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Anexa 1.1.a - Machetă anunț selecție grup țintă – categoria F. Personal didactic din 

învățământul preuniversitar 
 

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

categoria F. Personal didactic din învățământul preuniversitar 
 

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți vă invită să participați la procesul de selecție a 

participanților la activitățile organizate în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 „Acțiuni pentru Dobândirea 

competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153, implementat 

de către Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

Județean Caraș-Severin, Centrul Școlar De Educație Incluzivă „Aurora” Reșița și Asociația GO-

AHEAD.  

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității serviciilor educaționale și a 

accesului la acestea prin reintegrarea în educație și formare a 600 (dintre care 211 persoane 

de etnie roma și 423 persoane din zona rurală) de tineri care au abandonat școala și adulți 

care nu și-au finalizat educația obligatorie și prin îmbunățățirea competențelor pentru 520 

membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar/ personal de sprijin și auxiliar 

din școli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor, din județele Mehedinți și 

Caraș-Severin.   

 

CRITERII OBLIGATORII/ELIMINATORII:   

1. Cadrul didactic face parte din personalul angajat al uneia din cele 26 de unități de 

învățământ, desemnate în cadrul proiectului/ Cererii de finanțare aprobate – criteriu 

dovedit printr-o Adeverință emisă de unitatea de învățământ în cadrul căreia 

desfășoară activități didactice (Anexa 2.6.a); 

2. Disponibilitatea cadrului didactic de a participa la activitățile proiectului – criteriu 

dovedit prin Declarația de disponibilitate și angajament - Anexa 2.2.a la prezenta 

Metodologie; 

3. Cadrul didactic nu beneficiază de aceleași măsuri finanțate prin alte apeluri de proiecte 

în cadrul POCU sau din alte surse de finanțare, pe perioada derulării proiectului – 

criteriu dovedit prin Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei 

finanțări - Anexa 2.3.a la prezenta Metodologie; 
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CRITERII DE DEPARTAJARE 

În cazul în care vor exista mai mulți candidați comparativ cu locurile disponibile în categoria 

aferentă a grupului țintă din cadrul proiectului, care au depus dosare de candidatură 

complete, se vor aplica următoarele criterii de departajare: 

1. Data și ora înscrierii; 

2. Cadrul didactic a derulat/ derulează activități didactice în cadrul programelor A 

Doua Șansă – criteriu dovedit printr-o Adeverință emisă de unitatea de învățământ 

în cadrul căreia desfășoară/ a desfășurat activități didactice în programe A Doua 

Șansă (Anexa 2.7). 

Atenție! 

În cazul în care un dosar este incomplet, data de înscriere în grupul țintă va fi cea la care 

dosarul de înscriere este complet. 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

Pentru a participa la procedura de selecție a grupului țintă a acestui proiect, candidații din 

categoria F. Personal didactic din învățământul preuniversitar, vor întocmi și depune la sediile 

Partenerilor Asociați menționate în prezenta Metodologie, un dosar cu următorul conținut: 

a. Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – Anexa 2.1.a; 

b. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin 

POCU 2014-2020 – secțiunea A, semnat de participant – Anexa 2.5 la prezenta 

Metodologie 

c. Formular de înscriere la cursurile de formare continuă – 2 exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare program de formare – Anexa 2.8 la prezenta Metodologie 

d. Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind încadrarea pe post – Anexa 2.6.a la 

prezenta Metodologie – 3 exemplare originale (unul pentru proiect și câte unul 

pentru fiecare program de formare) 

e. Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind derularea de activități în programe 

de tip A Doua Șansă, precum și vechimea – Anexa 2.7 la prezenta Metodologie, dacă 

e cazul 

f. Declarația de disponibilitate și angajament – Anexa 2.2.a; 

g. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări – Anexa 2.3.a; 

h. Consimtământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proiectului – 

Anexa 2.4.a; 
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i. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

furnizorul de formare continuă – 2 exemplare originale (câte unul pentru fiecare 

program de formare) – Anexa 2.9 la prezenta Metodologie 

j. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către furnizorul 

programelor de formare – 2 exemplare originale (câte unul pentru fiecare program 

de formare) – Anexa 2.10 la prezenta Metodologie 

k. Copie conform cu originalul după următoarele documente:  

i. Cartea de identitate – 3 exemplare (unul pentru proiect și câte unul pentru 

fiecare program de formare) 

ii. Certificat de naștere – 2 exemplare (câte unul pentru fiecare program de 

formare) 

iii. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – 3 exemplare (unul pentru proiect 

și câte unul pentru fiecare program de formare) 

iv. Diploma de licență/ master/ doctorat – 2 exemplare (câte unul pentru fiecare 

program de formare) 

 

BENEFICII 

• Participarea/ certificarea în cadrul programului de formare cu credite transferabile 
”Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor”  

• Participarea/ certificarea în cadrul programului de formare cu credite transferabile 
”Consilierea elevilor în vederea orientării școlare și profesionale de succes" 

 

LOCAȚIA DE DEPUNERE A DOSARELOR:  

• La sediul Solicitantului, Partenerului 1 și Partenerului 2, în conformitate cu prevederile 
prezentei Metodologii 

 

TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR: 04.06.2021 

 

TERMEN SELECȚIE GRUP ȚINTĂ: 07.06.2021 

 
PERIOADĂ ESTIMATIVĂ DE DERULARE A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE: IUNIE – IULIE 2021 

 

MODALITATEA DE DERULARE A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE:  

☒ ONLINE    ☐ FAȚĂ ÎN FAȚĂ 
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Metodologia de selecție și de lucru cu grupul țintă, precum și anexele acesteia sunt disponibile 
pentru a fi descărcate de la adresa: http://www.isjcs.ro (Partener 1);  
 

Informații suplimentare referitoare la proiect puteți obține la adresa de e-mail 
sanseegaleeducatie@gmail.com.  
 

COORDONATOR ACTIVITĂȚI P1, 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

PROF. CARINA LAVINIA PRISTAVU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isjcs.ro/
mailto:sanseegaleeducatie@gmail.com
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CALENDAR SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

 

CATEGORIA DE GRUP ȚINTĂ CĂREIA I SE ADRESEAZĂ: 

 

CATEGORIA 
DE GRUP 

ȚINTĂ 

DESCRIERE GRUP ȚINTĂ  

categoria F Personal didactic din învățământul preuniversitar ☒ 
categoria G Personal de sprijin și auxiliar din școli ☐ 
categoria H Echipă managerială la nivelul școlii ☐ 

 

Nr. ETAPA PERIOADA DERULĂRII LOCUL DE 
DESFĂȘURARE 

1. Activități de informare, online și la 
fața locului 

Aprilie-Iunie 2021 Online și la Sediul 
P1/ unității școlare 

2. Lansarea procedurii de selecție 27.05.2021 Online și la Sediul 
P1 

3. Depunerea dosarelor de 
candidatură 

28.05.2021 – 
04.06.2021 

Sediul P1 

4. Verificarea și validarea dosarelor 
de candidatură 

28.05.2021 – 
04.06.2021 

Sediul P1 

5.  Selecția grupului țintă și 
informarea beneficiarilor cu privire 
la rezultatele selecției 

Continuă Sediul P1 

6. Publicarea rezultatelor selecției, 
înainte de contestații 

04.06.2021 Online și la Sediul 
P1 

7.  Depunerea contestațiilor 04.06.2021- 
06.06.2021 

Online și la Sediul 
P1 

8. Analiza contestațiilor 06.06.2021-
07.06.2021 

Sediul P1 

9. Informare cu privire la rezultatele 
evaluării contestațiilor și 
publicarea listelor finale 

07.06.2021 Online și la Sediul 
P1 

10.       Semnarea contractelor de intrare 
în  grupului tinta                                     

08.06.2021                                  Sediul P1 
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