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ANUNȚ DE RECRUTARE A GRUPULUI ȚINTÄ 

Proiect “PROFi - Profesori inovatori” 

 

Great People Inside SRL, Beneficiar al proiectului PROFi - Profesori inovatori, contract de 

finanțare nr. 34034/DGPECU/16.05.2018, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureș 

anunță demararea procedurii de selecție a grupului țintă, procedură care se desfășoară 

conform calendarului următor: 

Etapa  Perioada derulării 

Elaborarea metodologiei privind selecția grupului țintă, a 

anexelor 

17.05  – 16.07.2018 

Activități de informare, online și la fața locului, în rândul  

celor 6 unități școlare – Parteneri Asociați  

17.07 – 10.09.2018 

Lansarea procedurii de selecție  03.09.2018 

Depunerea dosarelor de candidatură  03.09 –10.09.2018 

Verificarea și validarea dosarelor de candidatură 11.09 – 13.09.2018 

Aplicarea și prelucrarea chestionarului de selecție 14.09 –16.09.2018 

Selectarea grupului țintă și informare cu privire la 

rezultatele selecției 

17.09.2018  

Publicarea rezultatelor selecției, înainte de contestații 18.09.2018 

Depunerea contestațiilor 19.09 – 20.09.2018 

Analiza contestațiilor 21.09.2018 

Informare cu privire la rezultatele selecției și publicarea 

listelor finale  

22.09.2018 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020 
Apelul de proiecte „Profesori motivați în școli defavorizate”, 
Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10(i), Obiectiv specific 6.6,  
Operațiunea: “Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-
universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe 
nevoile elevilor și a unei școli incluzive” 

Titlul proiectului: “PROFi - Profesori inovatori” 
Beneficiar:  Great People Inside SRL 
Cod SMIS: 107673 
 



   
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității și accesului 

echitabil la educație prin dezvoltarea competențelor a 90 de cadre didactice, personal de 

sprijin și 6 manageri școlari din 6 unități defavorizate din județul Mureș prin organizarea și 

participarea la programe/acțiuni educaționale destinate în special personalului din 

unitățile de învățământ cu risc educațional ridicat, în vederea reducerii și prevenirii 

părăsirii timpurii a școlii, creșterii frecvenței școlare și îmbunătățirii performanțelor 

educaționale.  

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 90 membri ai personalului didactic din 

învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli (inclusiv mediatori școlari) și 

6 manageri școlari din unități de învățământ din județul Mureș, Parteneri asociați în 

cadrul proiectului: 

1. Partener asociat 1 – Șc. Gimnazială Bahnea și structurile sale: Șc. Primară 

Bernadea, Șc. Gimnazială Gogan, Șc. Gimnazială Idiciu, Șc. Primară Daia Bahnea, 

Grădinița cu program normal Idiciu, Grădinița cu program normal Bahnea, Șc. 

gimnazială Bahnea, Șc. Primară Cund, Șc. Primară Lepindea; 

2. Partener asociat 2 – Șc. Gimnazială Beica de Jos și structurile sale: Șc. Gimnazială 

Beica de Jos, Șc. Primară Şerbeni, Grădinița cu program normal Beica de Jos, 

Grădinița cu program normal Beica de Sus, Șc. Primara Nadășa; 

3. Partener asociat 3 – Șc. Gimnazială "Adorjani Karoly" Glodeni și structurile sale: 

Șc. Primară Merișor, Șc. Primară Păcureni, Șc. Primară Păingeni, Șc. Gimnazială 

"Adorjani Karoly" Glodeni, Grădinița cu program normal Glodeni, Șc. Primară Moișa; 

4. Partener asociat 4 – Șc. Gimnazială Bichiș și structurile sale: Șc. Gimnazială 

Bichiș, Școala Gimnazială Ozd, Grădinița cu program normal Bichiș, Grădinița cu 

program normal Ozd;  

5. Partener asociat 5 – Șc. Gimnazială Wesselenyi Miklos Ghindari și structurile sale: 

Grădinița cu program normal Trei Sate, Șc. Gimnazială Trei Sate, Șc. Primară 

Solocma, Șc. Gimnazială Wesselenyi Miklos Ghindari, Șc. Primară Abud, Grădinița 

cu program normal Ghindari;  

6. Partener asociat 6 – Șc. Gimnazială Vețca si structurile sale: Șc. Gimnazială 

Vețca, Șc. Primară Jacodu, Grădinița cu program normal Sălașuri, Grădinița cu 

program normal Vețca. 

 

Condiție de participare 

 Participanții la selecție trebuie să aparțină categoriilor de grup țintă membri ai 

personalului didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli 

(inclusiv mediatori școlari) sau manageri școlari 

 Participanții la selecție nu beneficiază de aceleași măsuri finanțate prin alte 

apeluri de proiecte în cadrul POCU sau din alte surse de finanțare, pe perioada 

derulării proiectului 
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 În cazul înscrierii la cele două programe de formare cu credite transferabile, cadrul 

didactic este calificat și are gradul “Definitiv”. 

 

Dosarul de selecție: 

Înscrierea este voluntară și se realizează prin depunerea la sediile partenerilor asociați a 

unui dosar de înscriere care cuprinde: 

1. Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind încadrarea pe post (model Anexa 

4.1) sau, după caz, document/e care atestă funcția de Director, 

2. Pentru grupul țintă cadre didactice – adeverință eliberată de unitatea școlară 

privind situațiile surprinse de criteriile de departajare (model Anexa 4.2), 

3. Cerere de înscriere pentru selecția în grupul țintă a proiectului (Anexa 5.1 sau 

Anexa 5.2), semnată olograf, cu culoare albastră, 

4. Angajament privind participarea la activitățile proiectului (Anexa 6.1 sau Anexa 

6.2), semnat olograf, cu culoare albastră, 

5. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări (Anexa 7.1 sau 

Anexa 7.2), semnată olograf, cu culoare albastră, 

6. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 8), semnată 

olograf, cu culoare albastră, 

7. După caz, copie conform cu originalul după următoarele documente: Cartea de 

identitate, Certificatul de căsătorie (dup caz), Diplomă de bacalaureat/Diploma de 

licență/ Diploma de master/ Diploma de doctor, ultimul grad didactic obținut 

(dacă este cazul). 

 

Vă recomandăm să citiți cu atenție Metodologia de selecție a grupului țintă pentru a avea 

o viziune de ansamblu asupra a ceea presupune participarea dumneavoastră în acest 

proiect, în calitate de membru al grupului țintă. 

 

Pentru informații suplimentare referitor la proiect, vă puteți adresa la adresa de email 

irina.ceortan@greatpeopleinside.ro.  

 

mailto:irina.ceortan@greatpeopleinside.ro

