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CADRUL GENERAL 

 

SC Great People Inside SRL Brașov, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureș, 

implementează în perioada  17.05.2018 – 16.09.2020 proiectul „PROFi - Profesori 

inovatori” - POCU/73/6/6/107673, contract de finanțare 34034/DGPECU/16.05.2018. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 „Educație și competențe” și se derulează pe o perioadă de 

28 de luni. Valoarea totală a proiectului este 1.987.440,73 lei, din care asistența financiară 

nerambursabilă este de 1.804.739,23 lei. 

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.  

Obiectivele specifice ale proiectului contau în: 

OS 1: Îmbunătățirea competențelor a 90 de persoane din grupul țintă (personal didactic, 

personal de sprijin, inclusiv mediatori școlari) din școlile țintă prin participarea la programe 

de formare continuă și de dezvoltare de competențe didactice cu credite profesionale 

transferabile: „Dezvoltarea personală a elevilor folosind metode interactive”, „Învingerea 

stresului și furiei, comunicarea eficientă/asertivă cu copilul”. 

OS 2: Crearea unei rețele de resurse umane calificate și motivate prin desfășurarea de 

activități de schimburi de idei și resurse și prin organizarea de workshopuri, ateliere și vizite 

de schimburi de bune practici. 

OS3: Dezvoltarea capacității instituționale a 6 unități de învățământ (și a structurilor sale) 

prin îmbunătățirea competențelor celor 6 manageri școlari din școlile țintă prin participarea la 

cursuri de management educațional, dezvoltarea/actualizarea/ îmbunătățirea planurilor de 

dezvoltare instituțională, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de progres conform acestora, 

în vederea reducerii abandonului școlar, îmbunătățirii performanțelor educaționale și creșterii 

incluziunii. 

OS4: Elaborarea a minim 140 de mini-proiecte educaționale de către cadrele 

didactice/personalul de sprijin/managerii absolvenți ai programelor de formare, ca parte a 

stagiilor practice în școlile țintă și a competițiilor de premiere pentru calitate în educație 

incluzivă, în vederea îmbunătățirii calității educației, creșterea frecvenței și a performanțelor 

școlare ale copiilor. 

Prin implementarea proiectului sunt vizate următoarele rezultate principale: 
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 Acces echitabil la educație pentru 450 copii și elevi în situații de risc educațional și 

din grupurile vulnerabile prin implementarea de proiecte educaționale și stagii practice  

 Dezvoltarea competențelor didactice și profesionale pentru 90 de membri ai grupului 

țintă prin desfășurarea de programe de formare continuă/schimb de bune practici 

 82 de membri ai grupului țintă certificați ca urmare a participării la programele de 

formare continuă – membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar și 

membri ai personalului de sprijin din școlile participante (inclusiv mediatori școlari) 

 Crearea unei rețele de parteneri pentru facilitarea dialogului școală - familie – 

comunitate 

 Crearea unei rețele de profesori, personal de sprijin și mentori 

 Dezvoltarea capacității instituționale a celor 6 școli asociate în proiect prin organizarea 

de programe de formare managerială pentru managerii școlari și actualizarea/ 

elaborarea/îmbunătățirea planurilor de dezvoltare instituțională. 

Grupul țintă al proiectului 

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din  

- 90 membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin 

din școli (inclusiv mediatori școlari) și  

- minim 6 manageri școlari  

selectați din cadrul partenerilor asociați: 

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;  
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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. 

 

Activități în care va fi implicat grupul țintă: 

a. Program de formare ”Dezvoltarea personală a elevilor folosind metode 

interactive", dedicat cadrelor didactice. Programul va avea 90 de ore cu credite 

transferabile și va fi împărțit astfel: 60% activități practice - 54 ore, 30% activități 

teoretice - 27 ore și 10% evaluare - 9 ore.  

b. Program de formare ”Învingerea stresului și furiei, comunicarea 

eficientă/asertivă cu copilul", dedicat cadrelor didactice. Programul va avea 90 de 

ore cu credite transferabile și va fi împărțit astfel: 60% activități practice - 54 ore, 30% 

activități teoretice - 27 ore și 10% evaluare - 9 ore.  

c. Desfășurarea de activități și stagii practice cu elevii, inclusiv acces la instrumente 

de sprijin. Pe parcursul acestei activități, membrii grupului țintă vor dezvolta cel puțin 

90 de miniproiecte educaționale pentru punerea în aplicare și perfecționarea 

competențelor obținute la programele de formare. Pentru a le putea pune în practică, 

participanții vor beneficia de 90 de instrumente de sprijin (ex. materiale didactice, 

rechizite, jocuri educaționale, cărți, materiale necesare pentru experimente științifice 

pentru copii/elevi, acoperirea costurilor unor activități didactice la care participă 

copiii/elevii, cum ar fi excursii, vizite la muzee, activități sportive etc.), respectiv 

achiziționarea materialelor didactice/resurselor solicitate. Valoarea instrumentelor de 

sprijin va fi cuprinsă între 100 și 500 de euro pe an pe participant, maxim 4000 EUR 

pe an la nivelul unei școli.  

d. Burse de performanță. Membrii grupului țintă cu cele mai bune rezultate care vor 

contribui la creșterea ratei de frecvență școlară a copiilor în situații de risc educațional 

și la îmbunătățirea performantelor educaționale ale copiilor, vor primi burse de 

performanță (15 stimulente pe parcursul unui an școlar). 

e. Concurs de premiere. Valoarea premiilor pentru calitate în educația incluzivă va fi de 

300 de euro pe persoană, fiind acordate 15 premii.  

f. Program de formare dedicat managerilor școlari cu o durată de 40 ore. La finalul 

acestuia managerii școlari vor fi capabili să realizeze/actualizeze planurile de 

dezvoltare instituțională în vederea atingerii obiectivelor propuse.  

g. Suport pentru realizarea/actualizarea/îmbunătățirea planurilor de dezvoltare 

instituțională pentru școlile țintă. Având ca punct de plecare cunoștințele dobândite 

pe parcursul formării, managerii școlari, cu sprijinul experților Solicitantului și 

Partenerului vor realiza/actualiza planurile de dezvoltare instituțională pentru școlile 

pe care le coordonează. 
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I.  PRINCIPII APLICABILE ÎN PROCESUL DE SELECȚIE 

 

În procesul de selecție al grupului țintă participant la activitățile proiectul se vor respecta 

următoarele principii: 

TRANSPARENŢĂ – Selecția se bazează pe reguli și proceduri clar stabilite și neechivoce, 

despre care sunt informați în prealabil toți participanții, fiind asigurată și comunicarea tuturor 

deciziilor. 

ECHIDISTANȚĂ  – Toate persoanele și toate dosarele depuse sunt tratate în mod egal, 

evaluate în mod imparțial pe baza criteriilor stabilite în metodologie. 

EGALITATEA DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINARE – Se interzice discriminarea de orice 

fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile 

genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența 

la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.  

ACCESIBILITATE – Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască 

independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieții, se vor lua măsurile adecvate 

pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la 

transport, informație şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele 

informatice şi de comunicații şi la alte facilități şi servicii. 

COERENŢĂ – Se va utiliza un limbaj adecvat în comunicarea cu grupul țintă potențial, care 

să evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități. 

OPORTUNITATE – Informațiile transmise sunt oportune, comunicate în timp util şi în 

acord cu nevoile grupului țintă potențial.  

II.  SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE 

Prezenta metodologie este realizată în cadrul activității A1.1 Elaborarea metodologiei și 

criteriilor de selecție a grupului țintă în vederea selecției grupului țintă,  în cadrul 

proiectului „PROFi - Profesori inovatori” - POCU/73/6/6/107673, contract de finanțare 

34034/DGPECU/16.05.2018, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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III. ATRAGEREA ȘI RECRUTAREA GRUPULUI ȚINTĂ 

Procesul de atragere și recrutarea al grupului țintă se va realiza prin: 
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Crt.  Activitatea  Acțiuni/măsuri vizate Perioada Responsabil/Asistă 

1. A1.1 Elaborarea 

metodologiei și 

criteriilor de selecție a 

grupului țintă  

– realizarea  metodologiei de selecție a 

grupului țintă  

17.05.2018 – 

16.07.2018 

Expert organizator, conceptor, 

consultant formare S 

Expert coordonator activități P1 

Expert dezvoltare si implementare 

programe formare P1 

– realizarea unui ghid de înscriere 

ajutător 

17.05.2018 – 

16.07.2018 

Expert comunicare grup țintă S 

– afișarea anunțurilor de selecție a 

grupului țintă  la avizierul unităților 

de învățământ vizate, la solicitant și 

partener;  

03.09.2018 – 

04.09.2018 

Expert comunicare grup țintă S cu 

sprijinul directorilor unităților 

școlare – parteneri asociați 

– informare în mediul online  17.07.2018 – 

02.09.2018 

Expert comunicare grup țintă S 

– informare la fața locului 03.09.2018 – 

17.09.2018 

Experți educaționali locali S cu 

sprijinul directorilor unităților 

școlare – parteneri asociați 

2

. 

A1.2 Organizarea și 

efectuarea selecției 

grupului țintă, 

menținerea grupului 

țintă  

– publicarea prezentei metodologii de 

selecție a grupului țintă  pe website-ul 

proiectului; a partenerilor 

27.08.2018 Expert comunicare grup țintă S 

– publicarea unui ghid de înscriere 

ajutător 

27.08.2018 Expert comunicare grup țintă S 

– informarea grupului țintă potențial în 

legătură cu proiectul 

06.08.2018 – 

26.08.2018 

Expert comunicare grup țintă S 
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Crt.  Activitatea  Acțiuni/măsuri vizate Perioada Responsabil/Asistă 

– informarea cu privire la începerea 

procesului de selecție, posibilitatea 

depunerii dosarelor personale de 

candidatură;  

30.08.2018 – 

03.09.2018 

 

Expert comunicare grup țintă S 

Experți educaționali locali S cu 

sprijinul directorilor unităților 

școlare – parteneri asociați 

– acordarea de suport telefonic și pe 

email pentru pregătirea dosarelor de 

candidatură;  

03.09.2018 – 

10.09.2018 

Expert comunicare grup țintă S 

Experți educaționali locali S cu 

sprijinul directorilor unităților 

școlare 

– publicarea și actualizarea listei cu 

cele mai frecvente întrebări venite din 

partea candidaților;  

12.09.2018 Expert comunicare grup țintă S 

 

– comunicarea rezultatelor selecției 

fiecărui candidat în parte;  

17.09.2018 Expert comunicare grup țintă S 

Experți educaționali locali S 

– publicarea rezultatelor selecției pe 

website-ul proiectului 

18.09.2018 Expert comunicare grup țintă S 

Experți educaționali locali S 

3. A7.1 Activități aferente 

cheltuielilor indirecte  

– conferința de începere a proiectului;  07.09.2018 Solicitant 

– activități de informare și publicitate 

prin pagina web a proiectului,  

permanent Solicitant 

Parteneri 

– distribuirea de materiale de informare 

și publicitate etc. 

după caz Solicitant 

Parteneri 
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Informarea grupului țintă potențial va presupune transmiterea tuturor cadrelor didactice și 

managerilor școlari ale celor 6 unități școlare – Parteneri asociați a următoarelor informații în 

legătură cu proiectul:  

- obiectivele şi țintele proiectului; 

- modalitatea de derulare a activităților; 

- rezultatele scontate ale proiectului dar şi obligațiile pe care membrii grupului țintă le 

vor avea pe parcursul derulării lui şi după aceea. 

Va fi organizată o conferință de start a proiectului la care vor fi invitați reprezentanți ai 

unităților școlare, manageri școlari și cadre didactice precum și alte părți interesate de proiect. 

După caz, cu sprijinul directorilor unităților școlare, vor fi organizate acțiuni locale la sediile 

școlilor – Parteneri Asociați, dedicate atragerii și selecției grupului țintă prin prezentări 

susținute în plenul Consiliului profesoral și prin distribuirea de materiale de promovare. 

 

IV. CRITERII DE SELECȚIE  

Înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și constă în depunerea dosarului 

complet de înregistrare în grupul țintă. Va fi alcătuită și o listă de rezerve, pentru completarea 

grupului țintă, în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective. 

 

Identificarea cadrelor didactice pentru selectarea grupului țintă, se va face dintre personalul 

angajat al celor 6 unități școlare - parteneri asociați în proiect, astfel cum aceștia sunt precizați 

la secțiunea I. Cadrul general - grupul țintă al proiectului. 

Grup țintă A - 90 membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, personal de 

sprijin din școli (inclusiv mediatori școlari) 

Criterii obligatorii/eliminatorii:   

c1. Cadrul didactic este calificat; 

c2. Disponibilitatea cadrului didactic de a participa la activitățile proiectului; 

c3. 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; 

c4. Cadrul didactic are gradul ” Definitiv”. 

Criterii de ierarhizare:                      

i.1  Predare la clase simultane (2, 3 sau 4 clase) 

i.2  Cadrul didactic navetist 

i.3  Gradul didactic (definitiv, grad II, grad I) 

i.4  Număr de elevi provenind din familii dezorganizate/elevi aflați în grija unui singur 

părinte/elevi aflați în plasament 
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i.5  Număr de elevi cu părinți plecați în străinătate şi lăsați în grija bunicilor sau a rudelor 

apropiate  

i.6  Număr de elevi provenind din familii cu mulți copii (mai mult de 3 aflați în îngrijire) sau 

familii fără venit 

i.7  Număr de elevi  de etnie rromă 

i.8  Număr de elevi care efectuează naveta 

i.9 Motivație privind participarea la activitățile proiectului. 

 

Criterii de departajare la punctaje egale:   

d.1 Modul de încadrare pe post; Calitatea de suplinitor calificat pe un post vacant în unitatea 

școlară;  

d.2 Cadru didactic navetist; 

 

Grup țintă B - 6 manageri școlari 

Criterii obligatorii/eliminatorii:   

c1. Ocupă funcția de Director; 

c2. Disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului; 

c3. Nu beneficiază de aceleași măsuri finanțate prin alte apeluri de proiecte în cadrul POCU 

sau din alte surse de finanțare, pe perioada derulării proiectului. 

 

Criterii de ierarhizare:                      

Nu se aplică. 

 

V. DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

 

Pentru a participa la procedura de selecție a grupului țintă pentru proiectul PROFi – 

Profesori inovatori, se va întocmi și depune la sediile Partenerilor Asociați un dosar cu 

următorul conținut: 

Grup țintă A - 90 membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, personal de 

sprijin din școli (inclusiv mediatori școlari) 

a. Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind încadrarea pe post, model Anexa 4.1 

b. Adeverință privind situațiile surprinse de criteriile de departajare, model Anexa 4.2 

c. Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului, model Anexa 5.1; 
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d. Angajament de disponibilitate, model Anexa 6.1; 

e. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări, model Anexa 7.1; 

f. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, model Anexa 8; 

g. Copie conformă 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. 

Grup țintă B - 6 manageri școlari 

a. Copie conformă cu originalul după documentul/ele care atestă numirea în funcția de 

Director 

b. Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului, model Anexa 5.2; 

c. Angajament de disponibilitate, model Anexa 6.2; 

d. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări, model Anexa 7.2; 

e. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, model Anexa 8; 

f. Copie conformă 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. 

 

 

 

VI. DERULAREA PROCESULUI DE SELECȚIE 

Etapa 1 – Informare  

Activitățile de informare privind selecția grupului țintă la nivelul Partenerilor Asociați au ca 

obiectiv creșterea gradului de informare și conștientizare și a gradului de interes în rândul 

cadrelor didactice și a managerilor școlari pentru participarea în cadrul programelor de 

formare profesională continuă. 

 

După caz, derularea de acțiuni locale la sediile școlilor – Parteneri Asociați se va înregistra 

într-un proces verbal semnat de participanți, directorii școlilor și experții din proiect, după 

modelul din Anexa 2. 

 

Activitățile de informare privind selecția grupului țintă la nivelul Partenerilor Asociați 

vizează:



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

 

                                                                                                                                                                                   
 

 

Stakeholderi Cerințe de informare Scopul comunicării și impactul urmărit Activități de informare 

Parteneri Asociați – Șc. 

Gimnazială Bahnea, Șc. 

Gimnazială Beica de Jos, 

Șc. Gimnazială Bichiș, Șc. 

Gimnazială Wesselenyi 

Miklos din Ghindari, Șc. 

Gimnazială Adorjani 

Karoly din Glodeni, Șc. 

Gimnazială Vețca 

 

Scop și obiective 

Activități proiect 

Grup țintă  

Rezultate așteptate 

 

 

Informare, responsabilizare și creșterea 

nivelului de conștientizare pentru derularea 

activităților și diseminarea rezultatelor 

obținute 

Informare și comunicare în vederea 

atragerii grupului țintă, selecției și 

menținerii acestuia 

Informarea corectă și promptă pentru 

motivarea și implicarea grupului țintă pe 

toată durata proiectului 

Implementarea măsurilor de motivare și 

implicare a grupului țintă 

Acordarea de informații cu privire la 

activitățile desfășurate 

Comunicarea cu grupul țintă pentru 

centralizarea celor mai frecvente întrebări 

în vederea publicării listei pe website-ul 

proiectului  

Îmbunătățirea nivelului de informare, 

conștientizare și înțelegere privind 

beneficiile formării profesionale, 

beneficiile aduse de participarea în cadrul 

proiectului 

 Informarea și comunicarea prin 

intermediul experților din proiect 

 Informarea și comunicarea prin 

intermediul partenerilor din proiect 

 Informarea și comunicarea/ 

Promovarea prin intermediul paginii 

de Facebook și a website-ului 

proiectului 

 Promovarea prin intermediul cadrelor 

didactice  

 Realizarea unui Ghid de înscriere 

ajutător privind procesul de selecție 

și pregătirea dosarelor de candidatură 

pentru participarea la cursurile de 

formare continuă 

 Elaborarea unei metodologii de 

comunicare cu grupul țintă și a unei 

metodologii de menținere a grupului 

țintă 

 Informare și comunicare/ Promovare 

prin flyere, roll-up-uri, mape de 

prezentare, broșuri, papetărie 

personalizată (pixuri, notes etc.) 

Grup țintă – cadrele 

didactice, personalul de 

sprijin și managerii din 

școlile țintă (Parteneri 

Asociați) 

Scop și obiective 

Activități proiect 

Selecție și menținere 

grup țintă  

Obligațiile pe care 

membrii grupului țintă 

le vor avea pe parcursul 

derulării lui şi după 

aceea 

Rezultate așteptate 
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Etapa 2 – Realizarea procesului de selecție  

În vederea eliminării riscului de abandon în cadrul acestei selecții, listele candidaților admiși se vor 

suplimenta față de numărul prezentat cu 10-15% din valoarea propusă în vederea constituirii unui 

grup țintă de rezervă. 

Criterii obligatorii/ eliminatorii: 

Crt. Observații Criteriu evaluat 

c1. - Calitatea de cadru didactic angajat în unitatea școlară partener 

asociat, în anul școlar 2018-2019, demonstrată prin eliberarea 

unei adeverințe (model prevăzut în Anexa 4) de la unitatea 

școlară, din care să rezulte clar modul de încadrare pe post 

(titular în unitatea respectivă, titular în altă unitate şi detașat 

în unitatea respectivă, suplinitor calificat, titular în unitatea 

respectivă şi detașat în altă unitate) 

(sau) 

Documentele prezentate demonstrează funcția de Director al 

unității școlare. 

c2. - Disponibilitatea pentru a participa la activitățile din cadrul 

proiectului, dovedită prin completarea unei „declarații de 

angajament” (modele prevăzute în Anexa 6.1 și Anexa 6.2). 

c3. - Candidatul să nu fie cuprins ca beneficiar în grupul țintă al 

altui proiect cu finanțare europeană, dovada fiind o 

„declarație pe proprie răspundere” (modele prevăzute în 

Anexa 7.1 și Anexa 7.2). 

c4. Se aplică numai grupului 

țintă membrii ai 

personalului didactic 

Cadrul didactic are gradul “Definitiv”. 

 

 

Metodologia de selecție a grupului țintă presupune parcurgerea următorilor pași: 

 

2.I Depunerea dosarelor de înscriere 

Persoanele eligibile pot depune dosarul de selecție care să cuprindă documentele descrise la 

Secțiunea VI. DOSARUL DE ÎNSCRIERE la sediile Partenerilor Asociați după cum urmează: 

- Sediu proiect Școala Gimnazială Bahnea - Str. Republicii, nr. 55, Bahnea, județul Mureș, 

- Sediu proiect Școala Gimnazială Bichiș - Str. Principală, nr. 76, Bichiș, județul Mureș, 

- Sediu proiect Școala Gimnazială Wesselenyi Miklos - Str. Sokad, nr. 454, Ghindari, 

județul Mureș,  
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- Sediu proiect Școala Gimnazială Vețca - Str. Vețca, nr. -, Vețca, județul Mureș,  

- Sediu proiect Școala Gimnazială Beica de Jos - Str. Principală, nr. 46, Beica de Jos, 

județul Mureș,  

- Sediu proiect Școala Gimnazială "Adorjani Karoly" - Str. Principală, nr. 132, Glodeni, 

județul Mureș. 

 

2.II Analiza dosarelor și validarea înscrierii 

Experții responsabili pentru selecția grupului țintă vor analiza dosarele și vor selecta persoanele care 

îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta metodologie, iar în cazul în care există neclarități vor fi 

solicitate clarificări/documente suplimentare. După finalizarea acestei etape, rezultatele vor fi 

publicate pe website-ul proiectului, website-ul Solicitantului și website-ul Partenerului Casa 

Corpului Didactic Mureș și vor fi aduse la cunoștința candidaților.  

Evidența persoanelor eligibile se va consemna în procesele verbale de verificare a dosarelor de 

înscriere conform modelelor prevăzute în Anexele 9.1 respectiv 9.2.  

 

2.III Aplicarea unui chestionar de selecție în vederea stabilirii listei cadrelor didactice selectate 

în grupul țintă al proiectului 

Cu concursul conducerii școlilor Parteneri Asociați, toate cadrele didactice pentru care au fost 

validate dosarele de înscriere vor fi invitate să completeze un chestionar de selecție grup țintă, după 

modelul prevăzut în Anexa 3.1 în prezența Expertului educațional local responsabil. 

Echipa de experți responsabilă de această activitate va stabili împreună cu conducerea unităților 

școlare data și ora la care se va realiza completarea chestionarului, iar experții cu sarcini în acest sens 

în proiect, la nivelul Solicitantului Great People Inside SRL, vor prelucra informațiile pe baza unei 

grile de evaluare/ierarhizare grup țintă, după modelul prevăzut în Anexa 3.2 și vor stabili lista 

cadrelor didactice selectate în grupul țintă al proiectului. 

Criterii de departajare*
1
 

Departajarea cadrelor didactice selectate pentru grupul țintă se va realiza prin prelucrarea datelor din 

chestionare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. 

Ca urmare a faptului că numărul total al cadrelor didactice din cele 6 unități școlare partenere ce pot 

îndeplini criteriile generale poate depăși valoarea prevăzută în cererea de finanțare de 90 persoane, se 

vor aplica criterii de departajare, la punctaje egale, în următoarea ordine:  

d.1 Modul de încadrare pe post; Calitatea de suplinitor calificat pe un post vacant în unitatea 

școlară;  

d.2 Cadru didactic navetist; 

 

 
 

                                                           
1
 * Se aplică numai grupului țintă A -  membrii ai personalului didactic 
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2.IV Informarea candidaților şi a conducerii partenerilor asociați cu privire la rezultatele 

selecției în vederea includerii în grupul țintă 

Persoanele selectate în grupul țintă al proiectului, respectiv conducerea unității școlare din care 

provin acestea, vor fi informate în legătură cu rezultatele selecției. Evidența persoanelor selectate în 

grupul țintă al proiectului se va consemna în procesele verbale de selecție conform modelelor 

prevăzute în Anexele 10.1 respectiv 10.2.  

 

2.V Depunerea contestațiilor 

În caz de contestații privind selecția în grupul țintă al proiectului, acestea se vor putea depune la 

secretariatul unității școlare, urmând a fi transmise echipei de experți selecție grup țintă, în termen de 

24 de ore de la afișarea rezultatelor selecției. Contestațiile vor fi înregistrate în cadrul proiectului și 

vor fi soluționate în termen de 24 de ore de la înregistrarea lor. Rezultatul contestațiilor va fi 

comunicat în scris contestatarilor în maxim 24 de ore de la soluționare. În cazul admiterii 

contestației, dacă punctajul obținut crește deasupra ultimului punctaj selectat, lista grupului țintă se 

modifică corespunzător. 

 

2.VI Completarea formularului de înregistrare individuală a participanților la operațiunile 

finanțate prin POCU 2014-2020 (secțiunea A) 

Grupul țintă selectat în proiect va fi invitat să completeze, în prezența Expertului educațional local 

responsabil, Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin 

POCU 2014-2020 – secțiunea A prevăzut în Anexa 11 la prezenta metodologie. 

 

VII. CALENDARUL DE SELECȚIE 

Etapa  Perioada 

derulării 

Responsabil/Asistă Locul de desfășurare 

Elaborarea metodologiei 

privind selecția grupului 

țintă, a anexelor 

17.05  – 

16.07.2018 

Expert organizator, 

conceptor, consultant 

formare S 

Expert coordonator 

activități P1 

Expert dezvoltare si 

implementare programe 

formare P1 

La sediul Solicitantului/ 

Partenerului 

Activități de informare, 

online și la fața locului, în 

rândul  celor 6 unități 

școlare – Parteneri 

17.07 – 

10.09.2018 

Expert comunicare GT S 

Experți educaționali 

locali S 

Directorul unității școlare 

Online și la sediile 

unităților școlare – 

Parteneri Asociați 
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Etapa  Perioada 

derulării 

Responsabil/Asistă Locul de desfășurare 

Asociați  

Lansarea procedurii de 

selecție  

03.09.2018 Expert comunicare GT S 

Experți educaționali 

locali S 

Online și la sediile 

unităților școlare – 

Parteneri Asociați 

Depunerea dosarelor de 

candidatură  

03.09 –

10.09.2018 

N/A La sediile unităților 

școlare – Parteneri 

Asociați 

Verificarea și validarea 

dosarelor de candidatură 

11.09 – 

13.09.2018 

Expert comunicare GT S 

Experți educaționali 

locali S 

La sediile Solicitantului 

și Partenerului 

Aplicarea și prelucrarea 

chestionarului de selecție 

14.09 –

16.09.2018 

Experți educaționali 

locali S 

Expert evaluare școlară S 

La sediile unităților 

școlare – Parteneri 

Asociați/ Solicitantului/ 

Partenerului 

Selectarea grupului țintă 

și informare cu privire la 

rezultatele selecției 

17.09.2018  Expert comunicare GT S 

Experți educaționali 

locali S 

Online, email și telefonic 

Publicarea rezultatelor 

selecției, înainte de 

contestații 

18.09.2018 Expert comunicare GT S 

Experți educaționali 

locali S 

Directorul unității școlare 

Online și la sediile 

unităților școlare – 

Parteneri Asociați 

Depunerea contestațiilor 19.09 – 

20.09.2018 

N/A La sediile unităților 

școlare – Parteneri 

Asociați 

Analiza contestațiilor 21.09.2018 Experți educaționali 

locali S 

Expert evaluare școlară S 

Expert coordonator 

activități P1 

La sediul Solicitantului/ 

Partenerului 

Informare cu privire la 

rezultatele selecției și 

publicarea listelor finale  

22.09.2018 Expert comunicare GT S 

Experți educaționali 

locali S 

Directorul unității școlare 

Online și la sediile 

unităților școlare – 

Parteneri Asociați 
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VIII. ANEXE 

Anexa 1. Model anunț de selecție grup țintă 

Anexa 2. Model proces verbal activități de informare 

Anexa 3.1 Chestionar de selecție grup țintă 

Anexa 3.2 Grilă de evaluare/ierarhizare grup țintă 

Anexa 4.1 Model adeverință eliberată de unitatea școlară, privind încadrarea pe post 

Anexa 4.2 Model adeverință privind situațiile surprinse de criteriile de departajare 

Anexa 5.1 Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – cadru didactic 

Anexa 5.2 Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – manageri 

Anexa 6.1 Angajament de disponibilitate – cadru didactic 

Anexa 6.2 Angajament de disponibilitate – manager școlar 

Anexa 7.1 Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări – cadru didactic 

Anexa 7.2 Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări – manager școlar 

Anexa 8. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Anexa 9.1 Proces verbal de verificare a dosarelor de înscriere – cadre didactice 

Anexa 9.2 Proces verbal de verificare a dosarelor de înscriere – manageri școlari 

Anexa 10.1 Proces verbal de selecție – cadre didactice 

Anexa 10.2 Proces verbal de selecție – manageri școlari 

Anexa 11. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin 

POCU 2014-2020  
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ANUNŢ DE RECRUTARE A  GRUPULUI ȚINTÄ  

Proiect “PROFi - Profesori inovatori” 

 

<Instituția de învățământ >, Partener Asociat 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, „PROFi - Profesori inovatori” - 

POCU/73/6/6/107673, contract de finanțare 34034/DGPECU/16.05.2018 implementat de SC Great 

People Inside SRL Brașov, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureș. 

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 unitățile de învățământ din județul Mureș. 

Grupul țintă membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, personal de 

sprijin din școli (inclusiv mediatori școlari) va obține următoarele beneficii de pe urma participării 

la activitățile proiectului: 

 Program de formare cu 90 de ore cu credite transferabile ”Dezvoltarea personală a elevilor 

folosind metode interactive", organizat și furnizat de Partenerul Casa Corpului Didactic 

Mureș; 

 Program de formare cu 90 de ore cu credite transferabile ”Învingerea stresului și furiei, 

comunicarea eficientă/asertivă cu copilul", organizat și furnizat de Partenerul Casa Corpului 

Didactic Mureș; 

 Activități și stagii practice cu elevii, inclusiv acordarea de instrumente de sprijin; 

 Burse de performanță; 

 Premii pentru calitate în educația incluzivă. 

Grupul țintă manageri școlari va participa la un program de formare în Management Educațional cu 

o durată de 40 de ore, organizat și furnizat de Solicitantul Great People Inside SRL și va beneficia de 

Anexa 1. Model anunț de selecție grup țintă 

 

 

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 
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sprijin în vederea realizării/actualizării/îmbunătățirii planurilor de dezvoltare instituțională pentru 

școlile țintă. 

 

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 

 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 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). 

 

Depunerea dosarelor de candidatură se realizează până cel târziu 10.09.2018 la secretariatul școlii în 

atenția Expertului educațional local <Expert educațional local >. 

Aplicațiile neconforme cu cerințele de mai sus, nu vor fi luate în considerare. 

 

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

irina.ceortan@greatpeopleinside.ro.  
 

 

mailto:irina.ceortan@greatpeopleinside.ro


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

 

                                                                                                                                                                                   
 

 

PROCES VERBAL 

Proiect “PROFi - Profesori inovatori” 

 

Încheiat astăzi, ......................................   cu ocazia derulării activității 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

Locul de desfășurare ............................................................................................................................... 

 

Obiectivele activității/ordinea de zi:  

................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

La sesiune participă potențiali beneficiari ai proiectului MySMIS 107673:  

a. ............... cadre didactice,  

b. ............... personal de sprijin, 

c. ............... manager/i școlar/i. 

 

Desfășurarea activități/discuții: 

................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Anexa 2. Model proces verbal activități de informare 

 

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 
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..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

......................................................................................................... ........................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

......................................................................................................... ........................................................

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

......................................................................................................... ........................................................ 
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Întocmit de: (nume și prenume, funcția, semnătura) ……............................................................ 

 

Lista participanților la activitate:  

 

Echipa de implementare  

Nume și Prenume Funcția Semnătura 

   

   

   

 

Participanți: 

Nr. 

crt.  

Numele și 

prenumele 

Semnătura de 

participare 

Nr. 

crt.  

Numele și 

prenumele 

Semnătura de 

participare 

1.    2.    

3.    4.    

5.    6.    

7.    8.    

9.    10.    

11.    12.    

13.    14.    

15.    16.    

17.    18.    

19.    20.    

21.    22.    

23.    24.    

25.    26.    

27.    28.    

29.    30.    

31.    32.    

33.    34.    

35.    36.    

37.    38.    

39.    40.    

41.    42.    

43.    44.    

45.    46.    

47.    48.    

49.    50.    
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Anexa 3.1 Chestionar de selecție grup țintă  

 

CHESTIONAR DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ 
Proiect “PROFi - Profesori inovatori” 

 

Secțiunea 1: Consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Sunteți invitat/ă să luați parte în completarea acestui chestionar elaborat în cadrul proiectului cu titlul 

„PROFi - Profesori inovatori” - POCU/73/6/6/107673, contract de finanțare 

34034/DGPECU/16.05.2018. 

Completând acest chestionar vă exprimați interesul de a fi selecționat/ă în grupul țintă al proiectului. 

Informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi utilizate în vederea stabilirii dacă vă încadrați în 

categoria de persoane eligibile pentru a face parte din grupul țintă al proiectului. 

Nu colectăm și prelucrăm mai multe sau alte tipuri de date cu caracter personal decât cele necesare 

îndeplinirii obiectivelor propuse.   

Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) vă informăm că, în 

urma completării acestui chestionar, următoarele date cu caracter personal vor fi colectate și 

prelucrate prin personalul special autorizat de către Great People Inside SRL, în calitate de Operator: 

nume, prenume, adresa de reședință, telefon, adresa de email, ocupația actuală, funcția actuală, 

educația. 

Datele cu caracter personal vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: colectare, 

înregistrare, organizare, utilizare în scopul menționat, stocare, ștergere. 

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal 

sunt: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (dreptul 

de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, 

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. 

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum acestea sunt 

stabilite sau dacă aveți întrebări cu privire la aceste aspecte și la protecția confidențialității, vă rugăm 

să ne contactați printr-un email la dpo-romania@greatpeopleinside.com. Prin bifarea căsuțelor de 

mai jos vă exprimați acordul expres și neechivoc de prelucrare a datelor dumneavoastră: 

 Am citit și am înțeles informațiile cuprinse în această secțiune a chestionarului; 

 Sunt de acord să completez chestionarul de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului 

„PROFi - Profesori inovatori” - POCU/73/6/6/107673 

 Îmi exprim consimțământul în cunoștință de cauză, în mod expres și neechivoc, pentru 

prelucrarea următoarelor mele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de reședință, 

telefon, adresa de email, ocupația actuală, funcția actuală, educația. 

 

Numele și prenumele:        Data:   

mailto:dpo-romania@greatpeopleinside.com
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Semnătura: 

Secțiunea 2: Date de identificare (vă rugăm furnizați următoarele informații) 

2.1 Numele și prenumele complet (cu 

inițiala tatălui) 

 

2.2 Domiciliul stabil sau reședința  Județul: 

Localitatea: 

Strada: 

Numărul: 

Bloc: 

Apartament: 

Telefon: 

Adresă de email: 

2.3 Funcția didactică  

2.4 Specializarea  

2.5  Cadru didactic navetist 

(bifați situația dumneavoastră) 
 DA  NU 

2.6 Unitatea de învățământ  

(bifați situația dumneavoastră) 

 Școala Gimnazială Bahnea  

 Școala Gimnazială Beica de Jos  

 Școala Gimnazială Adorjani Karoly Glodeni  

 Școala Gimnazială Bichiș  

 Școala Gimnazială Wesselenyi Miklos Ghindari  

 Școala Gimnazială Vețca  

2.7 Ultima formă de învățământ 

absolvită (bifați situația 

dumneavoastră) 

 Studii liceale (ISCED 3) 

 Studii superioare – licență (ISCED 6) 

 Studii superioare – master (ISCED 7) 

 Studii superioare – doctorat (ISCED 8) 

 

 

Secțiunea 3: Criterii de departajare și selecție (vă rugăm furnizați următoarele informații) 

3.1 Ultimul grad didactic obținut (bifați 

situația dumneavoastră) 

 Definitivat 

 Gradul II 

 Gradul I 

3.2 Predare la clase simultane  2 clase 

 3 clase 

 4 clase 

 altă situație. Vă rugăm specificați _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

3.3 Completați informațiile următoare 

luând în considerare toate colectivele de 

Număr total de elevi la clasele la care 

predau, din care: 
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elevi cu care lucrați (în așa fel încât 

fiecare elev să fie considerat o singură 

dată) 

Număr de elevi provenind din familii 

dezorganizate/elevi aflați în grija unui 

singur părinte/elevi aflați în plasament 

 

Număr de elevi cu părinți plecați în 

străinătate şi lăsați în grija bunicilor sau a 

rudelor apropiate 

 

Număr de elevi provenind din familii cu 

mulți copii (mai mult de 3 aflați în 

îngrijire) sau familii fără venit 

 

Număr de elevi  de etnie rromă  

Număr de elevi care efectuează naveta  

3.4 Enumerați principalele trei motive 

pentru care doriți să fiți selectați în 

grupul țintă al acestui proiect: 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Echipa de proiect vă mulțumește pentru timpul acordat completării acestui chestionar! 

Veți fi informat de către echipa de implementare în legătură cu selecția dumneavoastră în grupul 

țintă. 

 

Data completării            Semnătura 



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

 

                                                                                                                                                                                   
 

 

Anexa 3.2 Grilă de evaluare/ierarhizare grup țintă 

 

 

GRILĂ DE EVALUARE/IERARHIZARE GRUP ȚINTĂ 
Proiect “PROFi - Profesori inovatori” 

 
Responsabili echipa de implementare Data Semnături 

Completat de: < Numele, prenumele și funcția expertului >   

Verificat de: < Numele, prenumele și funcția expertului >   

Aprobat de: Dima Doru, Manager de proiect   

 

Date de identificare candidat  

Numele și prenumele candidatului  

Unitatea școlară  Școala Gimnazială Bahnea  

 Școala Gimnazială Beica de Jos  

 Școala Gimnazială Adorjani Karoly Glodeni  

 Școala Gimnazială Bichiș  

 Școala Gimnazială Wesselenyi Miklos Ghindari  

 Școala Gimnazială Vețca 

 

Criterii obligatorii/eliminatorii: 

Criteriul Îndeplinit Neîndeplinit Rezultatul 

selecției 

(acceptat/respins) 

c1. Cadrul didactic este calificat    

c2. Disponibilitatea cadrului didactic de a 

participa la activitățile proiectului 

   

c3. 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 

   

c4. Cadrul didactic are gradul “Definitiv”    

 

 

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 
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Criterii de selecție/ierarhizare 

Criteriul Punctaj maxim Punctaj 

acordat 

Observații 

i.1  Predare la clase simultane  4 clase – 3 pct   

3 clase – 2 pct 

2 clase – 1 pct 

i.2  Cadrul didactic navetist Da – 1 pct   

Nu – 0,5 pct 

i.3  Gradul didactic  Definitivat – 3 

pct. 

  

Gr. II – 2 pct. 

Gr. I – 1 pct. 

i.4  Număr de elevi provenind din familii 

dezorganizate/elevi aflați în grija unui singur 

părinte/elevi aflați în plasament 

0,25 pct/copil, 

dar nu mai mult 

de 2 pct în total 

  

i.5  Număr de elevi cu părinți plecați în străinătate 

şi lăsați în grija bunicilor sau a rudelor apropiate 

0,25 pct/copil, 

dar nu mai mult 

de 2 pct în total 

  

i.6  Număr de elevi provenind din familii cu mulți 

copii (mai mult de 3 aflați în îngrijire) sau familii 

fără venit 

0,25 pct/copil, 

dar nu mai mult 

de 2 pct în total 

  

i.7  Număr de elevi de etnie rromă; 0,25 pct/copil, 

dar nu mai mult 

de 2 pct în total 

  

i.8  Număr de elevi care efectuează naveta; 0,25 pct/copil, 

dar nu mai mult 

de 2 pct în total 

  

i.9 Motivație - Se vor puncta maxim 3 dintre motivele enumerate în chestionarul de selecție și 

care se regăsesc în enunțurile următoare 

Motivație ce ține de faptul că, competențele 

deținute/metodele de predare nu sunt/sunt 

insuficient adaptate nevoilor grupurilor 

vulnerabile/aflate în situație de risc educațional 

1 pct   

Lipsa resurselor de învățare disponibile în școală 1 pct   

Motivație ce ține de dorința/nevoia de participare 

la programe pentru dezvoltarea competențelor și 

aprofundarea cunoștințelor pentru a preda în școli 

defavorizate/unde sunt înmatriculați copii cu un 

grad ridicat de risc educațional 

1 pct   

Motivație ce ține de dorința/nevoia de participare 

la programe de formare legate de interacțiunea cu 

elevii din grupuri vulnerabile/elevii cu un grad 

1 pct   
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ridicat de risc educațional (ex. dezvoltarea 

personală/psiho-aptitudinală a elevilor, 

comunicare, depășirea unor situații problematice 

etc.) 

Motivație ce ține de dorința/nevoia de participare 

la programe de formare pentru dezvoltarea de 

competențe în domenii care contribuie la 

prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a școlii, 

precum de ex. dezvoltarea copilului, metode de 

predare/învățare activ-participative interactive și 

centrate pe copil, implicarea părinților sau a 

comunității în viața școlii, dezvoltarea gândirii 

critice, dezvoltarea abilităților de comunicare, de 

lucru în echipă 

1 pct   

Motivație ce ține de dorința/nevoia de cunoaștere 

a metodelor didactice prin care sunt stimulate  

dezvoltarea personală și a stimei de sine a copiilor 

1 pct   

Motivație ce ține de dorința/nevoia de participare 

la programe de formare continuă acreditate, dar 

resursele financiare de care dispune nu sunt 

suficiente 

1 pct   

Este profesor suplinitor calificat și dorește să 

rămână pe postul pe care îl ocupă în prezent, cel 

puțin cele 4 semestre cât se derulează proiectul. 

1 pct   

Motivație ce ține de dorința/nevoia de 

perfecționare a metodelor de predare – învățare 

sau de materiale didactice noi pentru a putea 

aplica la clasă metodele interactive de predare - 

învățare 

1 pct   

Nevoia de sprijin (financiar, material, resurse etc.) 

pentru adaptarea curriculară și/sau pentru 

desfășurarea de proiecte educaționale în 

interiorul/în afara școlii 

1 pct   

Face naveta zilnic și are acces limitat la cursurile 

de formare continuă organizate de Casa Corpului 

Didactic 

1 pct   

Motivație ce ține de dorința/nevoia de 

perfecționare a competențelor privind facilitarea 

dialogului școală – familie – comunitate 

1 pct   

Motivație ce ține de dorința/nevoia de a beneficia 

de oportunitatea de a relaționa cu colegii/cu alte 

cadre didactice pentru a împărtăși din experiența 

didactică a celorlalți 

1 pct   

Alte motive care nu pot fi încadrate în enunțurile 

anterioare dar pot fi considerate relevante din 

perspectiva obiectivelor, rezultatelor așteptate și 

0,5 pct   
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activităților proiectului 

 

 

Punctajul obținut conform grilei 

selecție/ierarhizare 

Criterii de departajare suplimentare aplicate*, 

dacă este cazul 

  

 

*La punctaje egale, se vor aplica criterii de departajare suplimentare, în următoarea ordine:  

a. Modul de încadrare pe post; Calitatea de suplinitor calificat pe un post vacant în unitatea 

școlară;  

b. Cadru didactic navetist; 
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Anexa 4.1 Model adeverința eliberată de unitatea școlară, privind încadrarea pe post 

 

Anexa 4.1 

 

Nr. înregistrare ................... din......................... 

 

 

 

ADEVERINȚĂ 
(model) 

 

Prin prezenta, se adeverește că  doamna/domnul ....................................................... este 

angajat al unității noastre în anul școlar ................................................, în calitate de (titular în 

unitatea respectivă */ titular în altă unitate şi detașat în unitatea respectivă/suplinitor calificat/ titular 

în unitatea respectivă şi detașat în altă unitate)
*
, la disciplina ................................................ având 

gradul didactic (definitiv, gradul II, gradul I) ............................  

Prezenta adeverință se eliberează pentru a servi la completarea dosarului personal în vederea 

participării la selecția grupului țintă din cadrul proiectului  „PROFi - Profesori inovatori” - 

POCU/73/6/6/107673, contract de finanțare 34034/DGPECU/16.05.2018, implementat în 

parteneriat între Great People Inside SRL și Casa Corpului Didactic Mureș. 

 

   Secretar, (Nume și prenume) 

Semnătura 

Director, Nume și prenume 

Semnătura 

 

L.S. 
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Anexa 4.2 Model adeverința privind situațiile surprinse de criteriile de departajare 

 

Anexa 4.2 

 

Nr. înregistrare ................... din......................... 

 

Adeverință privind situațiile surprinse de criteriile de departajare 

(model) 

 

Prin prezenta, se adeverește că  domnul/ doamna ....................................................... în anul 

școlar ................................................. este angajat/ă a unității noastre, în calitate de 

.................................................. având specializarea ............................................................ . În această 

calitate, cadrul didactic are următoarea situație privind încadrarea, gradul didactic și muncă cu 

grupuri vulnerabile la risc educațional:  

Ultimul grad didactic obținut: ..................................... 

Are predare simultană la clase:  

NU      DA ;  un număr de …… clase 

Lucrează cu elevi provenind din familii dezorganizate/elevi aflați în grija unui singur 

părinte/elevi aflați în plasament:  

NU      DA ; un număr de .......... elevi 

Lucrează cu elevi cu părinți plecați în străinătate şi lăsați în grija bunicilor sau a rudelor 

apropiate:  

NU      DA ; un număr de .......... elevi 

Lucrează cu elevi provenind din familii cu mulți copii (mai mult de 3 aflați în îngrijire) sau 

familii fără venit:  

NU      DA ; un număr de .......... elevi 

Lucrează cu elevi  de etnie rromă: 

NU      DA ; un număr de .......... elevi 

Lucrează cu elevi care efectuează naveta: 

NU      DA ; un număr de .......... elevi 

 

 

Data,         Semnătura, 

…………..                                                                        
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Anexa 5.1 Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – cadru didactic 

 

Anexa 5.1  

 

Cerere de înscriere în grupul țintă – membri ai personalului didactic din 

învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli (inclusiv 

mediatori școlari) – în cadrul proiectului „PROFi - Profesori inovatori” - 

POCU/73/6/6/107673 

 

 

Subsemnatul/a (numele, inițiala tatălui și prenumele) ………………………………….…. cu 

domiciliul stabil în localitatea ………………………, strada ……………………., nr. …….., bl. 

……., ap. ……., sc. ……….., județul …………………, telefon …………………….., email 

………………………………………………., posesor/posesoare a BI/CI seria ….., nr. ……….., 

eliberat/ă de …………………....,  CNP ………………….………....,  Profesor 

(titular/detașat/suplinitor calificat) ……………………………………..……………… în unitatea de 

învățământ ………………………………….…………………………………….. – Partener Asociat, 

specializarea ………………………………, Gradul didactic (definitiv/ gradul II/ gradul I)  

………………………………, 

 

solicit înscrierea în grupul țintă pentru a participa la activitățile prevăzute în cadrul 

proiectului „PROFi - Profesori inovatori” - POCU/73/6/6/107673, contract de finanțare 

34034/DGPECU/16.05.2018, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014 – 2020 implementat în parteneriat între Great People Inside SRL Brașov și Casa 

Corpului Didactic Mureș. 

 

 

 

 

Data          Semnătura 

…………..                                                                                 
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Anexa 5.2 Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – manageri școlari 

 

Anexa 5.2 

 

Cerere de înscriere în grupul țintă – manageri școlari – în cadrul 

proiectului „PROFi - Profesori inovatori” - POCU/73/6/6/107673 

 

 

Subsemnatul/a (numele, inițiala tatălui și prenumele) …………………………………. cu 

domiciliul stabil în localitatea ………………………, strada ……………………., nr. …….., bl. 

……., ap. ……., sc. ……….., județul …………………, telefon …………………….., email 

………………………………………………., posesor/posesoare a BI/CI seria ….., nr. ……….., 

eliberat/ă de ………………...,  CNP …………...………………....,  având funcția de 

………………… în unitatea de învățământ 

……………………………………….…………………………………….. – Partener Asociat,  

 

solicit înscrierea în grupul țintă pentru a participa la activitățile prevăzute în cadrul 

proiectului „PROFi - Profesori inovatori” - POCU/73/6/6/107673, contract de finanțare 

34034/DGPECU/16.05.2018, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014 – 2020 implementat în parteneriat între Great People Inside SRL Brașov și Casa 

Corpului Didactic Mureș. 

 

 

 

 

Data          Semnătura 

…………..                                                                                 
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Anexa 6.1 Angajament de disponibilitate – cadru didactic 

 

Anexa 6.1 

 

 

ANGAJAMENT 

de disponibilitate față de activitățile proiectului 

 - membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli 

(inclusiv mediatori școlari) -  

 

Subsemnatul/a (numele, inițiala tatălui și prenumele) ………………………………….…. cu 

domiciliul stabil în localitatea ………………………, strada ……………………., nr. …….., bl. 

……., ap. ……., sc. ……….., județul …………………, telefon …………………….., email 

………………………………………………., posesor/posesoare a BI/CI seria ….., nr. ……….., 

eliberat/ă de …………………....,  CNP ………………….………....,   

 

declar pe propria răspundere că am luat notă de prevederile metodologiei de selecție din 

proiectul „PROFi - Profesori inovatori” - POCU/73/6/6/107673, contract de finanțare 

34034/DGPECU/16.05.2018, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014 – 2020 și sunt de acord cu acestea; 

 

declar pe propria răspundere că am înțeles faptul că, în cazul în care voi beneficia de burse 

am obligația de a rămâne în școala țintă timp de cel puțin 4 semestre consecutive. În caz contrar, pot 

fi obligat/ă să restitui contravaloarea stimulentelor primite, cu excepția situației în care motivele 

pentru care nu voi mai lucra în școala țintă nu îmi sunt imputabile; 

 

 declar pe propria răspundere că mă angajez să respect cerințele programului, să particip la 

toate activitățile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului; 

 

 declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință că nerespectarea acestui angajament 

poate duce la eliminarea mea din grupul țintă al proiectului și voi putea fi obligat la plata cheltuielilor 

aferente formării mele, cu excepția situației în care motivele de renunțare sunt temeinic justificate 

sau nu îmi sunt imputabile. 

 

 

Data          Semnătura 

…………..                                                                                 
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Anexa 6.2 Angajament de disponibilitate – manager școlar 

 

Anexa 6.2 

 

 

ANGAJAMENT 

de disponibilitate față de activitățile proiectului 

 - manageri școlari -  

 

Subsemnatul/a (numele, inițiala tatălui și prenumele) ………………………………….…. cu 

domiciliul stabil în localitatea ………………………, strada ……………………., nr. …….., bl. 

……., ap. ……., sc. ……….., județul …………………, telefon …………………….., email 

………………………………………………., posesor/posesoare a BI/CI seria ….., nr. ……….., 

eliberat/ă de …………………....,  CNP ………………….………....,   

 

declar pe propria răspundere că am luat notă de prevederile metodologiei de selecție din 

proiectul „PROFi - Profesori inovatori” - POCU/73/6/6/107673, contract de finanțare 

34034/DGPECU/16.05.2018, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014 – 2020 și sunt de acord cu acestea; 

 

 declar pe propria răspundere că mă angajez să respect cerințele programului, să particip la 

toate activitățile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului; 

 

 declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință că nerespectarea acestui angajament 

poate duce la eliminarea mea din grupul țintă al proiectului și voi putea fi obligat la plata cheltuielilor 

aferente formării mele, cu excepția situației în care motivele de renunțare sunt temeinic justificate 

sau nu îmi sunt imputabile. 

 

 

Data          Semnătura 

…………..                                                                                 
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Anexa 7.1 Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări – cadru didactic 

 

Anexa 7.1 

 

Declarație pe propria răspundere privind dublă finanțare 

- membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli 

(inclusiv mediatori școlari) - 

 

Subsemnatul/a (numele, inițiala tatălui și prenumele) ………………………………….…. cu 

domiciliul stabil în localitatea ………………………, strada ……………………., nr. …….., bl. 

……., ap. ……., sc. ……….., județul …………………, telefon …………………….., email 

………………………………………………., posesor/posesoare a BI/CI seria ….., nr. ……….., 

eliberat/ă de …………………....,  CNP ………………….………....,   în calitate de beneficiar/ă  al 

proiectului „PROFi - Profesori inovatori” - POCU/73/6/6/107673, contract de finanțare 

34034/DGPECU/16.05.2018, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014 – 2020 implementat în parteneriat între Great People Inside SRL Brașov și Casa 

Corpului Didactic Mureș, 

 

cunoscând dispozițiile articolului 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe 

proprie răspundere că, la momentul semnării acestei declarații, nu beneficiez de măsuri 

similare finanțate prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020, apelurile de proiecte „Profesori motivați în școli defavorizate” sau “Școala pentru toți” sau din 

alte surse. 

 

Prin măsuri similare se înțelege: 

- următoarele tipuri de programe de formare cu credite transferabile: ”Dezvoltarea personală 

a elevilor folosind metode interactive" și/sau ”Învingerea stresului și furiei, comunicarea 

eficientă/asertivă cu copilul; 

- instrumente de sprijin (ex. materiale didactice, rechizite, jocuri educaționale, cărți, 

materiale necesare pentru experimente științifice pentru copii/elevi, acoperirea costurilor 

unor activități didactice la care participă copiii/elevii, cum ar fi excursii, vizite la muzee, 

activități sportive etc.) acordate printr-un proiect cu finanțare nerambursabilă  

 

 Am luat la cunoștință că declarația în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine excluderea din 

activitățile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la momentul descoperirii falsului. 

 

Data          Semnătura 

…………..                                                                                 
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Anexa 7.2 Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări – manager școlar 

 

Anexa 7.2 

 

Declarație pe propria răspundere privind dublă finanțare 

- manageri școlari - 

 

 

Subsemnatul/a (numele, inițiala tatălui și prenumele) ………………………………….…. cu 

domiciliul stabil în localitatea ………………………, strada ……………………., nr. …….., bl. 

……., ap. ……., sc. ……….., județul …………………, telefon …………………….., email 

………………………………………………., posesor/posesoare a BI/CI seria ….., nr. ……….., 

eliberat/ă de …………………....,  CNP ………………….………....,   în calitate de beneficiar/ă  al 

proiectului „PROFi - Profesori inovatori” - POCU/73/6/6/107673, contract de finanțare 

34034/DGPECU/16.05.2018, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014 – 2020 implementat în parteneriat între Great People Inside SRL Brașov și Casa 

Corpului Didactic Mureș, 

 

cunoscând dispozițiile articolului 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe 

proprie răspundere că, la momentul semnării acestei declarații, nu beneficiez de măsuri 

similare finanțate prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020, apelurile de proiecte „Profesori motivați în școli defavorizate” sau “Școala pentru toți” sau din 

alte surse. 

 

Prin măsuri similare se înțelege: 

- programe de formare în domeniul “Management educațional”. 

 

 Am luat la cunoștință că declarația în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine excluderea din 

activitățile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la momentul descoperirii falsului. 

 

Data          Semnătura 

…………..                                                                                 
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Anexa 8. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 Anexa 8 

 

CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

„PROFi - Profesori inovatori” - POCU/73/6/6/107673 

 
 

Secțiunea 1: Fișă de informații 

Sunteți rugat/ă să citiți aceste informații cu multă atenție şi să adresați orice întrebare referitoare la 

participarea în acest proiect, înainte de accepta să participați şi să vă dați acordul final în scris. 

Great People Inside SRL, în calitate de Operator asigură prelucrarea următoarelor date cu caracter 

personal ale participanților, prin personalul special autorizat:  

a) categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, 

date din actele de stare civilă, telefon, e-mail, mediu de proveniență, localizare geografică, 

gen, vârsta, situație familială, situația pe piața forței de muncă, ocupația, funcția, educația, 

imagini și înregistrări video.  

b) categorii de date cu caracter special: cod numeric personal (CNP), seria și numărul actului 

de identitate, categorie de persoană dezavantajată care dezvăluie originea rasială sau etnică. 

Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de persoană înscrisă în procedura de selecție 

grup țintă sau de participant la activitățile proiectului, în mod voluntar, notate pe propria răspundere 

pe formularele-tip folosite în procesul de înregistrare în grupul țintă și/sau în documentele de 

raportare a activităților, dar și copiile după documentele de identitate, de stare civilă, studii și 

calificări, sunt necesare în contextul îndeplinirii obligațiilor legale privind executarea contractului de 

finanțare nr. 34034/DGPECU/16.05.2018 pentru proiectul „PROFi - Profesori inovatori” - 

POCU/73/6/6/107673. 

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă: 

 articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul UE nr. 679 din 2016 (GDPR) – persoana 

vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul 

sau mai multe scopuri specifice; litera (c) – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei 

obligații legale care îi revine operatorului precum și 

 articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul UE nr. 679 din 2016 (GDPR) – persoana 

vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru 

unul sau mai multe scopuri specifice și litera (j) – prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare 

în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice. 

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal. Suntem obligați prin contractul de 

finanțare nr. 34034/DGPECU/16.05.2018 și prin legislația aplicabilă în vigoare să raportăm toate 

informațiile colectate autorităților competente. Destinatarii informațiilor sunt: Ministerul Fondurilor 

Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, 



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

 

                                                                                                                                                                                   
 

 

Organismul Intermediar Ministerul Educației Naționale și Organismul Intermediar Ministerul 

Educației Naționale – Unitatea Regională Centru. 

Datele cu caracter personal vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: colectare, 

înregistrare, organizare, utilizare în scopurile menționate, stocare, ștergere. 

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal 

sunt: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (dreptul 

de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, 

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. 

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum acestea sunt 

stabilite sau dacă aveți întrebări cu privire la aceste aspecte și la protecția confidențialității, vă rugăm 

să ne contactați printr-un email la dpo-romania@greatpeopleinside.com. 

 

Secțiunea 2: Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le 

colectează și le deține Great People Inside SRL 

Prin semnarea și acceptarea prezentului document eu: 

Nume, Prenume: ___________________________________ 

Adresa: ___________________________________ 

Telefon: ___________________________________ 

e-mail ___________________________________ 

Declar că sunt informat despre drepturile mele și despre faptul că datele mele personale vor fi tratate 

confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679 din 2016 (GDPR) și 

legislației române cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 

Îmi exprim consimțământul în mod expres și neechivoc privind colectarea și procesarea datelor mele 

cu caracter personal, pe care le furnizez benevol către Great People Inside SRL (nume, prenume, 

adresa domiciliu, locul de reședință, date din actele de stare civilă, telefon, e-mail, mediu de 

proveniență, localizare geografică, gen, vârsta, situație familială, situația pe piața forței de muncă, 

ocupația, funcția, educația, imagini și înregistrări video, cod numeric personal (CNP), seria și 

numărul actului de identitate, categorie de persoană dezavantajată care dezvăluie originea rasială sau 

etnică), în următoarele scopuri: 

a. Participarea la procesul de selecția în grupul țintă al proiectului ☐ Da             ☐  Nu 

b. Comunicări referitoare la implementarea proiectului și a activităților în 

care particip (invitații evenimente, informări despre diverse manifestări, 

planificarea activităților, acordare de instrumente de sprijin, burse, 

premii și altele) de la Great People Inside SRL 

☐ Da             ☐  Nu 

c. Chestionare de feedback cu privire la activitățile în care particip ☐ Da             ☐  Nu 

d. Prelucrare în scopuri statistice și de publicitate cu privire la rezultatele 

activităților în care particip 

☐ Da             ☐  Nu 

e. Publicarea de fotografii și de înregistrări video pe paginile oficiale ale 

proiectului: website, Facebook 

☐ Da             ☐  Nu 

mailto:dpo-romania@greatpeopleinside.com
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Sunt de acord că fiu contactat/ă în scopurile menționate mai sus de către Great People Inside SRL 

prin: 

E-mail      ☐ Da             ☐  Nu  ☐ Preferat 

Poștă     ☐ Da             ☐  Nu  ☐ Preferat 

Telefon     ☐ Da             ☐  Nu  ☐ Preferat 

Servicii de mesagerie SMS   ☐ Da             ☐  Nu  ☐ Preferat 

Transferul de date: 

Sunt de acord ca Great People Inside SRL să transmită aceste date, după caz, către Ministerul 

Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital 

Uman, Organismul Intermediar Ministerul Educației Naționale, Organismul Intermediar Ministerul 

Educației Naționale – Unitatea Regională Centru și/sau între partenerii proiectului: Casa Corpului 

Didactic Mureș, Școala Gimnazială Bahnea – Partener Asociat, Școala Gimnazială Beica de Jos – 

Partener Asociat, Școala Gimnazială Adorjani Karoly Glodeni – Partener Asociat, Școala 

Gimnazială Bichiș – Partener Asociat, Școala Gimnazială Wesselenyi Miklos Ghindari – Partener 

Asociat, Școala Gimnazială Vețca – Partener Asociat. Actualizările datelor mele pot fi împărtășite 

între organizațiile menționate. 

Am fost informat/ă că drepturile mele sunt următoarele: pot să îmi retrag oricând doresc 

consimțământul acordat, cu efecte pentru viitor; pot solicita rectificarea, actualizarea sau ștergerea, 

totală sau parțială a datelor mele, mă pot opune sau pot să restricționez prelucrarea acestor date; prin 

intermediul canalelor de comunicare specificate mai jos, pot să solicit informații privind datele mele 

stocate de către Great People Inside SRL; pot solicita să nu fiu supus unei decizii individualizate 

bazate exclusiv pe prelucrare automată; pot depune o plângere la autoritatea de supraveghere în cazul 

în care mi-au fost încălcate drepturile mai sus menționate. 

Pentru mai multe detalii referitoare la procesarea datelor cu caracter personal de către Great People 

Inside SRL și drepturile dumneavoastră legate de acest aspect precum și pentru informații 

suplimentare vă puteți adresa astfel: 

- ne puteți scrie pe adresa de e-mail dpo-romania@greatpeopleinside.com; 

- ne puteți comunica solicitarea dumneavoastră la numerele de telefon 0372 730 815 între orele 09-

17; 

- adresați o solicitare scrisă, datată și semnată, la Registratura noastră din Brașov, str. Mirăslău nr. 

35. 

Responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal vă va contacta și veți primi răspuns la 

solicitare în cel mai scurt timp posibil. 

 

Localitatea:_________ 

Data: _______________ 

Semnătura:_____________ 

  

mailto:dpo-romania@greatpeopleinside.com
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Anexa 9.1 Proces verbal de verificare a dosarelor de înscriere – cadre didactice 

Nr. înregistrare …/PROFi/……………  

  

 

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 
- membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli 

(inclusiv mediatori școlari)- 

 
Încheiat astăzi, …………… cu ocazia verificării dosarelor de candidatură a candidaților care 

doresc să participe la activitățile organizate în cadrul proiectului, „PROFi - Profesori inovatori” - 

POCU/73/6/6/107673, contract de finanțare 34034/DGPECU/16.05.2018, cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 implementat în parteneriat 

între Great People Inside SRL Brașov și Casa Corpului Didactic Mureș.  Menționăm că au fost 

înregistrate _______ dosare ale candidaților, din care ______ sunt eligibile (îndeplinesc condițiile 

obligatorii/eliminatorii) şi intră în procesul de selecție propriu-zis, iar ____ sunt respinse. Situația 

verificării dosarelor este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Nr. crt. Numele candidatului Unitatea Școlară – Partener Asociat Eligibil 

(DA/NU) 

Observații 

1     

2     

3     

4     

5.     

….     

 

COMISIA DE ÎNSCRIERE:  

Manager proiect:   _________(numele) __________ (semnătura) 

Coordonator Partener:   _________(numele) __________ (semnătura) 

Secretar administrativ proiect: _________(numele) _______________________ (semnătura) 

 

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 
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Expert educațional local:      _________(numele) _______________________ (semnătura) 
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Anexa 9.2 Proces verbal de verificare a dosarelor de înscriere – manageri școlari 

Nr. înregistrare …/PROFi/……………  

  

 

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 
- manageri școlari - 

 
Încheiat astăzi, …………… cu ocazia verificării dosarelor de candidatură a candidaților care 

doresc să participe la activitățile organizate în cadrul proiectului , „PROFi - Profesori inovatori” - 

POCU/73/6/6/107673, contract de finanțare 34034/DGPECU/16.05.2018, cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 implementat în parteneriat 

între Great People Inside SRL Brașov și Casa Corpului Didactic Mureș.  Menționăm că au fost 

înregistrate _______ dosare ale candidaților, din care ______ sunt eligibile (îndeplinesc condițiile 

obligatorii/eliminatorii) şi intră în procesul de selecție propriu-zis, iar ____ sunt respinse. Situația 

verificării dosarelor este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Nr. crt. Numele candidatului Unitatea Școlară – Partener Asociat Eligibil 

(DA/NU) 

Observații 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

COMISIA DE ÎNSCRIERE:  

Manager proiect:   _________(numele) __________ (semnătura) 

Coordonator Partener:   _________(numele) __________ (semnătura) 

 

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 
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Secretar administrativ proiect: _________(numele) _______________________ (semnătura) 

Expert educațional local:      _________(numele) _______________________ (semnătura) 
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Anexa 10.1 Proces verbal de selecție – cadre didactice 

Nr. înregistrare …/PROFi/……………  

  

 

PROCES VERBAL DE SELECȚIE 
- membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli 

(inclusiv mediatori școlari)- 

 
 Rezultate intermediare   Rezultate finale 

 
Încheiat astăzi, …………… cu ocazia selecției candidaților care doresc să participe la 

activitățile organizate în cadrul proiectului, „PROFi - Profesori inovatori” - POCU/73/6/6/107673, 

contract de finanțare 34034/DGPECU/16.05.2018, cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 implementat în parteneriat între Great People 

Inside SRL Brașov și Casa Corpului Didactic Mureș.  Menționăm că în procesul de selecție au fost 

analizate un număr de  _______ dosare ale candidaților.  

Situația selecției candidaților este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

Numele 

candidatului 

Unitatea Școlară – 

Partener Asociat 

Punctaj 

chestionar 

Admis/ 

Respins/Rezervă 

Observații 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

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

crt. 

Numele 

candidatului 

Unitatea Școlară – 

Partener Asociat 

Punctaj 

chestionar 

Admis/ 

Respins/Rezervă 

Observații 

11      

12      

13      

14      

15      

16      

….      

 

COMISIA DE SELECȚIE:  

Manager proiect:   _________(numele) __________ (semnătura) 

Coordonator Partener:   _________(numele) __________ (semnătura) 

Secretar administrativ proiect: _________(numele) _______________________ (semnătura) 

Expert educațional local:      _________(numele) _______________________ (semnătura) 

Expert educațional local:      _________(numele) _______________________ (semnătura) 

Expert educațional local:      _________(numele) _______________________ (semnătura) 

Expert educațional local:      _________(numele) _______________________ (semnătura) 

Expert educațional local:      _________(numele) _______________________ (semnătura) 

Expert educațional local:      _________(numele) _______________________ (semnătura) 

 

  



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

 

                                                                                                                                                                                   
 

 

Anexa 10.2 Proces verbal de selecție – manageri școlari 

Nr. înregistrare …/PROFi/……………  

  

PROCES VERBAL DE SELECȚIE 
- manageri școlari - 

 
Încheiat astăzi, …………… cu ocazia selecției candidaților care doresc să participe la 

activitățile organizate în cadrul proiectului, „PROFi - Profesori inovatori” - POCU/73/6/6/107673, 

contract de finanțare 34034/DGPECU/16.05.2018, cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 implementat în parteneriat între Great People 

Inside SRL Brașov și Casa Corpului Didactic Mureș.  Menționăm că în procesul de selecție au fost 

analizate un număr de  _______ dosare ale candidaților.  

Situația selecției candidaților este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. crt. Numele candidatului Unitatea Școlară – Partener 

Asociat 

Admis/Respins Observații 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

COMISIA DE SELECȚIE:  

Manager proiect:   _________(numele) __________ (semnătura) 

Coordonator Partener:   _________(numele) __________ (semnătura) 

Secretar administrativ proiect: _________(numele) _______________________ (semnătura) 

Expert educațional local:      _________(numele) _______________________ (semnătura) 

Expert educațional local:      _________(numele) _______________________ (semnătura) 

Expert educațional local:      _________(numele) _______________________ (semnătura) 

Expert educațional local:      _________(numele) _______________________ (semnătura) 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
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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 
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Expert educațional local:      _________(numele) _______________________ (semnătura) 

Expert educațional local:      _________(numele) _______________________ (semnătura) 
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Anexa 11. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile 
finanțate prin POCU 2014-2020 – secțiunea A 

 

Anexa 8 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 107673 

Axă prioritară: 6. Educație și competențe 

Titlu proiect: PROFi - Profesori inovatori 

OIR/OI responsabil: OI POCU Ministerul Educației Naționale 

 

Secțiunea A. La intrarea în operațiune 

– Date de contact:  

  Nume: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Prenume:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  Adresa domiciliu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  Locul de reședință: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  E-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

–  Data intrării în operațiune: 

–  CNP: 

–  Zonă:  

 Urban             

 Rural            

– Localizare geografică:  

Regiune: Centru 

Județ: Mureș 

Unitate teritorial administrativă: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

– Gen: 

 Masculin           

 Feminin           

– Vârsta:  

Persoană cu vârsta sub 25 ani         

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani      

Persoană cu vârsta peste 54 de ani        
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–  Categoria de grup țintă din care face parte:                 Nu se aplică      

   

 – Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată:  

Angajat           

Angajat pe cont propriu         

Șomer            

Șomer de lungă durată         

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)   

Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare    

– Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0)        

 Studii primare (ISCED 1)                                                        

Studii gimnaziale (ISCED 2)         

Studii liceale (ISCED 3)         

Studii postliceale (ISCED 4)         

Studii superioare (ISCED 5)          

Studii superioare (ISCED 6)         

Studii superioare (ISCED 7)         

Studii superioare (ISCED 8)         

fără ISCED           

- Persoană dezavantajată:   

Da            

Nu            

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate     

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere  

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în  

întreținere            

Migranți            

Participanți de origine străină          

Minorități            

Etnie romă           

Alta minoritate decât cea de etnie romă       

Comunități marginalizate           

Participanți cu dizabilități          

Alte categorii defavorizate          

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă    

Niciuna din opțiunile de mai sus         

Data   

Semnătura participant  Semnătura responsabil cu 

înregistrarea participanților 
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Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la 

utilizarea și prelucrarea datelor personal 
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Secțiunea B. La ieșirea din operațiune   

- Dată ieșire din operațiune: 

- Situația pe piața forței de muncă: 

Angajat             

Angajat pe cont propriu           

Șomer             

- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant   

- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant   

- Persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant    

- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant     

- Persoană care desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant   

- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de  

participant             

- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de  

participant             

- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de  

participant             

- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant   

- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de  

participant             

Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0)         

Studii primare (ISCED 1)                                                         

Studii gimnaziale (ISCED 2)          

Studii liceale (ISCED 3)           

Studii postliceale (ISCED 4)          

Studii superioare (ISCED 5)           

Studii superioare (ISCED 6)          

Studii superioare (ISCED 7)          

Studii superioare (ISCED 8)          

fără ISCED             

 

                                                 Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților 
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Secțiunea C - Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune  

- Persoană care are un loc de muncă         

- Persoană care desfășoară o activitate independentă      

- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit    

- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă    

- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă   

- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă      

- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă     

- Altă situație: ...................................................... 

 

 

                                                 Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 
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Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite 

(nu se aplică) 

 

Entitate nou creată prin intervențiile POCU  

Da               

Nu          

– Denumire: 

– Adresa: 

– Județ: 

– Localitate: 

– Telefon: 

– Fax: 

– Email: 

– Website: 

– Cod unic de înregistrare fiscală: 

– Dată intrare în operațiune: 

– Dată ieșire din operațiune: 

 

 

                                        Semnătură responsabil cu înregistrarea entităților sprijinite 

 


