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I. 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 constau 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. 

Parteneri asociați în cadrul proiectului sunt:  
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1. Școala Gimnazială Bahnea și structurile sale  

2. Școala Gimnazială Beica de Jos și structurile sale 

3. Școala Gimnazială Adorjani Karoly Glodeni și structurile sale 

4. Școala Gimnazială Bichiș și structurile sale  

5. Școala Gimnazială Wesselenyi Miklos Ghindari și structurile sale  

6. Școala Gimnazială Vețca și structurile sale. 

 

Prin implementarea proiectului sunt vizate următoarele rezultate principale: 

 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. 

 

 

II. GRUPUL ȚINTĂ 

 

Grupul țintă pentru care se aplică prezenta Metodologie este alcătuit din 90 membri 

ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din 

școli (inclusiv mediatori școlari) din unitățile de învățământ: 

1. Partener asociat 1 - Școala Gimnazială Bahnea și structurile sale: Școala 

Primară Bernadea, Școala Gimnazială Gogan, Școala Gimnazială Idiciu, Școala 

Primară Daia Bahnea, Grădinița cu program normal Idiciu, Grădinița cu 

program normal Bahnea, Școala gimnazială Bahnea, Școala Primară Cund, 

Școala Primară Lepindea; 

2. Partener asociat 2 - Școala Gimnazială Beica de Jos și structurile sale: Școala 

Gimnazială Beica de Jos, Școala Primară Şerbeni, Grădinița cu program 
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normal Beica de Jos, Grădinița cu program normal Beica de Sus, Școala 

Primara Nadășa; 

3. Partener asociat 3 - Școala Gimnazială "Adorjani Karoly" Glodeni și 

structurile sale: Școala Primară Merișor, Școala Primară Păcureni, Școala 

Primară Păingeni, Școala Gimnazială "Adorjani Karoly" Glodeni, Grădinița cu 

program normal Glodeni, Școala Primară Moișa; 

4. Partener asociat 4 - Școala Gimnazială Bichiș și structurile sale: Școala 

Gimnazială Bichiș, Școala Gimnazială Ozd, Grădinița cu program normal 

Bichiș, Grădinița cu program normal Ozd;  

5. Partener asociat 5 - Școala Gimnazială Wesselenyi Miklos Ghindari și 

structurile sale: Grădinița cu program normal Trei Sate, Școala Gimnazială 

Trei Sate, Școala Primară Solocma, Școala Gimnazială Wesselenyi Miklos 

Ghindari, Școala Primară Abud, Grădinița cu program normal Ghindari;  

6. Partener asociat 6 - Școala Gimnazială Vețca si structurile sale: Școala 

Gimnazială Vețca, Școala Primara Jacodu, Grădinița cu program normal 

Sălașuri, Grădinița cu program normal Vețca. 

 

 

 

III. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE 

 

Prezenta Metodologie a fost elaborată în vederea reglementării modului de acordare 

a instrumentelor de sprijin pentru activitățile/stagiile de practică, acordate 

participanților la activitățile și stagiile practice cu elevii derulate în cadrul 

proiectului „PROFi - Profesori inovatori” - POCU/73/6/6/107673, respectiv 90 de 

cadre didactice și personal de sprijin (inclusiv mediatori școlari) din 6 unități 

defavorizate din județul Mureș.  

 

INSTRUMENTUL DE SPRIJIN este acordat în scopul susținerii procesului de efectuare 

de către cadrele didactice a activităților/stagiilor de practică și perfecționării 

competențelor obținute în componenta teoretică a activităților de 

formare/dezvoltare de competențe. 

 

Instrumentul de sprijin este acordat DOAR cadrelor didactice care participă la o 

formă de formare continuă sau dezvoltare de competențe transversale în cadrul 

proiectului în care se utilizează acest tip de măsură de sprijin. 

 

Pentru a beneficia de stimulentul pentru performanță, cadrul didactic trebuie: 

 Să facă parte din grupul țintă – cadre didactice și personal suport (inclusiv 

mediatori școlari);  
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 Să participe la programele de formare derulate în cadrul proiectului; 

 Să fie motivate din punct de vedere profesional; 

 Să depună un formular de aplicație (mini-proiect de practică) care cuprinde 

minimum descrierea nevoii, planul activității practice în care este utilizat 

instrumentul și valoarea adăugată a acestora, resursele necesare; 

 Să dorească să-și dezvolte competențele în domenii care contribuie la 

prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a școlii. 

 

Pentru acordarea instrumentelor de sprijin se vor respecta următoarele: 

 Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Contract de finanțare nr. 34034/DGPECU/16.05.2018 și anexele sale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Ghidul Solicitantului – Condiții specifice pentru apelul „Profesori motivați în 

școli defavorizate” denumit în continuare GS-CS. 

 Anexa 5 „Linii directoare pentru elaborarea metodologiei de acordare a 

instrumentului de sprijin pentru activitățile/stagiile practice” la GS-CS. 

 

IV. METODOLOGIA DE ACORDARE A INSTRUMENTELOR DE SPRIJIN  PENTRU 
ACTIVITĂȚILE/STAGIILE PRACTICE 

 

IV.1 ACORDAREA INSTRUMENTELOR DE SPRIJIN 

IV.1.1 Dispoziții generale 

1. Acțiunile eligibile sprijinite 1 : Programul „Profesori motivați în școli 

defavorizate” urmărește îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, ale 

personalului de sprijin din școlile țintă (inclusiv ale mediatorilor școlari) și ale 

personalului partenerilor sociali în educație, prin acțiuni destinate atragerii 

și/sau menținerii în școlile țintă a resurselor umane calificate, competente și 

motivate, capabile să furnizeze o educație de calitate și să asigure incluziunea 

școlară (punctul 1.3.1) inclusiv prin aplicarea de instrumente de sprijin pentru 

susținerea procesului de efectuare de către cadrele didactice a 

activităților/stagiilor practice în școala țintă, în scopul asigurării resurselor 

materiale necesare punerii în practică și perfecționării competențelor obținute 

                                                           
1  Prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice - Programul „Profesori motivați în școli 
defavorizate, punctul 1.3.1.” 
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în componenta teoretică a programelor de formare derulate în cadrul 

proiectului. Instrumentul de sprijin (sub formă de subvenție) este acordat 

cadrelor didactice pentru materiale didactice, resurse pentru adaptarea 

curriculară și pentru desfășurarea de proiecte educaționale în interiorul și în 

afara școlii. 

2. Pe parcursul stagiilor de practică membrii grupului țintă vor dezvolta cel puțin 

90 de miniproiecte educaționale pentru punerea în aplicare și perfecționarea 

competențelor obținute de aceștia la programele de formare. Pentru a le 

putea pune în practică, se vor gestiona printr-un „instrument de acompaniere a 

stagiilor de practică” atât referatele de necesitate, cât și instrumentele de 

sprijin (ex. materiale didactice, rechizite, jocuri educaționale, cărți, materiale 

necesare pentru experimente științifice pentru copii/elevi, acoperirea costurilor 

unor activități didactice la care participa 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 si 500 de euro pe an pe participant, maxim 4000 EUR pe an la nivelul 

unei școli2, maxim de 17.802 lei/școală/an. 

3. Instrumentele de sprijin se vor acorda în baza proiectelor educaționale propuse 

de cadrele didactice în conformitate cu regulile impuse de Anexa 5 la GCS. 

Instrumentele se vor acorda pentru fiecare din cele 6 școli participante, fiind 

alocat un buget maxim de 106.812 lei/an la nivelul întregului proiect. Proiectele 

educaționale propuse spre finanțare vor contribui la atingerea temelor secundare 

după cum urmează: 02. Inovare socială (minim 20% din bugete), 06. 

Nondiscriminare (minim 10% din bugete), 05. Îmbunătățirea accesibilității, a 

utilizării și a calității tehnologiei informației și comunicațiilor (minim 30%). 

4. Se consideră proiecte educaționale care contribuie la atingerea temei secundare 

02. Inovare socială: 

 proiecte educaționale care propun activități și inițiative inovative care 

vizează, pe de-o parte, creșterea participării la învățământul obligatoriu, în 

special pentru copiii care provin din mediul rural, din comunități 

dezavantajate, cei de etnie romă, și, pe de altă parte, promovarea unor 

metode inovative de predare și învățare, cu scopul reducerii părăsirii timpurii 

a școlii3; 

 proiecte educaționale care propun activități și inițiative inovative care 

vizează promovarea egalității de șanse/non-discriminarea/ dezvoltarea 

                                                           
2 Cererea de finanțare PROFi – Profesori inovatori, Activitatea A3.2. Desfășurarea activităților și 
stagiilor practice cu elevii, inclusiv acordarea  instrumentelor de sprijin conform metodologiei 
3 Cf. Programul Operațional Capital Uman, Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice 
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durabilă; activități care vizează adaptarea curriculei la dinamica pieței 

muncii/ a oportunităților locale/ regionale; identificarea, testarea și 

implementarea de mecanisme care să contribuie la creșterea calității și 

relevanței sistemului de învățământ la toate nivelele în raport cu cerințele 

pieței muncii4; 

 proiecte derulate în parteneriat cu parteneri locali, cu părinții sau cu 

implicarea comunității5. 

5. Se consideră proiecte educaționale care contribuie la atingerea temei secundare 

05. Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiei 

informației și comunicațiilor:  

 proiecte educaționale care propun achiziția și/sau utilizarea tehnologiilor 

informatice/a internet-ului; achiziția, dezvoltarea și/sau utilizarea de 

materiele didactice și educaționale digitale; accesul la resurse digitale etc. 

6. Se consideră proiecte educaționale care contribuie la atingerea temei secundare 

06. Nondiscriminare: 

 proiecte educaționale care propun acțiuni specifice de promovare a egalității 

de șanse și prevenire a discriminării precum, de exemplu: 

o inițiative/activități de informare dedicate diferitelor categorii de 

grupuri vulnerabile; 

o organizarea de campanii de sensibilizare și informare în rândul elevilor 

în vederea creșterii gradului de conştientizare cu privire la 

semnificaţia şi importanţa respectării dreptului la egalitate de şanse și 

tratament pentru toţi; 

o realizarea de materiale didactice/educaționale bilingve etc. 

o proiecte focalizate pe nevoile specifice grupurilor expuse riscului de 

discriminare. 

7. Domeniul de eligibilitate a instrumentului de sprijin cuprinde activități suport 

care contribuie la punerea în „aplicare și perfecționarea competențelor obținute 

de participantul la programe de formare (componenta teoretică), prin asigurarea 

de resurse materiale necesare (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.) 

                                                           
4 Cf. Programul Operațional Capital Uman 
5 Cf. Programul Operațional Capital Uman 
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8. Valoarea instrumentului de sprijin: este între 100 și 500 de euro pe an pe 

participant, dar nu mai mult de 4.000 euro pe an la nivelul unei școli la cursul de 

4.4505 lei/euro. Costul anual al burselor acordate va fi de 106.812 lei/an. 

9. Forma de finanțare: Instrumentul de sprijin este acordat sub formă de subvenție 

participantului la programele de formare, în baza prezentei metodologii. 

10. Criterii de acordare: sprijinul se acordă în baza unui formular de aplicație 

(mini-proiect de practică) care cuprinde minimum descrierea nevoii, planul 

activității practice în care este utilizat instrumentul și valoarea adăugată a 

acestora, resursele umane, materiale și financiare necesare. 

11. Beneficiari: Potențialii beneficiari ai „instrumentelor de sprijin”, vor fi cadre 

didactice sau personal de sprijin, din grupul țintă selectat la nivelul școlilor 

participante la proiect și care parcurg minim 1 program de formare derulat în 

cadrul acestuia. 

Selecția cadrelor didactice și modalitatea de acces la instrumentele de sprijin se 

stabilesc în prezenta metodologie. 

IV.1.2 Dispoziții specifice 

1. Cheltuielile eligibile în cadrul mini proiectelor educaționale propuse și pentru 

care se acordă instrumentul de sprijin se încadrează în următoarele categorii: 

a) materiale didactice,  

b) rechizite,  

c) jocuri educaționale,  

d) cărți,  

e) materiale necesare pentru experimente științifice pentru copii/elevi,  

f) acoperirea costurilor unor activități didactice la care participă copiii/elevii, 

cum ar fi excursii, vizite la muzee, activități sportive etc. 

g) resurse materiale relevante și necesare: echipamente IT, videoproiectoare, 

table și/sau pachete interactive etc6. 

h) resurse materiale relevante și necesare pentru promovarea unor metode 

inovative de predare și învățare, cu scopul reducerii părăsirii timpurii a 

școlii7; 

i) altele:  abonamente sau acces la resurse electronice digitale (exemplu: 

articole de specialitate și publicații electronice, baze de date, materiale 

digitale etc.); Diverse bunuri și materiale necesare pentru proiecte ale 

elevilor; Aparate foto-video pentru expunerea/publicarea lucrărilor 

                                                           
6  Tema 05. Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiei informației și 
comunicațiilor 
7 Tema 02. Inovare socială 
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copiilor/elevilor; Servicii de traducere pentru materiale bilingve; Bunuri și 

materiale necesare pentru implicarea părinților în educația copiilor; Mici 

achiziții pentru acordarea de premii copiilor/elevilor etc. 

2. O listă estimativă de resurse care pot fi achiziționate este prezentată în Anexa 

6.1. Lista nu este exhaustivă; în funcție de necesitățile proiectului pot fi propuse 

și alte resurse materiale/achiziții. Prin excepție, achiziția de echipamente IT este 

eligibilă dacă proiectul educațional propus contribuie inclusiv la tema secundară 

05. Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiei informației 

și comunicațiilor astfel cum este prevăzut la secțiunea IV.1.1 Dispoziții generale, 

pct. 3. 

3. Utilizarea subvenției se realizează exclusiv pentru atingerea scopului și 

obiectivelor pentru care a fost acordată în baza contractului de subvenție încheiat 

între Beneficiarul – cadru didactic și Partenerul Casa Corpului Didactic Mureș. 

4. În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea proiectului educațional, 

Beneficiarul va prezenta un scurt raport privind desfășurarea activității pentru 

care a fost acordată subvenția și documentele suport care atestă utilizarea 

acesteia, întocmit conform modelului prevăzut în Anexa 7.1. Raport de  

implementare proiect educațional. Raportul va fi însoțit de următoarele 

documente justificative tehnice și financiare: 

4.1 Documente justificative de natură tehnică, după caz:  

a) copie după materiale elaborate de cadrul didactic și/sau de participanții la 

proiect (copie fizică, conform cu originalul sau pe stick USB/CD/DVD),  

b) liste de prezență, 

c) fotografii, înregistrări video și/sau capturi de ecran,  

d) contracte/acorduri  de colaborare/parteneriat,  

e) documente conform Ordinului MENCS nr. 3637/12.04.2016 privind organizarea 

taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul 

de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, 

f) orice alte documente justificative care demonstrează derularea activităților 

cuprinse în proiectul educațional. 

Documentele prezentate vor purta semnătura cadrului didactic, după caz. 

4.2 Documente justificative de natură financiară, după caz: 

a) dosarul achiziției/iilor; 

b) factură/i fiscală/e emisă/e pe numele cadrului didactic. Factura trebuie 

emisă după data semnării contractului de subvenție; 

c) proces verbal de recepție (daca este cazul); 

Dosarul achiziției/iilor va cuprinde, cel puțin: 
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 minim 3 oferte de la furnizori. Prin oferte se înțelege oferte primite de la 

furnizori și/sau capturi de ecran de pe pagina web a furnizorului/a 

magazinului cu menționarea link-ului și din care să reiasă clar 

produsul/serviciul și prețul. 

 Prin excepție, dacă nu pot fi obținute/prezentate cel puțin 3 oferte, se va 

prezenta o scurtă analiză a pieței în care să se prezinte produsul/serviciul 

vizat precum și demersurile realizate pentru a identifica oferte; de exemplu 

analiza producătorilor/furnizorilor de produselor similare, liste/link-uri 

magazine, website-uri analizate etc. precum și justificarea opțiunii finale. 

 În cazul achizițiilor realizate în afara României, cursul valutar utilizat în 

calcularea prețului de achiziție pentru decontarea subvenției va fi de  4.4505 

lei/euro. Orice diferență de curs valutar, dacă se depășește această valoare, 

va trebui suportată de Aplicantul mini proiectului educațional. 

Notă. Dosarul de achiziție poate fi prezent în momentul depunerii dosarului de 

subvenție conform secțiunii IV.5 CRITERII DE SELECȚIE APLICABILE MINI 

PROIECTELOR DEPUSE, sau, alternativ la momentul depunerii raportului privind 

desfășurarea activității. Pentru facilitarea procesului de verificare se 

recomandă, pe cât posibil, depunerea dosarului de achiziție odată cu dosarul de 

subvenție. În acest caz, dosarul de achiziție depus va constitui  justificarea  

cheltuielilor cuprinse în secțiunea E. DEVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI ȘI PENTRU 

CARE SE SOLICITĂ INSTRUMENTUL DE SPRIJIN din Formularul de aplicație, iar în 

coloana 5 „Modalitatea de estimare (dacă există se vor indica sursele utilizate 

pentru fundamentarea costului)” se va menționa “conform dosar de achiziție”. 

 

IV.2 PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PARTICIPANȚILOR LA 
ACTIVITĂȚILE DE FORMARE ȘI MECANISMUL DE MONITORIZAREA ȘI EVALUARE 

Planul de dezvoltare profesională a participanților la activitățile de formare se 

stabilește împreună cu formatorul/expertul educațional local la începutul 

programului de formare în baza competențelor stabilite în programa de formare, 

utilizând următoarea structură recomandată: 

A. ANALIZA SWOT A STADIULUI PROFESIONAL ACTUAL 

+ Puncte tari (Strengths) 

 Exemple: 

 cunoștințe și competențe deținute 

 calități profesionale 

 calități personale 

 abilități și competențe deținute 

 realizări  
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 nivel de educație ș.a. 

- Puncte slabe (Weaknesses) 

 Exemple: 

 ce vă creează dificultăți 

 ce ați putea îmbunătăți 

 ce nu apreciați la dumneavoastră 

 sarcini și activități pe care le evitați 

 cauzele insucceselor din trecut ș.a. 

+ Oportunități (Opportunities) 

 Exemple: 

 evoluții și trend-uri în domeniului profesional 

 îmbunătățirea nivelului de educație/cunoștințe/competențe 

 proiecte în care v-ați putea implica 

 metode alternative de abordare a activității profesionale 

 oportunități/persoane care vă pot sprijini în dezvoltarea profesională 

 acțiuni care vă pot sprijini să vă faceți remarcat/ă ș.a. 

- Amenințări  (Threats) 

 Exemple: 

 cunoștințe și competențe pe care nu le dețineți dar v-ar fi 

utile/necesare 

 obstacole în dezvoltarea dumneavoastră profesională 

 posibile riscuri și impact potențial 

 evenimente cu potențial impact negativ 

 modificări legislative 

 lipsa unor mijloace (materiale, financiare etc.) necesare pentru 

dezvoltarea profesională ș.a. 

 

B. PLAN INDIVIDUAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

 

Nevoi 

profesionale 

identificate 

Se pot combina 

puncte slabe și 

amenințări 

Obiective Strategii și 

mijloace de 

realizare 

Se pot combina 

puncte tari și 

oportunități 

Timp 

alocat 

Modalități de 

evaluare a 

nivelului de 

realizare a 

obiectivelor 

Indicatori 

…………..      

…………..      

…………..      

…………..      
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Pe  parcursul  derulării activităților/stagiilor practice cu elevii,  membrii  grupului  

țintă  și  toate  părțile  interesate  de  atingerea  obiectivelor proiectului  vor  avea  

la  dispoziție  un  instrument  de  gestionare  a  stagiilor  de  practica.  Cadrele 

didactice  vor  utiliza  acest  instrument  pentru  a  înregistra planurile individuale 

de dezvoltare profesională,  planurile  individuale  de intervenție dezvoltate  cu 

fiecare  elev din grupul țintă pilot,  activitățile/proiectele  educaționale  întreprinse  

cu  scopul  prevenirii  abandonului şcolar,  cu  accent  pe  identificarea  timpurie  a  

riscurilor  de  abandon  școlar  și  a  copiilor  în  situații de  risc,  interacțiunii  

pozitive  cu  părinți,  identificării  și  atragerea  resurselor  suplimentare necesare  

școlii  pentru  obținerea  unor  rezultate  școlare  mai  bune. 

Pe  parcursul  stagiilor  de  practică  membrii  grupului  țintă  vor  dezvolta  cel  

puțin  90  de  mini-proiecte educaționale  pentru  punerea  în  aplicare  și  

perfecţionarea  competențelor  obținute  la  programele  de  formare.   

Pentru  a  le  putea  pune  în  practică,  se  vor  gestiona  prin instrumentul  de  

acompaniere  a  stagiilor  de  practică  atât  referatele  de  necesitate,  cât  și 

evidența destinației instrumentelor  de  sprijin acordate.  Pe  parcursul  activităților  

și  stagiilor  de  practică  grupul  țintă  va  avea  ca  principal  scop  aplicarea 

cunoștințelor  acumulate  în  cadrul  programelor  de  formare  cu  cel  puțin  o  

grupă  de 5 elevi/copii.  Astfel, cel  puțin  450  copii  și  elevi (5  x 90)  în  situații  

de  risc  educațional  și  din  grupurile  vulnerabile pentru care  s-a  asigurat  accesul  

echitabil  la  educație  vor  avea  propriile  planuri  individuale  de dezvoltare  ce  

vor  fi  îndeaproape  urmate  împreună  cu  personalul  didactic  sau  de  sprijin. 

De  asemenea,  grupul  țintă  va  avea  a  dispoziție  fișe  de  practică  pe  care  le  

vor  rezolva  la  clasă. 

Experții  implicaţi  vor  asigura  suportul  necesar  și  vor  verifica  activitățile  

întreprinse  de  grupul țintă. 

La  finalul  fiecărui  an  școlar  se  va  întocmi  un  raport  ce  va  descrie activitățile  

întreprinse  de grupul  țintă  în  cadrul  celor  6  unități  de  învățământ  vizate  și  

structurile  lor,  raport  ce  va  fi  publicat pe  website-ul  proiectului  și  promovat  

în  mediul  online  ca  exemplu  de  bune  practici. 

Pe  parcursul  stagiilor  de  practică  vor  fi  publicate  pe  website-ul  proiectului  

fotografii  de  la activitățile  educaționale  și  testimoniale  de  la  participanți.  

 

IV.3 ELIGIBILITATEA CADRELOR DIDACTICE PENTRU ACORDAREA 
INSTRUMENTULUI DE SPRIJIN ȘI OBLIGATIILE ASUMATE DE ACESTEA 
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În vederea accesului la instrumentele de sprijin, cadrele didactice vor trebui să 

îndeplinească cumulativ, următoarele condiții:  

a. Sunt cadre didactice, încadrate la una dintre unitățile școlare – parteneri 

asociați în cadrul proiectului; 

b. Fac parte din grupul țintă al proiectului – cadre didactice și personal suport 

(inclusiv mediatori școlari); 

c. Participă la programele de formare derulate în cadrul proiectului: 

1. ”Dezvoltare personală a elevilor folosind metode interactive”, denumit 

în continuare Program 1 (P1) și/sau 

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

denumit în continuare Program 2 (P2) 

d. Înregistrează o rată de frecvență la cursuri de cel puțin 90%. 

e. Depun un formular (mini-proiect de practică) utilizând structura și indicațiile 

prevăzute în ANEXA 1, întocmit conform prevederilor prezentei metodologii. 

IV.4 FORMULARUL DE APLICAȚIE (MINI-PROIECT DE PRACTICĂ) 

Formularul de aplicație cuprinde următoarele secțiuni distincte:  

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituției/unității de învăţământ  

Adresa completă a instituției 

Număr de telefon/fax       

Adresă poștă electronică 

 

Nume, Prenume cadru didactic aplicant 

Funcţia  

Număr de telefon/fax  

Adresă poștă electronică 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului  

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul 

 cultural-artistic 

 tehnico-știintific 

 sportiv-turistic 

 cetațenie democratică  

 altele, de exemplu social, de voluntariat, ecologie și protecția mediului 

(precizați) …………………………………………… 

B.3. Tema/ele secundară/e în care se încadrează proiectul 

 02. Inovare socială  
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 05. Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiei 

informației și comunicațiilor 

 06. Nondiscriminare 

 Nu este cazul 
Notă (se va elimina prezenta notă): 

Pot fi încadrate în tema Inovare socială: 

 activități și inițiative inovative care vizează, pe de-o parte, creșterea participării la învățământul 

obligatoriu, în special pentru copiii care provin din mediul rural, din comunități dezavantajate, 

cei de etnie romă, și, pe de altă parte, promovarea unor metode inovative de predare și învățare, 

cu scopul reducerii părăsirii timpurii a școlii; 

 activități și inițiative inovative care vizează promovarea egalității de șanse/non-discriminarea/ 

dezvoltarea durabilă; activități care vizează adaptarea curriculei la dinamica pieței muncii/ a 

oportunităților locale/ regionale; identificarea, testarea și implementarea de mecanisme care să 

contribuie la creșterea calității și relevanței sistemului de învățământ la toate nivelele în raport 

cu cerințele pieței muncii; 

 proiecte derulate în parteneriat cu parteneri locali, cu părinții sau cu implicarea comunității. 

Tema Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiei informației și 

comunicațiilor:  

 pot fi încadrate în această temă proiecte educaționale care propun achiziția și/sau utilizarea 

tehnologiilor informatice/a internet-ului; achiziția, dezvoltarea și/sau utilizarea de materiele 

didactice și educaționale digitale; accesul la resurse digitale etc. 

Tema Nondiscriminare  

 proiectele propuse includ acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 

discriminării precum, de exemplu: 

o inițiative/activități de informare dedicate diferitelor categorii de grupuri vulnerabile; 

o organizarea de campanii de sensibilizare și informare în rândul elevilor în vederea 

creșterii gradului de conştientizare cu privire la semnificaţia şi importanţa respectării 

dreptului la egalitate de şanse și tratament pentru toţi; 

o realizarea de materiale didactice/educaționale bilingve, etc. 

 proiecte focalizate pe nevoile specifice grupurilor expuse riscului de discriminare. 

B.4. Grupa/Clasa 

C. SCURT REZUMAT AL PROIECTULUI  

(se va publica pe website-ul proiectului ca exemplu de bună practică. Nu se vor trece 

informații de contact, informații și date cu caracter personal precum nume și prenume ale 

participanților la activități etc.) 

1. Scurtă descriere a proiectului/activității practice 

2. Număr de elevi/copii implicați 

3. Planul activității practice  

4. Număr de parteneri, dacă este cazul 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Prezentați analiza de nevoi, obiectivul general ale proiectului  

1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)   
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2. Obiectivul general/scopul proiectului 

D.2. Menționați grupul ţintă căruia i se adresează proiectul (cu  cel  puțin  o  grupă  

de 5 elevi/copii din grupă/clasă). Descrieți caracteristicile grupului țintă. 

D.3. Durata activității practice/proiectului și perioada de derulare 

D.4. Descrieți pe scurt, planul activității practice: 

În Planul activității practice se vor descrie acțiunile/activitățile propuse, necesare 

pentru atingerea obiectivului/scopului mini-proiectului educațional și se va  

evidenția, obligatoriu, modul în care va fi utilizat instrumentul de sprijin acordat 

(de exemplu: durată/perioadă, locul desfășurării, nr. participanți, metode/mijloace 

propuse, materiale și mijloace didactice,  alte informații relevante).  

Notă: Conform cerințelor POCU, domeniul de eligibilitate a instrumentului de 

sprijin cuprinde activități suport care contribuie la punerea în aplicare și 

perfecționarea competențelor obținute la programe de formare (componenta 

teoretică), prin asigurarea de resurse materiale necesare (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.) 

Astfel se recomandă formularea activității practice în domeniul de eligibilitate a 

instrumentului de sprijin (activități suport care contribuie la punerea în aplicare și 

perfecționarea competențelor obținute la programele de formare și pentru care sunt 

necesare resurse materiale). 

D.4. Resursele necesare 

D.5. Descrieți pe scurt valoarea adăugată 

Ce aduce în plus față de situația existentă, de exemplu: îmbunătățirea unor 

competențe ale elevilor/copiilor; satisfacerea unor nevoi cu sprijinul subvenției care 

altfel nu ar fi putut fi satisfăcute; punerea în aplicare și perfecționarea competenței 

…./competențelor obținute la programele de formare, dificil de realizat fără 

proiectul educațional propus etc.)  

D.6. Descrieți rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului. 

Rezultatele pot fi cantitative sau calitative. 

D.7. Arătați care sunt beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului 

Beneficiarii direcți sunt: membrii grupurilor ţintă cuprinse în proiect; 

Beneficiari indirecți pot fi, de exemplu: colegii care vor interacționa cu copii/elevii 

și vor beneficia de rezultatele proiectului, partenerii școlii ce se vor implica în 

proiect, colegii de clasă/grupă al membrilor grupurilor ţintă cuprinse în proiect, 
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școala ca organizație, conducerea școlii, comunitatea în care este amplasată școala, 

școlile ce vor beneficia de activitățile de diseminare, alții. 

D.8. (dacă este cazul) Specificați care sunt partenerii implicaţi în proiect și arătați 

în ce constă parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă școală și/sau cu o 

firmă/companie sau organizație.  

Se vor furniza următoarele informații, după caz: numele instituției, adresa completă, 

număr telefon/fax, adresa de email, numele și funcția persoanei de contact, 

domeniu de activitate, mod de implicare. La Formularul de aplicație se anexează 

protocoalele/acorduri de colaborarea încheiate cu fiecare partener în parte (dacă 

proiectul are parteneri). 

D.9. Sustenabilitatea proiectului 

Se va descrie pe scurt modul în care acțiunile/demersurile derulate în cadrul 

proiectului pot fi continuate și după finalizarea acestuia, sau, după caz, modul în 

care proiectul sau rezultatele acestuia pot fi replicate/utilizate la alte 

clase/categorii de vârstă/cu alte ocazii. Pot fi avute în vedere  de exemplu: 

utilizarea competențelor dobândite de Aplicant în decursul proiectului în activitatea 

didactică; menținerea/dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului 

și/sau atragerea de noi parteneri; includerea bunelor practici identificate în proiect 

în strategiile școlii; utilizarea bunurilor achiziționate în activitatea didactică și/sau 

cu alte ocazii etc.  

E. DEVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI ȘI PENTRU CARE SE SOLICITĂ INSTRUMENTUL DE 

SPRIJIN 

Crt. 

 

 

 

(0) 

Descrierea 

cheltuielii 

 

 

(1) 

UM 

 

 

 

(2) 

Cost 

unitar 

estimat 

 

(3) 

Valoarea 

totală 

estimată 

 

(4) = (2)*(3) 

Modalitatea de estimare 

(dacă există se vor indica 

sursele utilizate pentru 

fundamentarea costului) 

(5) 

1.      

2.      

….      

Total finanțare solicitată (subvenție)  

 

Notă: Bugetul propus nu va depăși valoarea de 500 euro la cursul valutar, la cursul 

de 4.4505 lei/euro. 

Nu se va depăși 4.000 euro pe an la nivelul unei școli. 
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IV.5 CRITERII DE SELECȚIE APLICABILE MINI PROIECTELOR DEPUSE 

 
Acordarea instrumentului de sprijin presupune parcurgerea următoarelor etape: 

 

Depunerea portofoliului în vederea acordării instrumentului de sprijin 

Portofoliul în vederea acordării instrumentului de sprijin va cuprinde: 

 Cerere de acordare instrument de sprijin, model ANEXA 1 

 Planul individual de dezvoltare profesională, în original sau copie, 

autocertificată conform cu originalul, conform modelului prevăzut în ANEXA 

2.1 

 Formularul de aplicație completat corespunzător, în toate secțiunile acestuia, 

conform modelului prevăzut în ANEXA 2.2 

 Dovada deținerii unui cont bancar din care să reiasă codul IBAN în vederea 

acordării subvenției 

 

Formularul de aplicație va fi completat în mod corespunzător în toate secțiunile sale. 

Formularul de aplicație nu va fi modificat, în sensul că nu vor fi eliminate secțiuni 

ale acestuia. Dacă o anumită secțiune nu este aplicabilă proiectului propus se va 

specifica “Nu este cazul”. 

Un exemplar original va fi tipărit și semnat în vederea înregistrării în arhiva 

proiectului și va face parte integrantă din portofoliul cadrului didactic. 

Formularul de aplicație va fi încărcat online, la o dată comunicată ulterioar, în 

platforma de gestiune a stagiilor de practică. 

 

Înregistrarea portofoliilor 

Portofoliul se depune la sediul unităților școlare-parteneri asociați în atenția 

Expertului educațional local responsabil, care le va prelua, le va înregistra în 

registrul de portofolii cadre didactice (ANEXA 5.1)  și le va înainta Comisiei de 

evaluare. 

Comunicarea cu formabilii din grupul țintă se va realiza astfel: 

1. Prin afișarea de informații/noutăți la avizierul de noutăți al unităților școlare 

de unde provin formabilii;   

2. Transmiterea de comunicări prin  e-mail/SMS la  adresele de contact ale 

formabililor și directorilor unităților de învățământ - parteneri asociați; 

3. Prin intermediul formatorilor; 

4. Prin intermediul experților locali. 



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

 

 

Verificarea și evaluarea formularului de aplicație 

Comisia de evaluare va analiza portofoliile și va verifica modul de îndeplinire a 

condițiilor 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 

participanților. 

Fiecare portofoliu înscris va fi evaluat din punct de vedere administrativ și al 

eligibilității utilizând fișa de verificare administrativă portofoliilor (ANEXA 4.1). 

Evidența persoanelor eligibile se va consemna în procesul verbal de verificare 

administrativă conform modelului prevăzut în ANEXA 4.2. 

Acordarea punctajului se va realiza respectând grila de ierarhizare prevăzută în 

ANEXA 2.3 la prezenta metodologie.  

Evidența rezultatelor evaluării se va consemna în procesul verbal de ierarhizare 

conform modelului prevăzut în ANEXA 4.3, în limita bugetului disponibil la nivelul 

școlii. 

 

Publicarea rezultatelor 

Cadrele didactice selectate în vederea acordării instrumentului de sprijin, respectiv 

conducerea unității școlare din care provin acestea, vor fi informate în legătură cu 

rezultatele evaluării. 

Rezultatele se vor publica pe website-ul proiectului www.profesoriinovatori.ro și pe 

pagina de Facebook. 

 

Depunerea și soluționarea contestațiilor 

În caz de contestații, acestea se vor putea depune la secretariatul unității școlare, 

urmând a fi transmise expertului educațional local responsabil, în termen de 24 de 

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

și vor fi soluționate în termen de 24 de ore de la înregistrarea lor de către comisia 

de contestații, ce va fi formată din 2 membri evaluatori, alții decât cei care au 

realizat evaluarea inițială. 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, lista beneficiarilor de 

instrumente de sprijin se modifică corespunzător. 

 

http://www.profesoriinovatori.ro/


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

 

 

IV.6 COMISIA DE EVALUARE  

Comisia de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor va fi alcătuită din 2 

membri evaluatori, 1 membru al echipei de implementare la Beneficiar și 1 membru 

al echipei de implementare la Partener care au lucrat cu grupa de formabili, 

respectiv un secretar, nominalizați prin decizie a Beneficiarului/Partenerului. 

Membrii comisiei de evaluare și ai comisiei de soluționare a contestațiilor vor semna 

declarații pe proprie răspundere cu privire la evitarea conflictului de interese. 

Fiecare portofoliu va fi supus dublei evaluări, iar rezultatul final reprezintă media 

aritmetică a celor 2 evaluări. 

 

IV.7 CUANTUMUL ACORDAT ȘI CRITERIILE DE STABILIRE A ACESTUIA 

Valoarea unui instrument de sprijin nu va depăși valoarea de 500 euro la cursul 

valutar de 4.4505 lei/euro, echivalentul a 2.225,25 lei. 

Valoarea instrumentelor de sprijin acordate nu va depăși 4.000 euro pe an la nivelul 

unei școli, la cursul valutar de 4.4505 lei/euro, echivalentul a 17.802,00 lei. 

Valoarea instrumentelor de sprijin acordate nu va depăși 8.000 euro pe parcursul 

celor doi ani școlari (2018-2019 și 2019-2020) la nivelul unei școli, la cursul valutar 

de 4.4505 lei/euro, echivalentul a 35.604,00 lei. 

 

Bugetul total alocat, pe ani școlari: 

An școlar  Buget total disponibil Buget maxim școală 

Lei Echivalent euro* 

1 euro = 4,4505 lei 

Lei Echivalent euro* 

1 euro = 4,4505 lei 

2018 - 2019 106.812,00 24.000,00 17.802,00 4.000,00 

2019 - 2020 106.812,00 24.000,00 17.802,00 4.000,00 

TOTAL 213.624,00 48.000, 00 35.604,00 8.000,00 

 

Numărul minim al instrumentelor de sprijin acordate: 90 instrumente, în limita 

bugetului alocat pentru fiecare unitate școlară. 

Numărul estimat al instrumentelor de sprijin acordate: 

 Partener Asociat Grup 

țintă* 

Valoarea medie 

estimată a 

instrumentului 

de sprijin 

An școlar 

2018 - 

2019 

An școlar 

2019 -

2020 

1 P. Asociat 1 – Șc. 

Gimnazială Bahnea 

25 1.369,38 12 13 

2 P. Asociat 2 – Șc. 

Gimnazială Beica de Jos 

9 2.225,25 8 1 
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3 P. Asociat 3 – Șc. 

Gimnazială "Adorjani 

Karoly" Glodeni 

23 1.483,50 11 12 

4 P. Asociat 4 – Șc. 

Gimnazială Bichiș 

5 2.225,25 5  

5 P. Asociat 5 – Șc. 

Gimnazială Wesselenyi 

Miklos Ghindari 

26 1.369,38 13 13 

6 P. Asociat 6 – Șc. 

Gimnazială Vețca 

10 2.225,25 8 2 

TOTAL 98 - 57 41 

* estimarea utilizează ca bază de calcul grupul țintă implicat în activitățile de formare A3.1 

 

Valoare minimă și maximă a instrumentului de sprijin: 

Bugetul unui proiect educațional se va încadra în următoarele limite: 

 Lei Echivalent euro 

1 euro = 4,4505 lei 

Minim 445,05 100,00 

Maxim* 2.225,25 500,00 

* cheltuielile care depășesc valoarea maximă eligibilă vor fi suportate de aplicant, dacă este 

cazul 

 

În cazul în care bugetul anual alocat unei școli nu se va cheltui integral în anul școlar 

2018-2019, echipa de management la nivelul Beneficiarului Great People Inside SRL 

va putea propune modificarea Cererii de Finanțare, prin act adițional, pentru 

redistribuirea fondurilor rămase necheltuite, între școli, fără a se depăși 5.000 

euro/an la nivelul unei școli în conformitate cu maximele prevăzute în Anexa 5 „Linii 

directoare pentru elaborarea metodologiei de acordare a instrumentului de sprijin 

pentru activitățile/stagiile practice” la GS-CS. 

Cuantumul acordat se va încadra în limita maximă a devizului de cheltuieli propus 

în formularul de aplicație. 

În situația în care, în urma evaluării, Comisia constată că cheltuielile estimate sunt 

supraevaluate sau nu sunt suficient justificate în contextul proiectului educațional 

propus, va putea solicita refacerea bugetului. 

 

IV.8 MODALITATEA DE MONITORIZARE A ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR DE ACCES ȘI 
DE UTILIZARE 

Monitorizarea îndeplinirii condițiilor de acces și de utilizare se va realiza prin 

intermediul platformei de gestiune a stagiilor de practică. 
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Acceptarea la plată a instrumentelor de sprijin acordate beneficiarilor se va 

consemna în decizie de acordare a instrumentelor de sprijin (ANEXA 5.2). 

Evidența sumelor plătite beneficiarilor se va realiza utilizând borderoul de plată a 

instrumentelor de sprijin (ANEXA 5.3). 

În vederea verificării modului de utilizare a subvenției acordate, beneficiarii 

instrumentelor de sprijin vor prezenta, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

finalizarea activității practice un scurt raport de implementare în care vor descrie 

activitățile desfășurate și modul de utilizare a fondurilor (ANEXA 7.1). Raportul va 

fi însoțit de documente financiare justificative (facturi, chitanțe, ordine de plată 

etc.) care atestă efectuarea cheltuielilor efectuate. 

IV.9 CONDIȚIILE DE UTILIZARE ȘI MĂSURI LUATE ÎN SITUAȚIA NERESPECTĂRII 

ACESTORA 

Este interzisă utilizarea subvenției acordate în alte scopuri decât cele pentru care 

se acordă. În acest sens se va semna un contract de subvenție cu Partenerul Casa 

Corpului Didactic Mureș, anterior acordării acesteia. 

În situația în care subvenția acordată nu este cheltuită integral sau utilizarea 

acesteia nu poate fi demonstrată prin documente justificative (facturi, chitanțe, 

ordine de plată etc.) Beneficiarul se obligă să restituie valoarea necheltuită sau 

nejustificată.  

V. CALENDAR AN ȘCOLAR 2018 - 2019  

Crt. Etapă Perioadă de desfășurare, An școlar 

2018 - 2019 

1. Depunerea portofoliului în vederea 

acordării instrumentului de sprijin 

Februarie 2018 – Iunie 2018 

În mod continuu până la epuizarea 

bugetului disponibil 

2. Verificarea și evaluarea formularului 

de aplicație 

Februarie 2018 – Iunie 2018 

În mod continuu până la epuizarea 

bugetului disponibil 

3. Publicarea rezultatelor Estimativ: 

01 Martie; 01 Aprilie; 02 Mai;  

03 Iunie. 

4. Depunerea și soluționarea 

contestațiilor 

3 zile lucrătoare de la publicarea 

rezultatelor 

5. Încheierea contractelor de 

subvenție 

3 zile lucrătoare de la publicarea 

rezultatelor sau soluționarea 

contestațiilor, după caz 
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VI. DISPOZIȚII FINAE 

Prezenta metodologie se aplică în cadrul activității A3.2. Desfășurarea activităţilor 

și stagiilor practice cu elevii, inclusiv acordarea instrumentelor de sprijin conform 

metodologie – proiect PROFi – Profesori inovatori, cod SMIS 107673. 

Anexele 6.1 Listă indicativă cu resurse materiale 6.2 Fișă de asistență la stagiul de 

instruire practică, model; 6.3 Fişă de asistență a activităţii didactice și 7.2 Raport de  

stagiu de practică, model fac parte din prezenta metodologie și reprezintă 

documente de lucru. 
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Anexa nr. 1. Cerere de acordare a instrumentului de sprijin 

  

 

Cerere de acordare instrument de sprijin 
Proiect PROFI-Profesori inovatori, cod SMIS 107673 

  

Subsemnatul/a ………………………………………………..……, CNP……………………………………., 

legitimat/ă cu CI seria …….., nr…………………………, IBAN …………………………………., Banca 

…………………………………, încadrat în anul școlar 201… – 201.. la unitatea de învățământ 

…………………………………………, pe postul ……………………………………….., cu specializarea 

……………………… solicit acordarea unei subvenții în valoare de ………………………… lei, 

reprezentând instrument de sprijin în vederea implementării activității practice 

prevăzute în Formularul de aplicație (titlul proiectului) 

………………………………………………………………….. 

 

  

 

 Data,         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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Anexa nr 2.1 Planul de dezvoltare profesională 

 
 

PLAN DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
PROFi-Profesori inovatori, cod SMIS 107673 

(Structură recomandată) 
 

 

A. DATE DE IDENTIFICARE  

Numele instituției/unității de învăţământ:   

Nume, Prenume:  

Funcţia:  

Număr de telefon/fax:   

Adresă poștă electronică: 

 

B. ANALIZA SWOT A STADIULUI PROFESIONAL ACTUAL 

+ Puncte tari (Strengths) 

 Exemple: 

 cunoștințe și competențe deținute 

 calități profesionale 

 calități personale 

 abilități și competențe deținute 

 realizări  

 nivel de educație ș.a. 

- Puncte slabe (Weaknesses) 

 Exemple: 

 ce vă creează dificultăți 

 ce ați putea îmbunătăți 

 ce nu apreciați la dumneavoastră 

 sarcini și activități pe care le evitați 

 cauzele insucceselor din trecut ș.a. 

 

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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+ Oportunități (Opportunities) 

 Exemple: 

 evoluții și trend-uri în domeniului profesional 

 îmbunătățirea nivelului de educație/cunoștințe/competențe 

 proiecte în care v-ați putea implica 

 metode alternative de abordare a activității profesionale 

 oportunități/persoane care vă pot sprijini în dezvoltarea profesională 

 acțiuni care vă pot sprijini să vă faceți remarcat/ă ș.a. 

- Amenințări  (Threats) 

 Exemple: 

 cunoștințe și competențe pe care nu le dețineți dar v-ar fi 

utile/necesare 

 obstacole în dezvoltarea dumneavoastră profesională 

 posibile riscuri și impact potențial 

 evenimente cu potențial impact negativ 

 modificări legislative 

 lipsa unor mijloace (materiale, financiare etc.) necesare pentru 

dezvoltarea profesională ș.a. 

 

 

C. PLAN INDIVIDUAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

 

Nevoi 

profesionale 

identificate 

Se pot combina 

puncte slabe și 

amenințări 

Obiective Strategii și 

mijloace de 

realizare 

Se pot combina 

puncte tari și 

oportunități 

Timp 

alocat 

Modalități de 

evaluare a 

nivelului de 

realizare a 

obiectivelor 

Indicatori 

…………..      

…………..      

…………..      

…………..      
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Anexa nr 2.2 Formular de aplicație 

  

 

Formular de aplicație 

PROFi-Profesori inovatori, cod SMIS 107673 

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituției/unității de învăţământ  

Adresa completă a instituției 

Număr de telefon/fax       

Adresă poștă electronică 

 

Nume, Prenume cadru didactic aplicant 

Funcţia  

Număr de telefon/fax  

Adresă poștă electronică 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului  

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul 

 cultural-artistic 

 tehnico-știintific 

 sportiv-turistic 

 cetațenie democratică  

 altele, de exemplu social, de voluntariat, ecologie și protecția mediului 

(precizați) …………………………………………… 

B.3. Tema/ele secundară/e în care se încadrează proiectul 

 02. Inovare socială  

 05. Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiei 

informației și comunicațiilor 

 06. Nondiscriminare 

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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 Nu este cazul 

Notă (se va elimina prezenta notă): 

Pot fi încadrate în tema Inovare socială: 

 activități și inițiative inovative care vizează, pe de-o parte, creșterea participării la învățământul 

obligatoriu, în special pentru copiii care provin din mediul rural, din comunități dezavantajate, 

cei de etnie romă, și, pe de altă parte, promovarea unor metode inovative de predare și învățare, 

cu scopul reducerii părăsirii timpurii a școlii; 

 activități și inițiative inovative care vizează promovarea egalității de șanse/non-discriminarea/ 

dezvoltarea durabilă; activități care vizează adaptarea curriculei la dinamica pieței muncii/ a 

oportunităților locale/ regionale; identificarea, testarea și implementarea de mecanisme care să 

contribuie la creșterea calității și relevanței sistemului de învățământ la toate nivelele în raport 

cu cerințele pieței muncii; 

 proiecte derulate în parteneriat cu parteneri locali, cu părinții sau cu implicarea comunității. 

Tema Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiei informației și 

comunicațiilor:  

 pot fi încadrate în această temă proiecte educaționale care propun achiziția și/sau utilizarea 

tehnologiilor informatice/a internet-ului; achiziția, dezvoltarea și/sau utilizarea de materiele 

didactice și educaționale digitale; accesul la resurse digitale etc. 

Tema Nondiscriminare  

 proiectele propuse includ acțiuni specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a 

discriminării precum, de exemplu: 

o inițiative/activități de informare dedicate diferitelor categorii de grupuri vulnerabile; 

o organizarea de campanii de sensibilizare și informare în rândul elevilor în vederea 

creșterii gradului de conştientizare cu privire la semnificaţia şi importanţa respectării 

dreptului la egalitate de şanse și tratament pentru toţi; 

o realizarea de materiale didactice/educaționale bilingve. 

 proiecte focalizate pe nevoile specifice grupurilor expuse riscului de discriminare. 

B.4. Grupa/Clasa 

C. SCURT REZUMAT AL PROIECTULUI  

(se va publica pe website-ul proiectului ca exemplu de bună practică. Nu se vor trece 

informații de contact, informații și date cu caracter personal precum nume și prenume ale 

participanților la activități etc.) 

1. Scurtă descriere a proiectului/activității practice 

2. Număr de elevi/copii implicați 

3. Planul activității practice  

4. Număr de parteneri, dacă este cazul 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Prezentați analiza de nevoi, obiectivul general ale proiectului  

1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)   

2. Obiectivul general/scopul proiectului 

D.2. Menționați grupul ţintă căruia i se adresează proiectul (cu  cel  puțin  o  grupă  

de 5 elevi/copii din grupă/clasă). Descrieți caracteristicile grupului țintă. 
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D.3. Durata activității practice/proiectului și perioada de derulare 

D.4. Descrieți pe scurt, planul activității practice: 

În Planul activității practice se vor descrie acțiunile/activitățile propuse, necesare 

pentru atingerea obiectivului/scopului mini-proiectului educațional și se va  

evidenția, obligatoriu, modul în care va fi utilizat instrumentul de sprijin acordat 

(de exemplu: durată/perioadă, locul desfășurării, nr. participanți, metode/mijloace 

propuse, materiale și mijloace didactice,  alte informații relevante).  

Notă: Conform cerințelor POCU, domeniul de eligibilitate a instrumentului de 

sprijin cuprinde activități suport care contribuie la punerea în aplicare și 

perfecționarea competențelor obținute la programe de formare (componenta 

teoretică), prin asigurarea de resurse materiale necesare (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.) 

Astfel se recomandă formularea activității practice în domeniul de eligibilitate a 

instrumentului de sprijin (activități suport care contribuie la punerea în aplicare și 

perfecționarea competențelor obținute la programele de formare și pentru care sunt 

necesare resurse materiale). 

D.4. Resursele necesare 

D.5. Descrieți pe scurt valoarea adăugată 

Ce aduce în plus față de situația existentă, de exemplu: îmbunătățirea unor 

competențe ale elevilor/copiilor; satisfacerea unor nevoi cu sprijinul subvenției care 

altfel nu ar fi putut fi satisfăcute; punerea în aplicare și perfecționarea competenței 

…./competențelor obținute la programele de formare, dificil de realizat fără 

proiectul educațional propus etc.)  

D.6. Descrieți rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului. 

Rezultatele pot fi cantitative sau calitative. 

D.7. Arătați care sunt beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului 

Beneficiarii direcți sunt: membrii grupurilor ţintă cuprinse în proiect; 

Beneficiari indirecți pot fi, de exemplu: colegii care vor interacționa cu copii/elevii 

și vor beneficia de rezultatele proiectului, partenerii școlii ce se vor implica în 

proiect, colegii de clasă/grupă al membrii grupurilor ţintă cuprinse în proiect, școala 

ca organizație, conducerea școlii, comunitatea în care este amplasată școala, școlile 

ce vor beneficia de activitățile de diseminare, alții. 
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D.8. (dacă este cazul) Specificați care sunt partenerii implicaţi în proiect și arătați 

în ce constă parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă școală și/sau cu o 

firmă/companie sau organizație.  

Se vor furniza următoarele informații, după caz: numele instituției, adresa completă, 

număr telefon/fax, adresa de email, numele și funcția persoanei de contact, 

domeniu de activitate, mod de implicare. La Formularul de aplicație se anexează 

protocoalele/acorduri de colaborarea încheiate cu fiecare partener în parte (dacă 

proiectul are parteneri). 

D.9. Sustenabilitatea proiectului 

Se va descrie pe scurt modul în care acțiunile/demersurile derulate în cadrul 

proiectului pot fi continuate și după finalizarea acestuia, sau, după caz, modul în 

care proiectul sau rezultatele acestuia pot fi replicate/utilizate la alte 

clase/categorii de vârstă/cu alte ocazii. Pot fi avute în vedere  de exemplu: 

utilizarea competențelor dobândite de Aplicant în decursul proiectului în activitatea 

didactică; menținerea/dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului 

și/sau atragerea de noi parteneri; includerea bunelor practici identificate în proiect 

în strategiile școlii; utilizarea bunurilor achiziționate în activitatea didactică și/sau 

cu alte ocazii etc.  

E. DEVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI ȘI PENTRU CARE SE SOLICITĂ INSTRUMENTUL DE 

SPRIJIN 

Crt. 

 

 

 

(0) 

Descrierea 

cheltuielii 

 

 

(1) 

UM 

 

 

 

(2) 

Cost 

unitar 

estimat 

 

(3) 

Valoarea 

totală 

estimată 

 

(4) = (2)*(3) 

Modalitatea de estimare 

(dacă există se vor indica 

sursele utilizate pentru 

fundamentarea costului) 

(5) 

1.      

2.      

….      

Total finanțare solicitată 

(subvenție) 

 

Notă: Bugetul propus nu va depăși valoarea de 500 euro la cursul de 4.4505 lei/euro. 

Nu se va depăși 4.000 euro pe an la nivelul unei școli. 

 

Nume și prenume Aplicant, 

 

Data,     

  

Semnătura, 

 

Nume și prenume Expert educațional local, 

 

Data,      

   

Semnătura, 
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Anexa 2.3 Grila de ierarhizare/evaluare  

 

Crt. Secțiune Criteriu evaluat 

1.
   

Argument 
justificare, 
context (analiză 
de nevoi)   

- Nevoia identificată se regăsește total în Planul 
Individual  de Dezvoltare Profesională  – maxim 5 
puncte 

- Nevoia identificată se regăsește parțial în Planul 
Individual  de Dezvoltare Profesională  – maxim 3 
puncte 

- Nevoia identificată nu se regăsește în Planul 
Individual  de Dezvoltare Profesională dar urmărește 
punerea în aplicare și perfecționarea competențelor 
obținute de participantul la programe de formare  – 
maxim 1 punct 

2. Grupul ţintă 
căruia i se 
adresează 
proiectul 

- Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este 
alcătuit din mai mult de 5 elevi/copii – maxim 5 
puncte 

- Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este 
alcătuit din cel mult de 5 elevi/copii – maxim 3 
puncte 

3. Planul activității 
practice 

- Planul activității practice evidențiază clar modul în 
care va fi utilizat instrumentul de sprijin acordat - 
maxim 5 puncte 

- Planul activității practice evidențiază în mod 
rezonabil modul în care va fi utilizat instrumentul de 
sprijin acordat - maxim 3 puncte 

- Din activității practice nu reiese modul în care va fi 
utilizat instrumentul de sprijin acordat - maxim 0 
puncte 

4. Resursele 
necesare 

- Sunt identificate și descrise toate resursele necesare 
punerii în aplicare a planului activității practice – 
maxim 5 puncte 

- Sunt identificate și descrise parțial resursele 
necesare punerii în aplicare a planului activității 
practice – maxim 3 puncte 

- Nu sunt identificate și nu sunt descrise resursele 
necesare punerii în aplicare a planului activității 
practice – maxim 0 puncte 

5. Valoarea 
adăugată 

- Sunt prezentate 3 elemente de valoare adăugată – 
maxim 3 puncte 

- Sunt prezentate 2 elemente de valoare adăugată – 
maxim 2 puncte 

- Este prezentat 1 element de valoare adăugată – 
maxim 1 punct 

6. Rezultatele 
așteptate 

- Rezultatele așteptate sunt corelate cu 
acțiunile/activitățile propuse – maxim 5 puncte 
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Crt. Secțiune Criteriu evaluat 

- Rezultatele așteptate sunt parțial corelate cu 
acțiunile/activitățile propuse – maxim 3 puncte 

- Rezultatele așteptate nu sunt corelate cu 

acțiunile/activitățile propuse – maxim 0 puncte 

7. Partenerii 
implicaţi în 
proiect 

- Proiectul se implementează în parteneriat – maxim 
2 puncte 

- Proiectul nu se implementează în parteneriat – 
maxim 0 puncte 

8. Sustenabilitatea 
proiectului 

- Proiectul prezintă minim 3 măsuri/acțiuni de 
asigurare a sustenabilității  – maxim 5 puncte 

- Proiectul prezintă mai puțin de 3 măsuri/acțiuni de 
asigurare a sustenabilității  – maxim 3 puncte 

- Proiectul nu prevede măsuri/acțiuni de asigurare a 
sustenabilității  – maxim 0 puncte 

9. Deviz estimat de 
cheltuieli 

- Devizul estimativ este realist și permite 
implementarea acțiunilor/activităților propuse; sunt 
prezentate sursele care au stat la baza 
fundamentării – maxim 10 puncte 

- Devizul estimativ este suficient de realist și poate 
permite implementarea acțiunilor/activităților pro-
puse; sunt prezentate unele sursele care au stat la 
baza fundamentării – maxim 5 puncte 

- Devizul estimativ nu este suficient de realist și nu 
permite implementarea acțiunilor/activităților 
propuse; nu sunt prezentate sursele care au stat la 
baza fundamentării – maxim 2 puncte 

Punctaj maxim 45 puncte 

 
 



 
 

 

Anexa  nr.  3. Contract de subvenție, model 

 

CONTRACT DE SUBVENȚIE 
NR. ………./…………….. 

 

1. Părțile contractului: 

1. ……………………………………., cu sediul …………………………, cod fiscal…………………….., 

telefon …………………………., fax……………., Adresa e-mail…………………., Cont Bancar  

……………………….,  deschis la …………………….,  prin reprezentant legal…………………, 

funcția…………., în calitate de …………………pe de o parte, 

și  

2. ………………………………………………………………………………,  CNP……….. ,telefon  

……………..,  fax……………., e-mail……………… Cont Bancar ………………., deschis la 

…………………………………..….., cadru didactic la ……………………………………,  în calitate de 

Beneficiar de subvenție, pe de altă parte,  

prin liberul lor acord de voință, precum și în conformitate cu legislația în vigoare 

aplicabilă, încheie prezentul Contract de subvenție. 

 

2. Legislație aplicabilă: 
La încheierea și pentru aplicarea prezentului Contract sunt avute în vedere, în 

special, dar nu limitat la acestea, prevederile: 

 Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Contract de finanțare nr. 34034/DGPECU/16.05.2018 și anexele sale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Ghidul Solicitantului – Condiții specifice pentru apelul „Profesori motivați în 

școli defavorizate”, cu modificările și completările ulterioare. 

 Anexa 5 „Linii directoare pentru elaborarea metodologiei de acordare a 

instrumentului de sprijin pentru activitățile/stagiile practice” la GS-CS. 

 

3. Durata contractului de subvenție  

3.1 Prezentul contract de subvenție este valabil de la data semnării acestuia, 

………….., până la …………………, în conformitate cu scopul și obiectivele acestuia. 

3.2 Prezentul contract de subvenție se poate prelungi prin act adițional semnat de 

ambele părți.  

 

4. Obiectul contractului și scopul acordării subvenției 

4.1 Obiectul și scopul contractului – acordarea de subvenții, sub formă de instrument 

de sprijin, după cum urmează: 

 Implementarea activității practice prevăzute în Formularul de Aplicație având 

titlul …………………………………………………….., nr. de înregistrare……………….. . 



 
 

 

Activitatea practică contribuie la punerea în aplicare și perfecționarea 

competențelor obținute de  Beneficiar la programele de formare derulate în 

cadrul proiectului PROFi-Profesori inovatori, cod SMIS 107673. 

4.2 Subvenția totală acordată în baza prezentului Contract de subvenție este de 

.............. lei, în conformitate cu bugetul aprobat și prevăzut în Formularul de 

Aplicație.  

 

5. Drepturi și obligații 

5.1 Drepturile și obligațiile Beneficiarului  

5.1.1 acordarea subvenției în cuantumul prevăzut la art.4.2, cu respectarea 

specificațiilor menționate la art.4.1 din prezentul Contract de subvenție. 

5.1.2 utilizarea subvenției exclusiv pentru atingerea scopului și obiectivelor pentru 

care a fost acordată, conform proiectului PROFi-Profesori inovatori, cod SMIS 

107673 și prezentului contract de subvenție. 

5.1.3 deschiderea unui cont  bancar și/sau prezentarea dovezii diponibilității unui 

cont bancar în nume propriu, înainte de virarea subvenției. 

5.1.4 informarea în scris a Casei Corpului Didactic Mureș cu privire la orice 

modificări referitoare la activitatea desfășurată care poate afecta 

implementarea proiectului în termen de maximum 3 de zile lucrătoare de la 

constatarea modificării. 

5.1.5 punerea la dispoziția Casei Corpului Didactic Mureș a tuturor documentelor și 

informațiilor solicitate, în termenele stabilite de aceasta. 

5.1.6 depunerea la Casa Corpului Didactic Mureș a raportului privind desfășurarea 

activității pentru care a fost alocată subvenția și documentele suport care 

atestă utilizarea subvenției, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 

finalizarea acesteia. 

5.1.7 restituirea întregii valori a subvenției primite în situația nerespectării 

condițiilor de acordare. 

5.1.8 restituirea fondurilor rămase neutilizate  în termen de maxim 5 zile 

lucrătoare de la finalizarea activității pentru care a fost  acordată.  

 

5.2 Drepturile și obligațiile Casei Corpului Didactic Mureș 

5.2.1 obligația de a selecta beneficiarul subvenției cu îndeplinirea condițiilor de 

eligibilitate, în conformitate cu regulile stabilite în Ghidul solicitantului - 

condiții specifice „Profesori motivați în școli defavorizate” și în Anexa 5 „Linii 

directoare pentru elaborarea metodologiei de acordare a instrumentului de 

sprijin pentru activitățile/stagiile practice” la GS-CS. 

5.2.2 obligația de a monitoriza permanent subvențiile acordate, aflate în derulare, 

și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse 

prin metodologia de acordate sau prin legislația națională ori europeană 

aplicabilă la momentul respectiv. 



 
 

 

5.2.3 obligația de a transfera subvenția în contul Beneficiarului, pentru atingerea 

scopului pentru care a fost acordată, conform bugetului proiectului 

……………..….., aprobat. 

5.2.4 obligația de a verifica periodic, conform prevederilor din proiect, modul de  

utilizare a subvenției acordate și de desfășurare a activității. 

5.2.5 obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice modificare aferentă 

implementării proiectului PROFi-Profesori inovatori, cod SMIS 107673,  care 

are consecințe directe asupra activității acestuia. 

5.2.6 dreptul de a solicita rapoarte, documente, informații cu privire la modul de 

utilizare a subvenției și activitatea desfășurată.  

5.2.7 dreptul de a efectua controlul privind modul de utilizare a subvenției și modul 

de desfășurare a activității practice. 

5.2.8 dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea sumelor primite cu titlu de 

subvenție și rămase necheltuite sau pentru care nu există justificare, până la 

data de ………………………….. 

5.2.9 dreptul de solicita Beneficiarului restituirea întregii subvenții acordate în 

situația nerespectării condițiilor de acordare. 

 

6. Modificarea, completarea și încetarea contractului 

6.1 Prezentul contract poate fi modificat doar cu consimțământul ambelor părți, prin 

încheierea unui act adițional. 

6.2 Actele adiționale intră în vigoare în ziua imediat următoare semnării lor de către 

ultima parte. 

6.3 Orice modificări de natură a afecta executarea obligațiilor din prezentul contract 

trebuie aduse imediat la cunoștința părții afectate, dar nu mai târziu de 24 de 

ore de la producerea acestora. 

 

7. Conflictul de interese, incompatibilități, nereguli 

7.1 Beneficiarul subvenției se obligă să ia toate măsurile necesare pentru evitarea 

neregulilor, a conflictelor de interese și/sau a incompatibilităților, conform 

prevederilor legale. 

7.2 Părțile vor urmări să execute prezentul contract cu bună credință, în mod 

obiectiv și imparțial. 

7.3 Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice 

conflict de interese și să se informeze reciproc, în termen de maximum 48 de ore 

de la luarea la cunoștință a oricărei situații de natură a da naștere unui astfel de 

conflict. 

7.4 Neregula reprezintă orice abatere în privința legalității, regularității și 

conformității în raport cu dispozițiile legale naționale și/sau comunitare, precum 

și faţă de prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în 

baza acestor dispoziții, care prejudiciază, printr-o cheltuială necuvenită, bugetul 



 
 

 

general al Comunității Europene și/sau bugetele administrate de aceasta ori în 

numele ei, precum și bugetele din care provine cofinanțarea aferentă. 

 

8. Rezolvarea și soluționarea litigiilor 

8.1 Prezentul contract se interpretează, se execută și se supune legii române. 

8.2 În caz de conflict, părțile vor încerca rezolvarea acestora, cu prioritate, pe cale 

amiabilă. 

8.3 În caz de emitere a corecțiilor financiare de către organismul guvernamental 

competent, precum și în alte circumstanțe justificate, Beneficiarul subvenției 

poate executa restituirea din proprie inițiativă a sumelor către Casa Corpului 

Didactic Mureș. 

8.4 Litigiile ce nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse soluționării 

instanței judecătorești competente material de la sediul Casei Corpului Didactic 

Mureș. 

 

9. Confidențialitatea 

9.1 Informații confidențiale vor fi considerate datele și informațiile cărora părțile le-

au acordat acest caracter prin precizarea făcută sau înscrisă pe documentele 

transmise, cu excepția celor care, conform prezentului contract, fac obiectul 

publicității, consemnării, înregistrării în registre sau evidențe publice. 

9.2 Părțile se obligă să nu transmită terților date, informații în legătură cu 

executarea prezentului contract, cu excepția organismelor guvernamentale cu 

atribuții în administrarea, gestionarea, controlul fondurilor și/sau ajutoarelor 

nerambursabile. 

9.3 Încălcarea obligației de confidențialitate obligă partea responsabilă la repararea 

prejudiciului cauzat. 

9.4 Nu sunt confidențiale documentele, materialele, informațiile folosite în scopuri 

publicitare în vederea promovării și informării, așa cum acestea au fost definite 

în Formularul de Aplicație. 

9.5 Părțile nu vor putea fi făcute răspunzătoare pentru dezvăluirea de informații 

confidențiale dacă s-a obținut acordul scris al celeilalte părți, sau dacă partea în 

cauză a dat curs unor dispoziții legale de dezvăluire a informațiilor. 

 

10. Clauze finale  

10.1 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 

trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în 

momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.  

10.2 Prezentul contract se completează cu prevederile normelor legale in vigoare.  

10.3 Prezentul contract s-a încheiat astăzi,……………….., în doua exemplare 

originale, cate unul pentru fiecare parte semnatară.  

 

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREȘ    BENEFICIAR SUBVENȚIE  



 
 

 

Anexa nr. 4.1 Fișa de verificare administrativă portofoliilor 

 
AVIZAT: 

Manager proiect:   Dima Doru 

Nr. înregistrare …/ ……………  
  

 

FIȘA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A PORTOFOLIULUI DE ACORDARE A 
INSTRUMENTULUI DE SPRIJIN  
(luna .…/ziua …../anul …………….) 

 
 

Unitatea Școlară – Partener Asociat: 

Numele candidatului: 

Numele expertului:  

 

A. Criterii de eligibilitate 

Crt. Criteriu Mod de îndeplinire 

(Da/Nu/Nu este cazul) 

Observații 

1. Aplicantul este cadru didactic, 

încadrat la una dintre unitățile 

școlare – parteneri asociați în 

cadrul proiectului 

  

2. Aplicantul face parte din 

grupul țintă al proiectului – 

cadre didactice și personal 

suport (inclusiv mediatori 

școlari) 

  

3.  Aplicantul participă la 

programele de formare 

derulate în cadrul proiectului 

 

 „Dezvoltare personală a 

elevilor folosind metode 

interactive” 

 „Învingerea stresului și 

furiei, comunicarea 

eficientă/asertivă cu copilul 

 

 

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 



 
 

 

4. Aplicantul înregistrează o rată 

de frecvență la cursuri de cel 

puțin 90% la data depunerii 

portofoliului 

  

5. Dosarul de aplicație conține un 

formular de aplicație (mini-

proiect de practică) 

  

 

B. Dosarul de aplicație 

Crt. Criteriu Da/Nu/Nu 

este cazul 

Observații 

1. Cerere de acordare a instrumentului de sprijin 

este depusă în original, semnată olograf și 

respectă formatul standard 

  

2. Planul individual de dezvoltare profesională 

este depus în original sau copie autocertificată 

conform cu originalul 

  

3. Formularul de aplicație este completat 

corespunzător în toate secțiunile acestuia, 

depus în original și semnat olograf 

  

4. Dacă este cazul, dovada deținerii unui cont 

bancar din care să reiasă codul IBAN în vederea 

acordării subvenției 

  

 
  



 
 

 

Anexa nr. 4.2 Proces verbal de verificare administrativă portofoliilor 

 
Nr. înregistrare …/ ……………  

  

 

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A PORTOFOLIILOR DE ACORDARE A 
INSTRUMENTELOR DE SPRIJIN NR …… 

(luna .…/ziua …../anul …………….) 
 

Încheiat astăzi, ____________ cu ocazia verificării portofoliilor de 

candidatură a candidaților care doresc să acceseze instrumentele de sprijin acordate  

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 _______ portofolii depuse în perioada ___________________, din 

care ______ sunt eligibile (îndeplinesc condițiile) și intră în procesul de evaluare 

propriu-zis, iar ____ sunt respinse. Situația verificării este prezentată în tabelul de 

mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

Numele 

candidatului 

Unitatea Școlară – Partener 

Asociat 

Eligibil 

(DA/NU) 

Observații 

1     

2     

3     

…     

 

COMISIA DE EVALUARE:  

MEMBRU 1:   _________(numele) __________ (semnătura) 

MEMBRU 2: _________(numele) _______________________ (semnătura) 

SECRETAR:      _________(numele) _______________________ (semnătura) 

 

AVIZAT: 

Manager proiect:   Dima Doru 

 

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 



 
 

 

Anexa nr. 4.3 Proces verbal de evaluare portofolii 

 
Nr. înregistrare …/…………  

  

 

PROCES VERBAL DE EVALUARE A PORTOFOLIILOR DE ACORDARE A 
INSTRUMENTELOR DE SPRIJIN NR …… 

(luna .…/ziua …../anul …………….) 
 Rezultate intermediare   Rezultate finale 

 
 

Încheiat astăzi, …………… cu ocazia evaluării portofoliilor de candidatură a 

candidaților care doresc să acceseze instrumentele de sprijin acordate  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 analizate _______ portofolii depuse în perioada ___________________. 

Rezultatele competiției sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

Numele 

candidatului 

Unitatea Școlară 

– Partener 

Asociat 

Grad de 

realizare 

obiective 

Admis/ 

Respins 

Observații 

1      

2      

3      

…      

 

COMISIA DE EVALUARE:  

MEMBRU 1:   _________(numele) __________ (semnătura) 

MEMBRU 2: _________(numele) _______________________ (semnătura) 

SECRETAR:      _________(numele) _______________________ (semnătura) 

 

AVIZAT: 

Manager proiect:   Dima Doru 

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 



 
 

 

Anexa nr. 5.1 Registru portofolii cadre didactice 

 
AVIZAT: 

Manager proiect:   Dima Doru 

 
VERIFICAT: 

Coordonator activități P1: Țibrea Adriana 

 
Partener asociat: 

Crt. Titlu 
proiect 

Numele și 
prenumele 

cadrului 
didactic 

Specializarea Clasa Grup țintă 
(Număr de elevi) 

Tema în care se 
încadrează 
proiectul 

Durata/Perioada 
de derulare 

Buget 
estimat 

1         

2         

…         

 
 
Întocmit, 
…………………….., Expert educațional local  

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 



 
 

 

Anexa nr.  5.2 Decizie de acordare a instrumentelor de sprijin 

 

AVIZAT: 

Manager proiect:   Dima Doru 

 

Nr. înregistrare …/………… 

 

DECIZIE nr.    / 

pentru acordarea de instrumente de sprijin în cadrul proiectului „PROFi - 

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

 

Prin prezenta se aprobă acordarea a ………………. de  instrumente de sprijin în valoare 

totală de ………………. conform activităţii  din cadrul proiectului A3.2. Desfășurarea 

activităţilor și stagiilor practice cu elevii, inclusiv acordarea instrumentelor de 

sprijin conform metodologie” – proiect PROFi – Profesori inovatori, cod SMIS 

107673, pentru următorii beneficiari: 

 

Nr 

crt 

Nume și 

prenume 

Partener 

Asociat 

Valoarea aprobată a 

instrumentului de sprijin 

Contract de 

subvenție nr.  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 
Întocmit, 
Țibrea Adriana, Coordonator activități P1 

  

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 



 
 

 

Anexa nr.  5.3 Borderou de plată a instrumentelor de sprijin 

 
AVIZAT: 

Manager proiect:   Dima Doru 

Nr. înregistrare …/………… 

 

Borderou de plată nr.    / 

acordarea de instrumente de sprijin în cadrul proiectului „PROFi - 

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

 

Nr crt Nume și prenume Contract de 

subvenție nr.  

IBAN Semnătura 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Anexe: 

• ordine de plată/foaie de vărsământ/borderou virare în cont de card; 
• extras de cont din care rezultă viramentele şi/sau extragerile; 
 
 
Întocmit, 
Țibrea Adriana, Coordonator activități P1 
  

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 



 
 

 

Anexa nr.  6.1 Listă indicativă cu resurse materiale 

 
 

Listă indicativă cu resurse materiale/achiziții8 
 

Categoria în care se încadrează proiectul 

Cultural-artistic Tehnico-științific Sportiv-turistic 
Cetățenie 

democratică 
Altele  

- Costume (populare 

tradiționale, pentru dans 

modern, pentru o scenetă) 

- Mobilier pentru 

desfășurarea unei scenete 

de teatru 

- Laptop 

- Video proiector 

- Boxe 

- Planșe 

- CD/DVD educaționale 

(exemplu: muzică, teatru, 

povești etc.) 

- Soft educativ 

- Jocuri educative (exemple: 

centru de activități, litere 

și imagini în română, spumă 

de modelat cu surpriză, 

- Aparatură și 

instrumente specifice 

pentru diverse 

laboratoare (exemplu: 

Microscoape, Eprubete 

pentru un experiment 

chimic, Echipamente de 

protecție etc.) 

- Substanțe chimice 

- Fișe de lucru 

- Chestionare feed-back 

- Atlase ( geografice, de 

biologie, de zoologie, 

etc) 

- Planșe didactice 

- Diapozitive 

- Machete 

- Ghiduri profesionale 

- Bilete muzee și 

alte locații 

- Excursii 

tematice 

- Transport 

copii/școlari 

- Hărți 

- Mape  

- Ghiduri 

- Echipament 

sportiv 

- Fișe de lucru 

- Mingi 

- Fluier  

- Laptop 

- Video-proiector 

- Bilete muzee 

și alte locații 

- Excursii 

tematice 

- Transport 

școlari 

- Fișe de 

observație 

- Ghid al 

muzeului 

tipărit sau pe 

CD 

- Mini aparate 

cu CD și căști 

- Hărți 

- Mape 

- Cărți 

Gastronomice 

- Plită electrică 

- Vase de 

bucătărie 

(cratițe, farfurii, 

tacâmuri, robot 

de bucătărie 

etc.) 

- Echipament de 

protecție 

(șorțuri, mănuși) 

- Rețete 

- Fișe de lucru 

- Laptop 

- Video-proiector 

- CD cu exemple 

de rețete 

                                                           
8 Lista propusă este indicativă și conține sugestii. În funcție de necesitățile proiectului pot fi propuse și alte resurse materiale/achiziții. 



 
 

 

Categoria în care se încadrează proiectul 

Cultural-artistic Tehnico-științific Sportiv-turistic 
Cetățenie 

democratică 
Altele  

puzzle, joc Marocco, set 

legume-fructe, jocul 

numerelor, cuvinte 

încrucișate, Nu te supăra, 

jocul proverbelor, joc 

magnetic alfabetar etc. 

- Materiale consumabile 

- Accesorii pictură 

- Cărbune 

- Lut  

- Șerbalete 

- Blocuri de desen 

- Plastelină  

- Cuburi și lego  

- Table și tăblițe 

- Hârtie creponată  

- Dicționare și ghiduri de 

conversație pentru limbile 

studiate 

- Cărți: beletristică, cărți de 

colorat, cărți cu proverbe, 

zicători, cărți de povești, 

cu ilustrații tematice, de 

rugăciuni  

- Icoane 

- Jocuri educative 

- Cărți 

- CD/DVD 

- Seturi de experimente 

pt. laborator fizică-

chimie-biologie 

- Experimente pentru 

copii (exemplu: Micul 

chimist, animale 

sălbatice, animale 

domestice etc.) 

- Softuri 

- Tablete 

- Săpun lichid  

- Măsurători de densitate 

- Lupă 

- Turnesol 

- Prisma 

- Oglinzi convexe, 

concave 

- Truse utile (exemplu: 

Instrumente geometrice 

pentru tablă, corpuri 

geometrice pentru uz 

didactic); 

- CD cu exemple 

de activități 

sportive 

- Jocuri și 

material 

educative 

pentru copii cu 

deficit motor 

- Jocuri stimulare 

tactilă, 

motricitate fină 

și grosieră 

- Ustensile 

pentru ora de 

educație fizica: 

coarda, mingi, 

baloane 

etc. 

- Jocuri 

educaționale 

(exemplu: joc 

de șah, joc de 

cărți etc.) 

- Softuri 

educaționale 

- Jocuri de 

societate 

 

Consiliere și 

orientare 

- Jocuri de 

societate 

- Cărți de 

specialitate 

- Materiale 

consumabile 

Activități 

extracurriculare 

- Jocuri 

dezvoltarea 

gândirii critice 

- Cărți cu jocuri 

- Cheltuieli 

deplasare 

excursie 

- Jocuri 

educaționale 

(exemplu: joc de 

șah, joc de cărți 

etc) 

 



 
 

 

Categoria în care se încadrează proiectul 

Cultural-artistic Tehnico-științific Sportiv-turistic 
Cetățenie 

democratică 
Altele  

- Calculator  

- Fișe de evaluare, afișaj 

magnetic 

- Tablă magnetică 

- Aparat infoliat 

- Videoproiector 

 

Rechizite diverse: creta colorată, coli A4, coli flipchart, instrumente de scris, șabloane alfabet, foarfecă creativă, 

ascuțitoare, riglă, glob geografic, radieră, penare, pixuri, stilouri, creioane, caiete, blocuri de desen, pensule, instrumente 

de geometrie, cărți de colorat, cartoane colorate, Marker permanent 

Altele: resurse materiale  pentru promovarea și aplicarea unor metode inovative de predare și învățare; abonamente sau 

acces la resurse electronice digitale (exemplu: articole de specialitate și publicații electronice, baze de date, materiale 

digitale etc.); Diverse bunuri și materiale necesare pentru proiecte ale elevilor; Aparate foto-video pentru expunerea 

lucrărilor copiilor/elevilor; Servicii de traducere pentru materiale bilingve; Bunuri și materiale necesare pentru implicarea 

părinților în educația copiilor; Mici achiziții pentru acordarea de premii copiilor/elevilor etc. 

 
  



 
 

 

Anexa nr.  6.2 Fișă de asistență la stagiul de instruire practică, model 

 

AVIZAT: 

Manager proiect:   Dima Doru 

 
VERIFICAT: 

Coordonator activități P1: Țibrea Adriana 

 
FIŞĂ DE ASISTENȚĂ LA STAGIUL DE INSTRUIRE PRACTICĂ 

    
Unitatea de învăţământ:..............................                                 
Data: ........... 
Numele  și funcția cadrului didactic asistat:    .............................................. 
Specialitatea: ........................................................... 
Clasa / Clasele / Grupa / Grupele la care predă: ................................................................... 
Mod de încadrare în școală/alte școli: ......................................................................... 
Numărul de elevi prezenţi ..................... şi numărul de elevi absenţi: ................... 
Program de formare: 

 „Dezvoltare personală a elevilor folosind metode interactive” 

 „Învingerea stresului și furiei, comunicarea eficientă/asertivă cu copilul 
Tipul și denumirea activitații asistate: ........................................................... 
Tema proiectului educațional, dacă este cazul: ............................................................................. 
Numele expertului: .................................................................... 

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 



 
 

 

 

Aspect Criterii de evaluare Constatări/ Aprecieri Recomandări 

Evaluarea 
activităţii 
cadrului 
didactic 

I. Planificarea si proiectarea activităţii propuse: 
- Analiza testelor iniţiale, măsuri ameliorative 
- Proiectarea activităţii didactice utilizând competențele 

dezvoltate prin formare 
- Corelarea elementelor proiectării didactice 
- Tipul, calitatea și diversitatea strategiilor și metodelor 

didactice incluse în cadrul proiectării activităţilor 
didactice de predare-învăţare-evaluare 

- Elemente de creativitate în selectarea strategiilor și 
metodelor folosite 

- Elemente de tratare diferenţiată a elevilor, incluse în 
cadrul proiectării didactice, în special a elementelor 
care vizează elevii cu nevoi speciale 

  

II. Desfăşurarea activităţii didactice: 
- Cunoaşterea și aplicarea conținuturilor formării la 

clasă/în cadrul proiectului educațional 
- Corectitudinea științifică a conținuturilor transmise 
- Organizarea informațiilor transmise 
- Claritatea explicațiilor 
- Strategia didactică realizată: 

a) metode și procedee utilizate 
b) activități de învăţare 
c) forme de organizare a activităţilor elevilor 
d) mijloace de învăţământ 

- Respectarea particularităților clasei de elevi (ritm de 
lucru, accesibilizarea conținuturilor, predarea 
diferențiată, sarcini suplimentare) 

- Integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiei 
didactice (tipuri de evaluare, metode) 

  



 
 

 

Aspect Criterii de evaluare Constatări/ Aprecieri Recomandări 

- Conducerea proiectului (stil de conducere, crearea 
motivației necesare, încurajarea elevilor și stimularea 
interesului pentru studiu, dozarea sarcinilor, 
comunicarea cu elevii) 

Evaluarea 
activităţii 
elevilor 

I. Atitudinea față de învăţare 
- Atitudinea și responsabilitatea elevilor față de rezolvarea 

sarcinilor de lucru din clasă  
- Relaţiile elevilor cu profesorul, colaborarea cu acesta în 

procesul de învăţare 
- Relaţiile elevilor cu colegii, colaborarea cu aceştia în 

procesul de învăţare 
II. Competențele dobândite de elevi 
- Cunoştinţe, deprinderi, atitudini ale copiilor/elevilor 

dobândite ca urmare a dezvoltării cadrului didactic prin 
programul/ele de formare 

- Competențele și nivelul competențelor specifice 
proiectului propus demonstrate de elevi  (cunoştinţe, 
deprinderi, atitudini) 

- Gradul de utilizare a cunoştinţelor, deprinderilor și 
atitudinilor în contexte noi de învăţare 

- Progresul realizat de elevi în timpul proiectului/ca 
urmare a formării cadrului didactic 

  

Alte 
componente 
şi 
observaţii 

I. Mediul educaţional 
- Locul de desfăşurare a proiectului/stagiului practic 
- Dotarea, resursele materiale și auxiliarele curriculare 

utilizate  
- Expunerea materialelor/lucrărilor elevilor  
- Atmosfera generală în cadrul activităților cu copii/elevii 
II. Alte observaţii 
- Încurajarea parteneriatelor în cadrul proiectelor 

educaționale/activității didactice 

  



 
 

 

Aspect Criterii de evaluare Constatări/ Aprecieri Recomandări 

- Aplicarea corectă a devizului propus în desfășurarea 
proiectului educațional 

 
 
Numele și prenumele cadrului didactic : 
 

CALIFICATIVUL ACORDAT9: ____________________                                                            

Am luat la cunoștință, ________________  Semnătura : 

 
Numele şi prenumele expertului local: 
 
Semnătura:

                                                           
9 NOTĂ:    Fiecare proiect se evaluează acordându-se în mod corespunzător unul din calificativele: foarte bine (FB); bine (B); acceptabil (A); se recomandă 
îmbunătățirea acestuia (R). 



 
 

 

Anexa nr.  6.3 Fişă de asistență a activităţii didactice 

 

AVIZAT: 

Manager proiect:   Dima Doru 

 
VERIFICAT: 

Coordonator activități P1: Țibrea Adriana 

 
FIŞĂ DE ASISTENȚĂ 

a activităţii didactice în cadrul  STAGIILOR DE INSTRUIRE PRACTICĂ 

= aplicarea competențelor dezvoltate prin formare = 
 

Numele şi prenumele cadrului didactic asistat…………………………………………… 

Funcţia didactică …………………………………….. specialitatea ………………………….. 

Unitatea de învăţământ…………………………………………………………………… 

Expert educațional local …………………………………………………………………. 

    

CONSTATĂRI ŞI APRECIERI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

Data..........Clasa...........Tipul lecţiei..............Titlul lecţiei.................... 

 

Aspecte 

urmărite 
Criterii posibile Constatări 

Cunoaştere 

ştiinţifică şi 

curriculară 

- cunoaşterea contextelor de învăţare şi a 

obiectivelor, a dificultăţilor de învăţare specifice  

- cunoaşterea modului de proiectare a 

conţinuturilor  

- cunoaşterea proceselor de predare şi învăţare   

- cunoaşterea teoriilor învăţării, a proceselor  şi 

metodelor de evaluare 

 

Deprinderi 

didactice 

- planificarea, derularea şi coordonarea predării, 

potrivit grupului ţintă 

- operaţionalizarea obiectivelor predării  

 

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 



 
 

 

Aspecte 

urmărite 
Criterii posibile Constatări 

- monitorizarea, adaptarea şi evaluarea 

obiectivelor şi a proceselor de predare-învăţare 

- activitatea elevilor la nivelul proximei dezvoltări 

- organizarea colectivului şi a activităţii 

- Impunere 

- Diferenţiere 

- Evaluare 

- Crearea climatului afectiv-emoţional 

- Realizarea progresului şcolar (raportul dintre 

rezultatele obţinute de elevi la începutul şi la 

finalul unei secvenţe de învăţare) 

- Relaţia dintre predare-învăţare, evaluare şi 

(compensare) ameliorare, pe parcursul activităţii 

didactice 

Credinţe, 

atitudini, 

valori, 

implicare 

- strategii de diferenţiere şi individualizare 

- adaptarea exigenţelor la particularităţile de 

vârstă /individuale ale elevilor 

- disponibilitatea pentru schimbare, flexibilitate şi 

învăţare continuă  

- susţinerea elevilor în procesul de învățare, 

încurajarea atitudinilor democratice la elevi 

- implicare în activităţile curriculare, co-

curriculare, extracurriculare, extraşcolare ale 

unităţii de învăţământ 

 

 

 Concluzii şi recomandări: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

Expert educațional local                                   Cadru didactic asistat 

 
  



 
 

 

Anexa nr.  7.1 Raport de  implementare proiect educațional, model 

 

AVIZAT 
Manager de proiect: Dima Doru 
 

 

RAPORT DE  IMPLEMENTARE 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

CADRU DIDACTIC: 

TITLU PROIECT: 

 

Secțiunea I – SCURT REZUMAT AL PROIECTULUI  

[Se va prelua din formularul de aplicație] 

 

Secțiunea II – DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE 

[Se vor descrie activitățile desfășurate și modul de utilizare a fondurilor] 

 

Secțiunea III – LISTA DOCUMENTELOE JUSTIFICATIVE 

[Se vor enumera și se vor atașa documente financiare justificative (facturi, chitanțe, 

ordine de plată, extrase de cont etc.) care atestă efectuarea cheltuielilor] 

 

 

 

Numele și prenumele: 

 

Data: 

 

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 



 
 

 

Anexa nr.  7.2 Raport de  stagiu de practică, model 

 
AVIZAT 
Manager de proiect: Dima Doru 
 
 

RAPORT DE  STAGIU DE PRACTICĂ 

 

CADRU DIDACTIC: 

SPECIALIZAREA: 

 

Secțiunea I – Context  

Stagiul de practică se derulează în cadrul activității A3.2 Desfășurarea activităților     

și stagiilor practice cu elevii, inclusiv acordarea instrumentelor de sprijin 

conform metodologiei, proiect „PROFi – Profesori inovatori” – 

POCU/73/6/6/107673. 

 

Durata stagiului de practică:        de ore în perioada:   

Locația stagiului de practică:  

 

Secțiunea II – Obiective  

Obiectivul general al stagiului de practică 

Exemplu: Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor practice, precum și a 

experienței în domeniul vizat  

Obiective specifice ale stagiului de practică 

 

Secțiunea III – Prezentarea nivelului și a clasei unde se desfășoară stagiul de 

practică 

 

Secțiunea IV – Descrierea stagiului de practică 

 Activități realizate  

1. 

2.  

 

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 



 
 

 

 

 Jurnal de practică 

 

Data Interval orar Activități realizate  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Secțiunea V – Evaluarea practicantului  

Criterii de evaluare 
Calificativ* 

4 5-6 7-8 9 10 

      

      

      

      

      

      

 Calificativ final privind evaluarea 

practicantului 

 

Calificativ*: 4 nesatisfăcător, 5-6 satisfăcător, 7-8 bine, 9 foarte bine, 10 excelent 

 

Secțiunea VII – Concluzii și recomandări 

 

 

 

Întocmit, 


