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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.
2.
3.
4.
5.
6.

Școala
Școala
Școala
Școala
Școala
Școala

Gimnazială
Gimnazială
Gimnazială
Gimnazială
Gimnazială
Gimnazială

Bahnea și structurile sale
Beica de Jos și structurile sale
Adorjani Karoly Glodeni și structurile sale
Bichiș și structurile sale
Wesselenyi Miklos Ghindari și structurile sale
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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3.

4.

5.

6.

III.

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

SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE
Prezenta Metodologie de acordare a stimulentelor pentru performanță pentru
cadrele didactice a fost elaborată în vederea reglementării modului de acordare a
stimulentului pentru performanță, în baza evaluării performanței fiecărui
participant din proiect la activitățile de formare 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.
Stimulentele acordate cadrelor didactice care participă la programele de formare
derulate în cadrul proiectului urmăresc încurajarea eforturilor depuse pentru
punerea în practică zi de zi, în activitatea didactică, a noțiunilor învățate pe
parcursul formării astfel încât acestea să devină RESURSE UMANE CALIFICATE,
competente și motivate, capabile să furnizeze o educație incluzivă de calitate în
școlile țintă.
Pentru a beneficia de stimulentul pentru performanță, cadrul didactic:
 Face parte din grupul țintă – cadre didactice și personal suport (inclusiv
mediatori școlari);
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Dorește să participe la competiția de acordare a stimulentului pentru
performanță;
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)
Înregistrează o rată de frecvență la cursuri de cel puțin 90%;
Prezintă planul de dezvoltare profesională, stabilit împreună cu expertul
educațional local. Planul de dezvoltare profesională, actualizat, după caz;
Se angajează să rămână în școala țintă timp de cel puțin 4 semestre
consecutive, cu excepția motivelor care nu îi sunt imputabile.

Pentru acordarea stimulentelor pentru performanță 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 6. „Linii directoare privind elaborarea metodologiei de acordare a
stimulentelor pentru performanță pentru cadrele didactice” la GS-CS.
Important: Cadrele didactice care vor beneficia de stimulente de performanță vor
avea obligația de a rămâne în școală țintă timp de cel puțin 4 semestre consecutive.
În caz contrar, aceștia se vor obliga sa restituie contravaloarea stimulentelor
primite, cu excepția situației în care motivele pentru care nu mai lucrează în școală
țintă nu le sunt imputabile.
În paralel, școlile în care lucrează cadrele didactice care vor beneficia de
stimulente de performanță, împreună cu CCD MS – P1 vor face demersurile necesare
pentru stabilitatea pe post a acestora.
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IV.

METODOLOGIA DE ACORDARE A STIMULENTELOR PENTRU PERFORMANȚĂ
PENTRU CADRELE DIDACTICE
IV.1 DISPOZIȚII GENERALE
1. Scop: stimulentele pentru performanța cadrelor didactice presupun încurajarea,
aprecierea și recompensarea pecuniară a eforturilor cadrelor didactice, din
grupul țintă al proiectului, ce dovedesc îndeplinirea criteriilor din prezenta
metodologie, obținerea progresului în procesul instructiv - educativ.
Stimulentele pentru performanță (burse) sunt acordate în scopul încurajării
eforturilor depuse de cadrele didactice reprezentând grupul ţintă al proiectului
care îndeplinesc criteriile din prezenta metodologie, în aplicarea, în practica
didactică curentă, a noilor abordări educaționale învățate pe parcursul formării.
2. Numărul burselor și valoarea acestora: Numărul burselor, valoarea acestora,
perioada, se stabilesc prin prezenta metodologie.
Pe parcursul derulării proiectului se vor acorda în fiecare an de proiect maxim
15 stimulente pentru performanță, timp de 2 ani și care vor acoperi durata a
maxim 9 luni, o bursă reprezentând echivalentul a 200 euro la cursul de 4.4505
lei/euro. Costul anual al burselor acordate va fi de 120,163.5 lei.
Stimulentele pentru performanță sunt acordate cadrelor didactice pentru fiecare
lună în care participă la activități de formare (teoretice sau practice) și au
activitate didactică cu copiii, pe parcursul anului școlar și în cadrul activităților
estivale.
3. Forma de finanțare: Bursă gestionată de Solicitant în baza prezentei
metodologii. Pe parcursul unui an școlar, nu vor fi acordate mai mult de 15 de
stimulente pentru performanță.
4. Criterii de acordare: Stimulentele financiare pentru performanță, sub forma de
Burse pentru performanță se acordă pe baza unor criterii stabilite, a îndeplinirii
unor condiții specificate în prezenta metodologie în scopul asigurării
obiectivității și corectitudinii.
5. Beneficiari: Potențialii beneficiari ai „stimulentelor pentru performanță”, sunt
cadrele didactice din grupul țintă, încadrate la școlilor participante – parteneri
asociați în proiect și care parcurg programele de formare derulate în cadrul
acestuia.
6. Selecție beneficiarilor de stimulente pentru performanță: Selecția cadrelor
didactice și modalitatea de obținere a stimulentelor pentru performanță se
stabilesc în prezenta metodologie.
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Înscrierea și desfășurarea etapei de evaluare a cadrelor didactice, detaliile
concursului propriu-zis privind acordarea „stimulentelor pentru performanță”,
sunt reglementate prin prezenta metodologie.
Evaluarea cadrelor didactice pentru
acordarea „stimulentelor pentru
performanță” va fi realizată de o Comisie constituită prin decizia managerului de
proiect.
7. Cerințe de acces: stimulentul pentru performanță este acordat în cadrul
proiectului în baza evaluării performanței fiecărui participant în competiție, în
funcție de planul de dezvoltare profesională stabilit împreună cu expertul
educaţional local.
8. Criteriile de performanță: sunt stabilite prin Cererea de finanțare pentru
proiectul PROFI-Profesori inovatori și includ următorii indicatori:
1. creșterea ratei de frecvență școlara a copiilor în situații de risc
educațional;
2. îmbunătățirea performanțelor educaționale ale copiilor din grupă/clasă
cadrului didactic care beneficiază de stimulentul pentru performanță;
3. implicarea în creșterea rețelei de actori cheie;
4. elaborarea planurilor individuale de intervenție pentru copii;
5. prezentarea și discutarea planului individual de intervenție cu părinții,
implicarea activa a acestora în educația copiilor;
6. urmărirea aplicării planului individual și întreprinderea de măsuri pentru
respectarea acestuia;
7. asigurarea comunicării între grupurile vulnerabile și comunitatea majoritară;
8. întreprinderea de acțiuni în vederea combaterii segregării;
9. facilitarea dialogului școală-familie-comunitate;
10. promovarea exemplelor de bune practici la nivelul scolii și comunității etc.
IV.2 ELIGIBILITATEA CADRELOR DIDACTICE PENTRU STIMULENTE PENTRU
PERFORMANȚĂ ȘI OBLIGATIILE ASUMATE DE ACESTEA
Pentru a participa la competiția de acordare a stimulentelor pentru performanță
participantul la competiția pentru acordarea burselor pentru performanță, trebuie
să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții:
 Face parte din grupul țintă – cadre didactice și personal suport (inclusiv
mediatori școlari);
 Dorește să participe la competiția de acordare a stimulentului pentru
performanță;
 Participă la programele de formare derulate în cadrul proiectului:
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3. ”Dezvoltare personală a elevilor folosind metode interactive”, denumit în
continuare Program 1 (P1) și/sau
4. ”Învingerea stresului și furiei, comunicarea eficientă/asertivă cu copilul",
denumit în continuare Program 2 (P2)
Înregistrează o rată de frecvență la cursuri de cel puțin 90%;
Prezintă planul de dezvoltare profesională, stabilit împreună cu expertul
educațional local. Planul de dezvoltare profesională, actualizat, după caz;
Se angajează să rămână în școala țintă timp de cel puțin 4 semestre
consecutive, cu excepția motivelor care nu îi sunt imputabile.

Cadrele didactice care vor beneficia de stimulente de performanță vor avea
obligația de a rămâne în școală țintă timp de cel puțin 4 semestre consecutive. În
caz contrar, aceștia se vor obliga sa restituie contravaloarea stimulentelor primite,
cu excepția situației în care motivele pentru care nu mai lucrează în școală țintă
nu le sunt imputabile.
În paralel, școlile în care lucrează cadrele didactice care vor beneficia de
stimulente de performanță, împreună cu CCD MS – P1 vor face demersurile necesare
pentru stabilitatea pe post a acestora.

IV.3 COMPETIȚIA PENTRU STIMULENTE PENTRU PERFORMANȚĂ
Competiția pentru acordarea stimulentelor pentru performanță presupune
parcurgerea următoarelor etape:
Înscrierea în competiția pentru acordarea burselor pentru performanță
Pot participa la competiție cadrele didactice din grupul țintă al proiectului care
îndeplinesc simultan condițiile prevăzute la secțiunea IV.2 Eligibilitatea cadrelor
didactice pentru stimulente pentru performanță și obligațiile asumate de acestea.
Înregistrarea dosarelor de candidatură
Dosarele de candidatură se depun la sediul unităților școlare-parteneri asociați în
conformitate cu calendarul competiției stabilit la nivel de proiect, în atenția
Expertului educațional local responsabil care le va prelua și le va înainta Comisiei
de evaluare.
Acest calendar va fi adus la cunoștința formabililor din grupul țintă astfel:
1. Afișarea la avizierul de noutăți al unităților școlare de unde provin formabilii;
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2. Transmiterea prin e-mail/SMS la adresele de contact ale formabililor și
directorilor unităților de învățământ - parteneri asociați;
3. Publicarea pe website-ul proiectului www.profesoriinovatori.ro
4. Prin intermediul paginii de Facebook a proiectului.
Pentru a putea beneficia de stimulentul de performanță cadrul didactic interesat va
depune un portofoliu conținând următoarele:
 Cererea de înscriere - Anexa nr. 1
 Planul de dezvoltare profesională stabilit la începutul programului de formare,
actualizat, după caz, pe parcursul formării.
 Fișa de autoevaluare - Anexa nr. 2
 Adeverință eliberată de unitatea de învățământ care atestă desfășurarea
activităților didactice cu copiii, pe parcursul semestrului II al anului școlar
2018-2019 și în cadrul activităților estivale, altele decât cele asumate în
proiectele educaționale pentru care beneficiază de instrumente de sprijin Anexa nr. 3.1
 Adeverință eliberată de unitatea de învățământ care atestă rezultatele
obținute cu elevii din clasă la care a implementat activități cu metode activparticipative însușite în cadrul programelor de formare continuă - Anexa nr.
3.2
 Fișe de asistență/monitorizare ale activității desfășurate în cadrul stagiilor
de practică întocmite de către experții educaționali locali, copie
 Documente justificative care atestă cele declarate în fișa de autoevaluare,
de exemplu adeverințe, liste prezență, procese verbale, referate, rapoarte,
chestionare, fișe etc.
Verificarea și evaluarea candidaturilor
Experții responsabili vor analiza portofoliile și vor 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.
Evidența persoanelor eligibile se va consemna în procesul verbal de verificare a
portofoliile de înscriere conform modelului prevăzut în Anexa 4.1
Fișele de autoevaluare vor fi prelucrate pe baza unei grile de evaluare/ierarhizare
după modelul prevăzut în Anexa nr. 2.2. Experții responsabili vor verifica totodată
existența documentelor justificative prezentate pentru fiecare criteriu autoevaluat.
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Evidența rezultatelor se va consemna în procesul verbal de ierarhizare conform
modelului prevăzut în Anexa 4.2.
În caz de punctaje egale se vor aplica următoarele criterii de evaluare, în această
ordine:
1) i1.3. Evoluția frecvenței școlare, raportat la semestrul anterior (raportul
dintre rata de frecvență școlară, raportat la semestrul anterior)
2) i2.2 Evoluția progresului şcolar raportat la semestrul anterior (raportul dintre
rezultatul testării semestriale raportat la semestrul anterior, media/clasă sau
grupă)
Publicarea rezultatelor
Cadrele didactice selectate în vederea acordării stimulentului de performanță,
respectiv conducerea unității școlare din care provin acestea, vor fi informate în
legătură cu rezultatele competiției.
Rezultatele vor fi publicate 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 3 zile
lucrătoare 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.
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 stimulente se modifică
corespunzător.

IV.4 COMISIA DE EVALUARE
Comisia va fi alcătuită din 2 membri evaluatori, 1 membru al echipei de
implementare la Beneficiar și 1 membru al echipei de implementare la Partener,
respectiv un secretar.
Membrii echipei de evaluare vor semna declarații pe proprie răspundere cu privire
la evitarea conflictului de interese.
Fiecare candidatură înscrisă în concurs va fi supusă dublei evaluări, de cei doi
experți evaluatori pentru întregul dosar, cu respectarea etapelor și criteriilor din
prezenta metodologie.
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IV.5 CRITERIILE DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A BENEFICIARILOR DE STIMULENTE
PENTRU PERFORMANȚĂ, PE PARCURSUL ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE
Criteriile de evaluare și selecție a beneficiarilor de stimulente pentru performanță,
sunt cele prevăzute în Anexa 2 Fișă de autoevaluare fiind evaluate cu precădere
acțiunile întreprinse de solicitanți, ulterior începerii activității de formare
(04.02.2019) în cadrul proiectului, în conformitate cu planul individual de dezvoltare
stabilit la începerea programului și actualizat pe parcurs, după caz.

IV.6 ALTE DISPOZIȚII
Clasă pilot: în vederea participării la competiția de acordare a stimulentelor
de performanță cadrul didactic înscris va identifica o clasă/grupă pilot pentru
care se vor stabili și evalua criteriile cuprinse în prezenta metodologie.
Componența clasei/grupei pilot: în selectarea clasei pilot se va urmări ponderea
următoarelor situații:
1. elevi/copii cu diferite situații de risc educațional;
2. elevi/copii navetiști;
3. elevi/copii de etnie rromă;
4. alte cazuri de vulnerabilitate.
Progresul școlar al elevilor/copiilor din clasă/grupă pilot: în funcție de
caracteristicile grupului de elevi/preșcolari din clasă/grupă pilot se vor evalua
aspecte care țin de, de exemplu:
- rezultatele la testele trimestriale;
- evoluția notelor/calificativelor;
- raportare la rezultatele testelor curente,
- raportarea rezultatelor la cele finale.
Pentru obiectivitate vor utiliza următoarele formule de calcul de către toate
cadrele didactice participante la proiect.
Frecvența la clasă
𝑭𝑐 =

𝑁𝑟. 𝑜𝑟𝑒 ⁄𝑠ă𝑝𝑡ă𝑚â𝑛ă 𝑥 𝑛𝑟. 𝑠ă𝑝𝑡ă𝑚â𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 î𝑛𝑐𝑒𝑝𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚ă𝑟𝑖𝑖 𝑥 𝑛𝑟. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖 − 𝑛𝑟. 𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛ț𝑒
𝑁𝑟. 𝑜𝑟𝑒 𝑥 𝑛𝑟. 𝑠ă𝑝𝑡ă𝑚â𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 î𝑛𝑐𝑒𝑝𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚ă𝑟𝑖𝑖 𝑥 𝑛𝑟. 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖

unde:
Fc = frecvența la clasă
Nr. ore = numărul total de ore la clasă
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Nr. elevi = numărul de elevi înscriși în catalog
Nr. absențe = numărul total de absențe (indicator din catalog)
*Data începerii formării – 04.02.2019
Frecvența școlară
𝐹 %=

(𝑁𝑟. 𝑜𝑟𝑒 ∗ 𝑁𝑟. 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖 − 𝑁𝑟. 𝑎𝑏𝑠.)
Nr. ore∗nr. elevi

* 100

unde:
F % = prezența la școală a elevilor
Nr.ore = numărul total de ore la clasă, la o disciplină
Nr.elevi = numărul de elevi înscriși în catalogul clasei
Nr.abs = numărul total de absențe (motivate și nemotivate)

IV.7 DISPOZIȚII FINALE
Prezenta metodologie se aplică în cadrul activității „A3.3 Acordarea burselor de
performanță” – proiect PROFi – Profesori inovatori, cod SMIS 107673.
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Anexa nr 1. Cerere de înscriere

Cerere de înscriere

Subsemnatul/a ……………………………………..……, CNP……………………………., legitimat/ă
cu CI seria …….., nr……………………………, încadrat/ă în anul școlar 201…– 201.. la
unitatea

de

învățământ

…………………………………………,

pe

postul

……………………………………….., cu specializarea ……………………… vă rog să-mi aprobați
înscrierea la Competiția de selecție privind acordarea bursei pentru performanță în
cadrul proiectului PROFI – Profesori inovatori, cod SMIS 107673.
Menționez faptul că am aplicat cunoștințele însușite în cadrul programelor de
formare continuă la clasă : ………………………

Data,

Semnătura,
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Anexa 2. Fișă de autoevaluare

Crt.

c1

c2

c3

Criteriu

Indicator

Creșterea ratei de frecvență școlară
a copiilor în situații de risc
educațional
Toți indicatorii sunt obligatorii

i1.1. Rata de frecvență la clasă
(clasa/grupa pilot)

%

i1.2. Rata de frecvență școlară
(clasa/grupa pilot)
i1.3. Evoluția frecvenței școlare,
raportat la semestrul anterior
(raportul dintre rata de frecvență
școlară, raportat la semestrul
anterior)
i2.1. Progresul școlar
(rezultatul testării semestriale,
media/clasa sau grupa)
i2.2 Evoluția progresului şcolar
raportat la semestrul anterior
(raportul dintre rezultatul testării
semestriale raportat la semestrul
anterior, media/clasa sau grupa)
i2.2. Promovabilitatea
i2.3. Evoluția promovabilității
(raportul dintre rata
promovabilității raportat la anul
anterior)
i3.1. Parteneriate educaționale
atrase
i3.2. Implicări în parteneriate și
proiecte educaționale

%

Îmbunătățirea performanțelor
educaționale ale copiilor din
grupa/clasa cadrului didactic care
beneficiază de stimulentul pentru
performanță
Toți indicatorii sunt obligatorii

Implicarea în creșterea rețelei de
actori cheie
Cel puțin un indicator realizat
ulterior începerii activităților de

UM

-

-

%
-

Nr.
Nr.

Valoare atinsa
(semestrul II, an şcolar
2018-2019)

Documente justificative prezentate
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Crt.

c4
c5

c6

c7

c8

Criteriu

Indicator

UM

formare (04.02.2019). Nu sunt luate
în considerare proiecte
educaționale/parteneriate încheiate
în vederea obținerii instrumentului
de sprijin.
Elaborarea planurilor individuale de
intervenție pentru copii
Toți indicatorii sunt obligatorii
Prezentarea și discutarea planului
individual de intervenție cu părinții,
implicarea activă a acestora în
educația copiilor
Toți indicatorii sunt obligatorii
Urmărirea aplicării planului
individual și întreprinderea de
măsuri pentru respectarea acestuia
Cel puțin un indicator realizat
ulterior începerii activităților de
formare (04.02.2019).
Asigurarea comunicării între
grupurile vulnerabile și comunitatea
majoritară
Toți indicatorii sunt obligatorii

i.3.3 Acțiuni realizate în
colaborare cu Politia, Biserica,
Primăria, Coordonator proiecte și
programe etc

Nr.

i4.1 Fișe de lucru/chestionare
i4.2 Planurilor individuale de
intervenție pentru copii
i5.1. Întâlniri cu părinții/elevii
i5.2. Informări ale elevilor (și
părinților) în privința progresului
școlar realizat

Nr.
Nr.

i6.1. Sesiuni de feed-back (copii,
elevi, părinți)
i6.2. Măsuri de ameliorare a
rezultatelor

Nr.

i7.1. Situații conflictuale la
nivelul clasei gestionate
i7.2. Situații conflictuale la
nivelul clasei gestionate raportat
la semestrul anterior
i8.1. Intervenții de prevenire și
combatere a violenței și de
prevenire și combatere a
comportamentelor nesănătoase
i8.2 Expuneri lucrări copii/elevi în
sălile de clasă/grupă și în

Nr.

Întreprinderea de acțiuni în vederea
combaterii segregării
Cel puțin un indicator realizat
ulterior începerii activităților de
formare (04.02.2019).

Nr.
Nr.

Nr.

%
Nr.

Nr.

Valoare atinsa
(semestrul II, an şcolar
2018-2019)

Documente justificative prezentate
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Crt.

Criteriu

c9

c10

Facilitarea dialogului școală-familiecomunitate
Cel puțin un indicator realizat
ulterior începerii activităților de
formare (04.02.2019). Nu sunt luate
în considerare proiecte educaționale
elaborate în vederea obținerii
instrumentului de sprijin.
Promovarea exemplelor de bune
practici la nivelul școlii și
comunității etc.
Cel puțin un indicator realizat
ulterior începerii activităților de
formare (04.02.2019).

Indicator
celelalte spații ale unității de
învățământ
i9.1. Chestionare/instrumente de
identificare a nivelului de
satisfacție a beneficiarilor
i9.2. Proiecte educaționale
inovatoare redactate
i9.3. Alte proiecte activități
formale și non– formale
i10.1. Rezultate deosebite
obținute în pregătirea
preșcolarilor/ elevilor la diferite
activități cultural - artistice/
concursuri/ simpozioane
(ex. diplome, certificate, premii
etc.)
i10.2 Activități în comisia
metodică: lecție
deschisă/prezentarea
activității/schimb de bune
practici
i10.3 Portofolii/expoziții/
exemple de bună practică

UM

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
și
tip

Nr.

Nr.

Valoare atinsa
(semestrul II, an şcolar
2018-2019)

Documente justificative prezentate
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Anexa 2.2 Grilă de evaluare/ierarhizare
Crt.
c1

c2

Criteriu
Creșterea ratei de frecvență
școlară a copiilor în situații
de risc educațional
Toți indicatorii sunt
obligatorii

Îmbunătățirea
performanțelor educaționale
ale copiilor din grupă/clasă
cadrului didactic care
beneficiază de stimulentul
pentru performanță
Toți indicatorii sunt
obligatorii

Indicator
i1.1. Rata de frecvență la
clasă (clasă/grupă pilot)
i1.2. Rata de frecvență
școlară (clasă/grupă pilot)
i1.3. Evoluția frecvenței
școlare, raportat la
semestrul anterior
(raportul dintre rata de
frecvență școlară, raportat
la semestrul anterior)
i2.1. Progresul școlar
(rezultatul testării
semestriale, media/clasă
sau grupă)

Punctaj
90-100% - 3 p
80-89,99% - 2 p
70-79,99% - 1 p
<70% - 0,5 p
90-100% - 3 p
80-89,99% - 2 p
70-79,99% - 1 p
<70% - 0,5 p
>1-3p
0,8-0,99 - 2 p
0,7-0,79 – 1 p
<0,7 – 0,5 p
Învățământ
gimnazial
>8.00 – 3 p
6.00 -7,99 – 2 p
5.00– 5.99 – 1 p
Învățământ
primar și
preșcolar
90-100% - 3 p
80-89,99% - 2 p
70-79,99% - 1 p

Punctaj obținut

Observații
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Crt.

Criteriu

Indicator

Punctaj
<70% - 0,5 p
i2.2 Evoluția progresului
>1-3p
şcolar raportat la semestrul 0,8-0,99 - 2 p
anterior
0,7-0,79 – 1 p
(raportul dintre rezultatul
<0,7 – 0,5 p
testării semestriale
raportat la semestrul
Sau
anterior, media/clasă sau
grupă)
Fb – 3 p
B–2p
S-1p
i2.2. Promovabilitatea

c3

Implicarea în creșterea
rețelei de actori cheie
Cel puțin un indicator
realizat ulterior începerii
activităților de formare
(04.02.2019). Nu sunt luate
în considerare proiecte

i2.3. Evoluția
promovabilității
(raportul dintre rata
promovabilității raportat la
anul anterior)
i3.1. Parteneriate
educaționale atrase
i3.2. Implicări în
parteneriate și proiecte
educaționale
i.3.3 Acțiuni realizate în
colaborare cu Politia,
Biserica, Primăria,

90-100% - 3 p
80-89,99% - 2 p
70-79,99% - 1 p
<70% - 0,5 p
>1-3p
0,8-0,99 - 2 p
0,7-0,79 – 1 p
<0,7 – 0,5 p
0,5 p/parteneriat
inițiat
0,5 p/activitate
0,5 p/activitate

Punctaj obținut

Observații
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Crt.

c4

c5

c6

c7

Criteriu
educaționale/parteneriate
încheiate în vederea
obținerii instrumentului de
sprijin.
Elaborarea planurilor
individuale de intervenție
pentru copii
Toți indicatorii sunt
obligatorii
Prezentarea și discutarea
planului individual de
intervenție cu părinții,
implicarea activă a acestora
în educația copiilor
Toți indicatorii sunt
obligatorii
Urmărirea aplicării planului
individual și întreprinderea
de măsuri pentru respectarea
acestuia
Cel puțin un indicator
realizat ulterior începerii
activităților de formare
(04.02.2019).

Indicator
Coordonator proiecte și
programe etc

Punctaj

i4.1 Fișe de
lucru/chestionare
i4.2 Planurilor individuale
de intervenție pentru copii

0,5 p/document

i5.1. Întâlniri cu
părinții/elevii

i6.2. Măsuri de ameliorare
a rezultatelor

0,5
p/elev/preșcolar
sau activitate de
grup
0,5
p/elev/preșcolar
sau activitate de
grup
0,5
p/elev/preșcolar
sau activitate de
grup
0,5
p/elev/preșcolar

i7.1. Situații conflictuale la
nivelul clasei gestionate

0,5
p/elev/preșcolar

i5.2. Informări ale elevilor
(și părinților) în privința
progresului școlar realizat
i6.1. Sesiuni de feed-back
(copii, elevi, părinți)

0,5 p/document

Punctaj obținut

Observații
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Crt.

c8

c9

Criteriu
Asigurarea comunicării între
grupurile vulnerabile și
comunitatea majoritară
Toți indicatorii sunt
obligatorii
Întreprinderea de acțiuni în
vederea combaterii segregării
Cel puțin un indicator
realizat ulterior începerii
activităților de formare
(04.02.2019).

Facilitarea dialogului școalăfamilie-comunitate
Cel puțin un indicator
realizat ulterior începerii
activităților de formare
(04.02.2019). Nu sunt luate
în considerare proiecte
educaționale elaborate în
vederea obținerii
instrumentului de sprijin.

Indicator
i7.2. Situații conflictuale la
nivelul clasei gestionate
raportat la semestrul
anterior

Punctaj
>1-3p
0,8-0,99 - 2 p
0,7-0,79 – 1 p
<0,7 – 0,5 p

i8.1. Intervenții de
prevenire și combatere a
violenței și de prevenire și
combatere a
comportamentelor
nesănătoase
i8.2 Expuneri lucrări
copii/elevi în sălile de
clasă/grupă și în celelalte
spații ale unității de
învățământ
i9.1.
Chestionare/instrumente
de identificare a nivelului
de satisfacție a
beneficiarilor
i9.2. Proiecte educaționale
inovatoare redactate
i9.3. Alte proiecte
activități formale și non–
formale

0,5
p/elev/preșcolar
sau activitate de
grup
0,5
p/elev/preșcolar
sau activitate de
grup
0,5 p/document

0,5 p/proiect
0,5 p/proiect sau
activitate

Punctaj obținut

Observații
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Crt.
Criteriu
c10 Promovarea exemplelor de
bune practici la nivelul școlii
și comunității etc.
Cel puțin un indicator
realizat ulterior începerii
activităților de formare
(04.02.2019).

Indicator
i10.1. Rezultate deosebite
obținute în pregătirea
preșcolarilor/ elevilor la
diferite activități cultural artistice/ concursuri/
simpozioane
(ex. diplome, certificate,
premii etc.)
i10.2 Activități în comisia
metodică: lecție
deschisă/prezentarea
activității/schimb de bune
practici
i10.3 Portofolii/expoziții/
exemple de bună practică

Punctaj
0,5
p/elev/preșcolar
sau activitate de
grup

Punctaj obținut

Observații

0,5 p/activitate

0,5 p/activitate

*Criterii de ierarhizare:
1. Punctaj total
**Criterii de departajare:
2. i1.3. Evoluția frecvenței școlare, raportat la semestrul anterior (raportul dintre rata de frecvență școlară, raportat la
semestrul anterior)
3. i2.2 Evoluția progresului şcolar raportat la semestrul anterior (raportul dintre rezultatul testării semestriale raportat la
semestrul anterior, media/clasă sau grupă)

Anexa nr. 3.1 Adeverință clasă/grupă pilot
Unitatea de învățământ
Nr de înregistrare
ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se adeverește că doamna/ domnul ………………………….……,
absolvent/ă al/a …………………..…., având specialitatea ………………………………, este
încadrat/ă titular/ suplinitor calificat/suplinitor necalificat la unitatea noastră
în anul școlar 201.. – 201.., cu funcția de ……………………………., pe postul de
………………………..,
Clasă/grupă la care a implementat activitățile practice prevăzute în
cadrul proiectului PROFI – Profesori inovatori, cod SMIS 107673 are următoarea
structură:

Prezenta se eliberează pentru a-i servi doamnei/domnului profesor
………….….. la întocmirea dosarului pentru competiția de selecție pentru
acordarea bursei de performanță în cadrul proiectului PROFI – Profesori inovatori,
cod SMIS 107673.

Director,

Anexa nr. 3.2 Adeverință indicatori
Unitatea de învățământ
Nr de înregistrare
ADEVERINȚĂ
Prin prezenta se adeverește că doamna/domnul ……………..……, absolvent al ……………….…….,
având specialitatea …………………….………………, este încadrat titular/ suplinitor calificat/ suplinitor
necalificat la unitatea noastră în anul școlar 2018 – 2019, cu funcția de ………………..…………………., pe
postul de ………………………..,
Rezultatele obținute cu elevii/preșcolarii din clasă/grupă ………………., la care a implementat
activități cu metode activ-participative însușite în cadrul programelor de formare continuă sunt
evidențiate în tabelul de mai jos:
Criteriul c1. Creșterea ratei de frecvență școlară a copiilor în situații de risc educațional
Criteriu

Valoare de
referință
(an școlar
2018-2019,
semestrul I)

Valoare
atinsă
(an școlar 20182019, semestrul
II)

i1.1. Rata de frecvență la clasă (clasă/grupă pilot)
i1.2. Rata de frecvență școlară (clasă/grupă pilot)
i1.3. Evoluția frecvenței școlare, raportat la semestrul
anterior
(raportul dintre rata de frecvență școlară, raportat la
semestrul anterior)
Criteriul c2. Îmbunătățirea performanțelor educaționale ale copiilor din grupă/clasă cadrului
didactic care beneficiază de stimulentul pentru performanță
Criteriu
Valoare de
Valoare
referință
atinsă
(an școlar 20182019, semestrul
I)

(an școlar 20182019, semestrul
II)

(an școlar 20172018)

(an școlar 20182019)

i2.1. Progresul școlar
(rezultatul testării semestriale, media/clasă sau grupă)
i2.2 Evoluția progresului şcolar raportat la semestrul
anterior
(raportul dintre rezultatul testării semestriale raportat
la semestrul anterior, media/clasă sau grupă)
i2.2. Promovabilitatea
i2.3. Evoluția promovabilității
(raportul dintre rata promovabilității raportat la anul
anterior)
Prezenta se eliberează pentru a-i servi doamnei/domnului ……………………..….. la întocmirea
dosarului de înscriere la competiția de selecție pentru acordarea bursei de performanță în cadrul
proiectului PROFI – Profesori inovatori, cod SMIS 107673.
Director,

Anexa nr. 4.1 Proces verbal verificare
Nr. înregistrare …/PROFi/……………
PROCES VERBAL DE VERIFICARE A PORTOFOLIILOR DE ACORDARE A
STIMULENTELOR DE PERFORMANȚĂ
Încheiat astăzi, …………… cu ocazia verificării portofoliilor de candidatură a
candidaților care doresc să participe la competiția de acordare a stimulentelor
pentru performanță 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, din care
______ sunt eligibile (îndeplinesc condițiile) și intră în procesul de evaluare propriuzis, iar ____ sunt respinse. Situația verificării este prezentată în tabelul de mai jos:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5.
….

Numele
candidatului

Unitatea Școlară – Partener
Asociat

Eligibil Observații
(DA/NU)

COMISIA DE EVALUARE:
MEMBRU 1: _________(numele) __________ (semnătura)
MEMBRU 2: _________(numele) _______________________ (semnătura)
SECRETAR:
_________(numele) _______________________ (semnătura)
AVIZAT:
Manager proiect: _________(numele) __________ (semnătura)

Anexa nr. 4.2 Proces verbal evaluare
Nr. înregistrare …/PROFi/……………
PROCES VERBAL DE EVALUARE A PORTOFOLIILOR DE ACORDARE A
STIMULENTELOR DE PERFORMANȚĂ
Rezultate intermediare
Rezultate finale
Încheiat astăzi, …………… cu ocazia evaluării portofoliilor de candidatură a
candidaților care doresc să participe la competiția de acordare a stimulentelor
pentru performanță 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. Rezultatele
competiției sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Nr.
crt.

Numele
candidatului

Unitatea Școlară
– Partener
Asociat

Grad de
realizare
obiective

Admis/ Observații
Respins

1
2
3
4
5.
….
COMISIA DE EVALUARE:
MEMBRU 1: _________(numele) __________ (semnătura)
MEMBRU 2: _________(numele) _______________________ (semnătura)
SECRETAR:
_________(numele) _______________________ (semnătura)
AVIZAT:
Manager proiect: _________(numele) __________ (semnătura)

