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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară. Educație și competențe 
Obiectiv specific. 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 
Contract POCU/73/6/6/107673 

 
Nr. 101/PROFi/04.08.2020 

 

ANUNȚ LANSARE COMPETIȚIA „PROIECTELE 

INCLUZIVE ALE ANULUI  
în cadrul proiectului  

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

 
SC Great People Inside SRL în calitate de beneficiar și Casa Corpului Didactic Mureș în 
calitate de Partener în cadrul proiectului POCU/73/6/6/107673 „PROFi - Profesori 
inovatori”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 “Educație și competențe” 
 
vă invită să participați la competiția „PROIECTELE INCLUZIVE ALE ANULUI”. 
 

Participanții la competiția pentru acordarea premiilor pentru “Proiectele incluzive 
ale anului”, vor trebui să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții:  

 Sunt cadre didactice sau manageri școlari la una dintre unitățile școlare – 
parteneri asociați în cadrul proiectului; 

 Fac parte din grupul țintă al proiectului – cadre didactice sau manageri 
școlari; 

 Participă la/au finalizat programele de formare derulate în cadrul 
proiectului: 
 

Grup țintă Programe de formare organizate 

Cadre didactice din învățământul 
preuniversitar 

Dezvoltarea personală a elevilor 
folosind metode interactive și/sau 
Învingerea stresului și furiei, 
comunicarea eficientă/asertivă cu 
copilul 

Manageri școlari Management educațional 
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 Propun proiecte/materiale/activități în scopul creșterii calității educației și 
a incluziunii, proiecte pe care le-au derulat sau urmează să le deruleze  în 
școala Partener Asociat de unde provin până cel târziu 21.08.2020; 

 Trimit scrisoarea de intenție și participă la concursul de premiere 
“Proiectele incluzive ale anului”, în conformitate cu prezenta metodologie și 
regulamentul de organizare și desfășurare. 

 
 

Membrii grupului țintă se pot înscrie prin depunerea unui portofoliu care va 
cuprinde: 

1. Cerere de înscriere (conform modelului prevăzut în Anexa 2) însoțită de o 

scurtă scrisoare de intenție, semnate olograf; 

2. Declarație drepturi de autor (conform modelului prevăzut în Anexa 4), 

semnată olograf; 

3. Propunere portofoliu competiție (conform Anexei 3.1), semnată olograf; 

4. Portofoliu competiție care conține după caz, documente care atestă 

derularea de activități care contribuite la creșterea calității educației și a 

incluziunii școlare (de exemplu proiecte didactice, procese verbale și 

fotografii; copie după materiale și resurse didactice adresate elevilor aflați 

în risc de excluziune; propuneri de modele/metode/tehnici noi sau adaptate 

de abordare individualizată; referate întocmite ș.a.m.d.). 

Depunerea documentelor se va realiza în termenul stabilit prin intermediul 
platformei* https://profi.mydb.ro conform instrucțiunilor. 
Transmiterea documentelor pentru acordarea instrumentelor de sprijin prin 
intermediul platformei profi.mydb.ro se realizează în perioada 05.08 – 
21.08.2020. 
Documentele prevăzute la punctele 1 - 3  se vor depune ulterior la sediul 
Partenerului 1 – Casa Corpului Didactic Mureș, pentru depunerea acestora nefiind 
necesară respectarea termenului de 21.08.2020. 
*Opțional, persoanele care nu dispun de acces internet pot depune 
documentele integral în original/copie conformă cu originalul în acest caz fiind 
obligatorie respectarea termenului prevăzut de 21.08.2020. 
 
Metodologia de acordare a instrumentelor de sprijin precum și anexele sunt 
disponibile pe pagina proiectului www.profesoriinovatori.ro.  
 
 
Aprobat, 
Manager de proiect 
Doru Dima 

  

http://www.profesoriinovatori.ro/

