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CALENDAR  
COMPETIȚIA „PROIECTELE INCLUZIVE ALE ANULUI 

A3.4 Desfășurarea concursului de premiere și distribuirea materialelor educative produse 

 
Etapa  Termen/Perioada 

derulării 
Locul de desfășurare Observații 

Înscrierea portofoliilor Până la 
21.08.2020 

Depunerea documentelor se va realiza în 
termenul stabilit prin intermediul platformei* 
https://profi.mydb.ro conform instrucțiunilor. 
 
Transmiterea documentelor prin intermediul 
platformei profi.mydb.ro se realizează în 
perioada 05 August 2020 – 21 August 2020. 
 
Documentele menționate la punctele 1-3 în 
anunț se vor depune ulterior la sediul 
Partenerului 1  - Casa Corpului Didactic și în 
original sau, după caz, copie autocertificată 
„Conform cu originalul”, pentru depunerea 
acestora nefiind necesară respectarea 
termenului de 21.08.2020. 
 

Portofoliul va conține documentele prevăzute la 
secțiunea metodologiei IV.6 FAZELE COMPETIȚIEI DE 
PREMIERE “PROIECTELE INCLUZIVE ALE ANULUI”: 
1. Cerere de înscriere (conform modelului prevăzut în 

Anexa 2) însoțită de o scurtă scrisoare de intenție; 
2. Declarație drepturi de autor (conform modelului 

prevăzut în Anexa 4); 
3. Propunere portofoliu competiție (conform Anexei 

3.1); 
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 
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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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*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. 

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

Evaluarea 
administrativă și 
evaluare portofoliilor  

Cel târziu 
31.08.2020 

Online și la sediile Partenerilor  

Publicarea rezultatelor Cel târziu 
07.09.2020 

Online și la sediile unităților școlare – 
Parteneri Asociați 

 

Depunerea și 
soluționarea 
contestațiilor. 
Publicarea rezultatelor 
după contestații 

Cel târziu 
10.09.2020 

Depunerea documentelor originale la sediul 
Partenerilor Asociați și în formă scanată pe 
adresa de email a expertului responsabili 
conform notificării privind rezultatele 

 

Prezentarea și 
premierea proiectelor 
câștigătoare în cadrul 
conferinței finale a 
proiectului PROFi – 
Profesori inovatori 

Septembrie 2020   

 

Aprob, Manager de proiect 

Doru DIMA             


