Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă, cod POCU/74/6/18/105645
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Anunț selecție cadre didactice
În perioada 2018-2021, se implementează proiectul POCU/74/6/18/105645 – ŞCOALA
BUCURIEI – PARTENERIAT PENTRU O COMUNITATE DE ÎNVĂŢARE DURABILĂ.
Liderul de parteneriat al proiectului este Asociaţia INOVITAVERDE, iar parteneri:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, CASA CORPULUI DIDACTIC
DÂMBOVIŢA, ASOCIAŢIA „TINERI PENTRU EUROPA DE MÂINE”, CENTRUL
JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DÂMBOVIŢA, ORAŞUL
RĂCARI/ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital
Uman, Apel POCU/74/6/18. Proiectul are ca obiectiv general prevenirea abandonului timpuriu al
şcolii pentru 480 de copii şi elevi aparţinând grupurilor vulnerabile din comunităţi dezavantajate din
judeţul Dâmboviţa (zonele Răcari şi Ciocăneşti) prin programe integrate de consiliere, educaţie
remedială şi activităţi non-formale orientate către nevoiele specific ale acestora, programme
orientate către 108 părinţi, precum şi îmbunătăţirea competenţelor a 75 de cadre didactice din
învăţământul preuniversitar, care profesează în comunităţi vulnerabile, pe o perioadă de 3 ani.
Bugetul aferent proiectului este de 4,553,623.85 lei.
În cadrul proiectului menţionat se realizează selectarea unui număr de 40 cadre didactice,
pentru anul I de proiect, care vor constitui grup ţintă în cadrul proiectului, în vederea îmbunătăţirii
competenţelor şi a implementării celor dobândite, în activitatea curentă.
Cadrele didactice selectate vor participa la programele de formare “Educaţia nonformală –
management şi bune practici” şi “Educaţie de calitate pentru o şcoală a tuturor”, programe
acreditate MEN, conform OM nr. 4094/ 06.09.2016 şi, respective, OMEN nr. 6570/18.12.2017.
Locaţia de formare este Liceul “Ion Ghica” Răcari.
Transportul la locaţia de formare se realizează cu resurse proprii ale formabilului.
Procesul de selecție se desfășoară în perioada: 26 iulie 2018 – 29 septembrie 2018, conform
calendarului, și constă în evaluarea candidaturii depuse.
Informații suplimentare puteți obține la sediul Liceului “Ion Ghica” Răcari, persoană de
contact MITRU Alexandru, telefon : 0784225464 şi Şcolii Gimnaziale Ciocăneşti, persoană de
contact ȘERBĂNECI Aurelia, telefon : 0744334157
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Calendarul de desfășurare al concursului
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Activitatea

Perioada de derulare

Lansarea anunțului
Depunerea dosarelor de candidatură
Evaluarea dosarelor depuse
Afișarea rezultatelor evaluării
Depunerea contestațiilor
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

26.07.2018
26.07.2018-14.09.2018
17.09.2018-21.09.2018
24.09.2018
25.09.2018
27.09.2018

Condiții de participare la selecție
La selecția pentru calitatea de grup ţintă se poate înscrie orice cadru didactic care
îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
Condiţii generale:
a) are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European cu reședința în România;
b) are capacitate de exercițiu deplină;
c) nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals
ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face/care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:

-

-

este cadru didactic din învăţământul preuniversitar;
îşi desfăşoară activitatea la Liceul “Ion Ghica” Răcari sau Şcoala Gimnazială Ciocăneşti
are disponibilitatea de a implementa cele dobândite, conform solicitărilor, pe durata
proiectului;
nu a absolvit programele de formare “Educaţia nonformală – management şi bune practici”
şi “Educaţie de calitate pentru o şcoală a tuturor”, programe acreditate MEN, conform OM
nr. 4094/ 06.09.2016 şi, respective, OMEN nr. 6570/18.12.2017;
manifestă disponibilitatea de a se deplasa cu resurse proprii la locaţia de formare.
În cadrul procesului de selecţie se vor avea în vedere:
vechimea în învăţământ (prioritate având vechimea mai mică);
gradul de acoperire a ariilor curriculare şi a nivelurilor de învăţământ;
selecţia cu prioritate a cadrelor didactice care lucrează în grupe/ clase în care procentul
copiilor cu risc educaţional depăşeşte 50%;
respectarea principiului egalităţii de şanse şi nediscriminării.
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Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 opisul dosarului;
 cererea de înscriere;
 declaraţie disponibilitate;
 curriculum vitae, model Europass, susținut cu documente doveditoare, conform criteriilor de
evaluare, anexate în copie conformă cu originalul; CV-ul va fi datat si semnat pe fiecare
pagină; la rubrica Locul de muncă vizat, se va preciza Grup ţintă în cadrul proiectului
POCU/74/6/18/105645 – ŞCOALA BUCURIEI – PARTENERIAT PENTRU O
COMUNITATE DE ÎNVĂŢARE DURABILĂ.
 copii certificate “conform cu originalul” de către conducerea unității de învăţământ de la
care provine candidatul ale următoarelor documente:
- acte de identitate (carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, dacă este
cazul);
- acte de studii
- adeverințe/certificate de acordare a ultimului grad didactic;
- adeverinţă care să ateste calitatea de cadru didactic în Liceul “Ion Ghica” Răcari sau
Şcoala Gimnazială Ciocăneşti;
 adeverință care să ateste vechimea în învățământ
 alte documente care susţin criteriile de evaluare;
 scrisoare de intenţie.
Dosarul de înscriere se depune la Liceul “Ion Ghica” Răcari sau Şcoala Gimnazială
Ciocăneşti, în perioada stabilită conform calendarului menționat.
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Numele şi prenumele candidatului ..................................................................................
Data ..............................................
FIŞĂ EVALUARE
Criterii eliminatorii
Nr. crt.
1

2

Criteriul
Calitatea de cadru didactic în Liceul “Ion
Ghica” Răcari sau Şcoala Gimnazială
Ciocăneşti;
Disponibilitatea de implementare a celor
dobândite, conform solicitărilor, pe durata
proiectului

Nr.
crt.

Criteriul de evaluare

1

Vechimea în învăţământ:
a) 0-5 ani
b) 6-10 ani
c) 11-15 ani
d) 16-20 ani
e) 21-25 ani
f) peste 25 ani
Lucru cu grupe/ clase de
copii/ elevi în care
procentul de risc
educaţional depăşeşte
50%
Scrisoarea de intenţie
arată disponibilitatea
pentru implicarea în
activităţile proiectului

2

3

Da

Pagina/
Punctaj
paginile
maxim
documentului/
documentelor
justificative
pentru criteriu
(exemplu: p.3
sau p. 10 - 16)
11 puncte
10 puncte
8 puncte
6 puncte
4 puncte
2 puncte
20 puncte

8 puncte

4

Nu

Punctaj
Observaţii
alocat
la
evaluare
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4

10 puncte

Respectarea tuturor
cerinţelor de prezentare a
documentelor din dosarul
de selecţie
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Cerere de candidatură

Doamnă Coordonator Proiect Partner 2
Subsemnatul/ Subsemnata, ……………………………………………., având funcția de
…………………………., la …………………………………………., posesor al CI seria ………..,
nr. ……………………., eliberată la data …………………….., de …………………………………,
vă rog să-mi aprobați înscrierea la selecția pentru grupul ţintă – cadre didactice, din cadrul
proiectului POCU/74/6/18/105645 – ŞCOALA BUCURIEI – PARTENERIAT PENTRU O
COMUNITATE DE ÎNVĂŢARE DURABILĂ
Semnătura,

Data:

Doamnei Coordonator Proiect Partner 2 POCU/74/6/18/105645 – ŞCOALA BUCURIEI –
PARTENERIAT PENTRU O COMUNITATE DE ÎNVĂŢARE DURABILĂ
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Declarație
Subsemnatul/ Subsemnata, ……………………………………………., având funcția de
…………………………., la …………………………………………., posesor al CI seria ………..,
nr. ……………………., eliberată la data …………………….., de …………………………………,
în

situația

în

care

voi

fi

selectat/

selectată

ca

grup

ţintă

în

cadrul

proiectului

POCU/74/6/18/105645 – ŞCOALA BUCURIEI – PARTENERIAT PENTRU O COMUNITATE
DE ÎNVĂŢARE DURABILĂ, declar pe proprie răspunde următoarele:
 Îmi voi îndeplini toate atribuțiile conform statutului și conform solicitărilor, în vederea
absolvirii programelor de formare şi a implementării celor dobândite, pe durata proiectului.
 Voi utiliza resurse proprii în vederea deplasării la locația de formare continuă din județul
Dâmbovița.

Data:
Semnătura,
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