
 

Aprobat, 

                                 Manager de proiect 

 

 

ANUNŢ 

privind concursul  pentru contribuţia la creşterea calităţii educaţiei şi a incluziunii şcolare 
organizat/ desfășurat în cadrul proiectului   

POCU/73/6/6/106758  - DidactForm - Cadre DIDACTice FORMate pentru educaţie incluzivă de calitate  
 

Ȋn cadrul proiectului POCU/73/6/6/106758 DidactForm - Cadre DIDACTice FORMate pentru educaţie 

incluzivă de calitate, Cod apel: POCU/73/6/6/ 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– Apel “Profesori motivaţi în școli defavorizate”, este prevăzută 

organizarea și desfășurarea unui concurs cu premii pentru contribuţia la creşterea calităţii educaţiei şi a 

incluziunii şcolare.                      

Obiectivul general al proiectului „DidactForm - Cadre DIDACTice FORMate pentru educaţie incluzivă de 

calitate”, care se va derula pe o durată de 27 de luni, vizează dezvoltarea competențelor profesionale și 

transversale ale personalului didactic și managerilor școlari la nivelul județelor implicate în proiect, 

creșterea motivației și a stabilității pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătățirii calității educației, 

a accesului echitabil la educație, a prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii. 

Parteneri: Asociaţia "Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Știinţă și Cultură" București- 

aplicant/ solicitant, Inspectoratul Școlar Județean Brăila, Inspectoratul Școlar Județean Vaslui. 

Unităţi școlare asociate P1: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila, judeţul Brăila, Şcoala 

Gimnazială "Alexandru Vechiu" Zăvoaia, judeţul Brăila, Şcoala Gimnazială "Nikos Kazantzakis" Brăila, 

judeţul Brăila, Şcoala Gimnazială Frecăţei, judeţul Brăila, Şcoala Gimnazială Lanurile, judeţul Brăila, 

Şcoala Gimnazială Măraşu, judeţul Brăila, Şcoala Gimnazială Râmnicelu, judeţul Brăila, Şcoala 

Gimnazială Tichileşti, judeţul Brăila. 

Unităţi școlare asociate P2: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Constantin Pufan" Vaslui, judeţul 

Vaslui, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Elisabeta Polihroniade" Vaslui, judeţul Vaslui, Centrul 

Şcolar de Educaţie Incluzivă Negreşti, judeţul Vaslui, Liceul Tehnologic "Ghenuţă Coman" Murgeni, 

judeţul Vaslui, Liceul Tehnologic "Petru Rareş" Bârlad, judeţul Vaslui.  

 

Premii pentru calitate în educația incluzivă acordate în cadrul proiectului 

Judeţul Brăila: 

- Premiu I pentru calitate în educația incluzivă acordat pentru maximum 4 cadre didactice din GT – 

Brăila câstigătoare ale concursului pentru contribuția la creșterea calității educației și a incluziunii 

școlare, 300 euro/ cadru didactic, plătibili în lei, la cursul INFOEURO de la data depunerii Cererii 

de finanțare ; 

- Premiu II pentru calitate în educația incluzivă acordat pentru maximum 6 cadre didactice din GT – 

Brăila câstigătoare ale concursului pentru contribuția la creșterea calității educației și a incluziunii 

școlare, 200 euro/ cadru didactic, plătibili în lei, la cursul INFOEURO de la data depunerii Cererii 

de finanțare ; 



 

- Premiu III pentru calitate în educația incluzivă acordat pentru maximum 10 cadre didactice din 

GT – Brăila câstigătoare ale concursului pentru contribuția la creșterea calității educației și a 

incluziunii școlare, 100 euro/ cadru didactic, plătibili în lei, la cursul INFOEURO de la data 

depunerii Cererii de finanțare. 

Judeţul Vaslui : 

- Premiu I pentru calitate în educația incluzivă acordat pentru maximum 6 cadre didactice din GT – 

Vaslui câstigătoare ale concursului pentru contribuția la creșterea calității educației și a incluziunii 

școlare, 300 euro/ cadru didactic, platibili în lei, la cursul INFOEURO de la data depunerii Cererii 

de finanțare ; 

- Premiu II pentru calitate în educația incluzivă acordat pentru maximum 9 cadre didactice din GT – 

Vaslui câstigătoare ale concursului pentru contribuția la creșterea calității educației și a incluziunii 

școlare, 200 euro/ cadru didactic, platibili în lei, la cursul INFOEURO de la data depunerii Cererii 

de finanțare ; 

- Premiu III pentru calitate în educația incluzivă acordat pentru maximum 15 cadre didactice din 

GT – Vaslui câstigătoare ale concursului pentru contribuția la creșterea calității educației și a 

incluziunii școlare, 100 euro/ cadru didactic, plătibili in lei, la cursul INFOEURO de la data 

depunerii Cererii de finanțare. 

Condiții generale de participare  

Fiecare candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- este cadru didactic întegistrat în grupul țintă al proiectului; 

- a absolvit un program de formare profesională continuă în cadrul proiectului şi a obţinut certificare; 

- a finalizat stagiul de practică aferent programului de formare profesională continuă pentru care a obţinut 

certificare în cadrul proiectului; 

- a participat cel puțin o dată la fiecare dintre cele 5 tipuri de evenimente desfășurate în cadrul proiectului. 

 

Dosarul de înscriere la concurs conține obligatoriu :      

1. Cererea tip de înscriere la concurs, semnată și datată de participant; 

2. Grila de evaluare (Anexa 1 a Metodologiei de acordare și plată a premiilor pentru calitate în educația 

incluzivă câștigătorilor concursului, cu criterii de selecție pentru proiectul DidactForm), completată și 

asumată prin semnătură de participant;  

3. Documente relevante justificative, conform criteriilor/ indicatorilor din Grila de evaluare 

completată și asumată prin semnătură de participant, în format pdf, cu conform cu originalul, 

semnate și datate pe fiecare pagină de participant; 

4. Extras de cont/ cod IBAN, cu ştampila băncii, corespunzător contului bancar al participantului. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la inspectoratele școlare județene partenere în proiect, ISJ 

Brăila sau ISJ Vaslui, după caz. 

 

Calendarul de desfășurare al concursului 

Înscrierile se fac până la data de 15.07.2020,  ora 14, la sediul inspectoratului școlar județean din 

județul în care își desfășoară activitatea didactică participanții, ISJ Brăila sau ISJ Vaslui, după caz.   

Analiza/ evaluarea dosarelor se efectuează în perioada 16-17.06.2020 



 

Afișarea rezultatelor se face la sediul inspectoratului școlar județean din județul în care își desfășoară 

activitatea didactică participanții, ISJ Brăila sau ISJ Vaslui, după caz și se comunică prin e-mail, fiecărui 

participant în parte. 

 Depunerea contestaţiilor se face în data de 18.07.2020, la inspectoratul școlar județean din județul în 

care își desfășoară activitatea didactică participanții care contestă rezultatul selecției câștigătorilor 

concursului, ISJ Brăila sau ISJ Vaslui, după caz. 

Afișarea rezultatelor finale se face în data de 20.07.2020, la sediul inspectoratului școlar județean din 

județul în care își desfășoară activitatea didactică participanții, ISJ Brăila sau ISJ Vaslui, după caz și se 

comunică prin e-mail, fiecărui participant în parte. 

 
 

 

 

ANEXA 1 
a Metodologiei de acordare și plată a premiilor pentru calitate în educația incluzivă câștigătorilor concursului 

pentru contribuţia la creşterea calităţii educaţiei şi a incluziunii şcolare organizat/ desfășurat în cadrul proiectului  

POCU/73/6/6/106758  DidactForm - Cadre DIDACTice FORMate pentru educaţie incluzivă de calitate 
                                 

 

GRILĂ DE EVALUARE 

 

 

Nume și prenume ______________________________________ 

 

 

Nr. 

crt. 

CRITERII DE 

EVALUARE 
INDICATORI 

Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

1 

Selecţie/ eligibilitate- 

cadre didactice din      

grupul ţintă al 

proiectului care: 

A absolvit un program de formare profesională continuă în cadrul proiectului 

şi a obţinut certificare 
DA -- 

A finalizat stagiul de practică aferent programului de formare profesională 

continuă pentru care a obţinut certificare în cadrul proiectului 

DA -- 

A participat cel puțin o dată la fiecare dintre cele 5  tipuri evenimente 

desfășurate în cadrul proiectului 

DA -- 

2 

Stabilitatea 

resurselor umane 

calificate, 

competente și 

motivate în şcoli 

defavorizate- cadre 

didactice din      

grupul ţintă al 

proiectului care: 

În anii şcolari 2018- 2019 şi 2019- 2020 din perioada de implementare a 

proiectului, a avut norma didactică la şcoli țintă vizate de proiect: 

- mai mult sau egal cu 50%  

- mai puțin de 50%  

 

 

10 

5 

 

În anii şcolari 2018- 2019 şi 2019- 2020 din perioada de implementare a 

proiectului este încadrat pe post conform studiilor absolvite 

- mai mult sau egal cu 50% din norma didactică 

- mai puțin de 50% din norma didactică 

 

 

10 

5 

 

Numărul de credite profesionale obținute în ultimii 5 ani  școlari (începănd 

cu 2015- 2016) 

- min. 90 de credite profesionale  

-între 45 și 89 de credite profesionale  

-sub 45 de credite 

 

 

10 

5 

0 

 



 

3 

Contribuția la 

asigurarea calității 

educației în școlile 

țintă vizate de 

proiect– cadre 

didactice capabile să 

furnizeze o educație 

de calitate 

Au iniţiat proiecte/ parteneriate educaţionale cu finanțare nerambursabilă în 

anii școlari 2018-2019, 2019- 2020 din perioada de implementare a 

proiectului 

- peste 2 proiecte/ parteneriate 

- 2 proiecte/ parteneriate 

- 1 proiect/ parteneriat 

- 0 proiecte/ parteneriate 

 

 

 

15 

10 

5 

0 

 

Au participat la activitățile proiectelor/ parteneriatelor educaţionale cu 

finanțare nerambursabilă organizate/ desfășurate în anii școlari 2018-2019, 

2019- 2020 din perioada de implementare a proiectului 

- peste 2 proiecte/ parteneriate 

- 2 proiecte/ parteneriate 

- 1 proiect/ parteneriat 

- 0 proiecte/ parteneriate 

 

 

 

15 

10 

5 

0 

 

În anii şcolari 2018- 2019 şi 2019- 2020 din perioada de implementare a 

proiectului a organizat/ desfășurat activități extracurriculare/ extrașcolare: 

- mai mult de 4 activități  

- 4 activități 

- 2 activități 

- mai puțin de 2 activități 

 

 

15 

10 

5 

0 

 

4 

Contribuția la 

asigurarea 

incluziunii școlare în 

școlile țintă vizate de 

proiect 

În anii școlari 2018-2019, 2019- 2020 din perioada de implementare a 

proiectului au predat la clase cu copii/ elevi din grupuri vulnerabile (CES, 

etnie romă, din familii monoparentale, cu părinți plecați în străinătate etc.): 

- mai mult de 75% copii/ elevi din grupuri vulnerabile  

- între 25 și 75% copii/ elevi din grupuri vulnerabile 

- sub 25% copii/ elevi din grupuri vulnerabile 

- 0% copii/elevi din grupuri vulnerabile 

 

 

 

15 

10 

5 

0 

 

5 

Contribuția la 

dezvoltarea 

parteriatului școală-

familie-comunitate- 
cadre didactice din      

grupul ţintă al 

proiectului care: 

În anii școlari 2018-2019, 2019- 2020 din perioada de implementare a 

proiectului au constituit parteneriate pentru îmbunătățirea calității educației 

incluzive în școlile țintă vizate de proiect - îmbunățățirea performanțelor 

educaționale ale copiilor/ elevilor care sunt în situații de risc educațional: 

- peste 2 parteneriate 

- 2 parteneriate 

- 1 parteneriat 

- 0 parteneriate 

 

 

 

 

 

15 

10 

5 

0 

 

S-au implicat în organizarea/ desfășurarea activităților din cadrul  

parteneriatelor constituite în anii școlari 2018-2019, 2019- 2020 din perioada 

de implementare a proiectului, pentru îmbunătățirea calității educației 

incluzive în școlile țintă vizate de proiect: 

- peste 2 parteneriate 

- 2 parteneriate 

- 1 parteneriat 

- 0 parteneriate 

 

 

 

 

15 

10 

5 

0 

 

  Total   

 

        

 

 

 

 



 

ANEXA 2 
a Metodologiei de acordare și plată a premiilor pentru calitate în educația incluzivă câștigătorilor concursului 

pentru contribuţia la creşterea calităţii educaţiei şi a incluziunii şcolare organizat/ desfășurat în cadrul proiectului  

POCU/73/6/6/106758  DidactForm - Cadre DIDACTice FORMate pentru educaţie incluzivă de calitate 

      

 

 

Cod SMIS proiect: 106758 

Axă prioritară: AP6 „Educaţie și competenţe” 

Titlu proiect: DidactForm - Cadre DIDACTice FORMate pentru educaţie incluzivă de calitate 

Beneficiar: Asociația „Societatea Națională Spiru Haret Pentru Educație, Știință și Cultură”  

Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Brăila 

Partener 2: Inspectoratul Școlar Județean Vaslui  

 

 

 

 

Cerere 

 

 Subsemnatul/a ...... ..................................................................................................................., 

cadru didactic la …………….…………………………………………………..……….., încadrat(ă) în 

anul școlar 2018-2019/ 2019-2020 din perioada de implementare a proiectului, cu 1 normă (1/2 normă, ¼ 

normă)…………................……… în calitate de: educator/ educatoare/ învăţător/ profesor învăţământ 

primar/ profesor………….............................................................................................…., pe disciplina/ 

disciplinele………………………………………………………........................……, vă rog să-mi 

aprobați înscrierea la concursul privind calitatea în educația incluzivă, organizat în cadrul proiectului 

DidactForm - Cadre DIDACTice FORMate pentru educaţie incluzivă de calitate, Cod SMIS: 106758. 

  

 

 

 

 

  

Data:           

 

Semnătura: 
 

 


