
           

Fondul Social European
Programul Opera ional Capital Uman 2014-2020ț
Axa prioritară 6 Educa ie i competen eț ș ț
Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului 
egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, 
nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 
Obiective Specifice: 
O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a 
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând 
minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic; 
O.S.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 .
Partener: ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" Târgu Frumos  

Titlul proiectului: „Educa ie outdoor prin activită i integrate pentru formarea competen elor deț ț ț
via ăț ”, Cod SMIS 2014+: 153449 

Nr. 189/15.12.2022

ŞCOALA PROFESIONALĂ FOCURI 
 în calitate de partener, 

anun ă organizarea selecţiei pentru ocuparea  posturilor ț
în cadrul proiectului 

„Educa ie outdoor prin activită i integrate pentru formarea competen elor de via ăț ț ț ț ”
Cod SMIS 2014+: 153449

I. INFORMA II PROIECTȚ

ŞCOALA PROFESIONALĂ FOCURI,  în  calitate  de  partener,   în   parteneriat   cu  ŞCOALA
GIMNAZIALĂ  "ION  SIMIONESCU"  IAŞI  i  ș ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  "ION  CREANGĂ" Târgu  Frumos,
implementează  proiectul  „Educa ie  outdoor  prin  activită i  integrate  pentru  formareaț ț
competen elor de via ăț ț ”, Cod SMIS 2014+: 153449,  cofinan at  din  Fondul  Social  Europeanț
(FSE)   prin  Programul  Opera ional  ț Capital  Uman  2014  2020,  Axa  prioritară  6:  Educa ie  iț ș
competen eț ,   Prioritatea  de  investi ii:  10.iț  Reducerea  i  prevenirea  abandonului  colarș ș
timpuriu  i  promovarea accesului  egal  la  învă ământul  pre colar,  primar  i  secundar  deș ț ș ș
calitate,  inclusiv  la  parcursuri  de  învă are  formale,  non  formale  i  informale  pentruț ș
reintegrarea în educa ie i formare.ț ș

Obiectivul  general este Reducerea  părăsirii  timpurii  a  colii  prin  măsuri  integrate  deș
prevenire i de asigurare a oportunită ilor egale pentru 480 de elevi apar inând preponderentș ț ț
grupurilor vulnerabile din mediul rural i cu risc educa ional ridicat din mediul urban, din careș ț
minim 50 sunt de etnie romă din comunită ile rurale dezavantajate socio-economic aferente UATț
Focuri, jude ul Ia i i îmbunătă irea competen elor pentru 40 de cadre didactice din învă ământulț ș ș ț ț ț
preuniversitar în vederea promovării unor servicii educa ionale de calitate orientate pe nevoileț
elevilor i a unei coli incluzive.ș ș

„Educație outdoor prin activități integrate pentru formarea competențelor de viață”
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Până la sfâr itul proiectului,  cel pu in 520 de persoane (din care 480 elevi preponderentș ț
vulnerabili i în risc educa ional i 40 de cadre didactice) vor fi incluse în registrul de grupș ț ș
intă  al  proiectului  i  vor  beneficia  de  informare  constantă  cu  privire  la  derulareaț ș

activită ilor;ț
2. Până  la  sfâr itul  proiectului,  480  de  elevi  preponderent  vulnerabili  vor  participa  laș

activită ile  unuia  dintre  cele  ase  cluburi  tematice  organizate  în  regim  outdoor  pentruț ș
nivelul de învă ământ primar i gimnazial: (1) Clubul de drume ii, (2) Clubul ARTS & CRAFTS,ț ș ț
(3)  Clubul  de  tiin e  ale  vie ii,  (4)  Clubul  sportivilor,  (5)  Clubul  de  lectură  Pove tileș ț ț ș
fermecate i (6) Clubul de fotografie.ș

3. Până la sfâr itul  proiectului,  100 de copiii  care urmează să intre într-un alt ciclu  colarș ș
(clasa a IX-a) vor fi sprijini i în tranzi ia colară în momentele critice i în acomodarea înț ț ș ș
noul ciclu de învă ământ, pentru evitarea riscului educa ional, prin organizarea de activită iț ț ț
remediale;

4. Până  la  sfâr itul  proiectului,  40  de  cadre  didactice  vor  avea  cuno tin e  i  abilită iș ș ț ș ț
îmbunătă ite în domeniul educa iei outdoor prin perfec ionarea profesională specializată caț ț ț
urmare a participării  la cursueile de formare acreditată „Dezvoltarea competen elor  prinț
activită i în aer liber” i “Managementul strategiilor nonformale în educa ie”cu o durată deț ș ț
42 de ore i respectiv 89 de ore, din care 36 de cadre didactice vor fi certificateș .

II. OBIECTUL ANUN ULUI DE SELEC IEȚ Ț

Obiectul  anun ului  de  selec ie  se  referă  la  scoaterea  la  concurs,  în  cadrul  echipei  deț ț
management i implementare a Partenerului –  ș ŞCOALA PROFESIONALĂ FOCURI, a  următoarelor
posturi  ,   în afara organigramei: 

Tabelul 1. Tabel centralizator exper iț

Func iaț Norma  de
lucru

Nr.  luni,
estimat

Detalii fi a postului; alte detalii vede i în Anexa 3ș ț

Responsabil
activită iț
pregătitoare  -
gimnaziu  -  1
posturi

2 h/zi 7 luni

studii superioare 
Experienta in domeniul pedagogiei
Experienta specifica pe domeniul limba romana - 1 
persoana 

Cadru didactic
club  scolar  –
1 post

12,9
h/luna 12 luni

Studii superioare
Minimum 1 an in domeniul pedagogiei
Experienta specifica in domeniul pe care urmeaza sa
il gestioneze: stiinte -1 post 



Activită ile i (Sub)activită ile în cadrul cărora vor fi implica i exper ii sunt detaliate in cele ceț ș ț ț ț
urmează:
Nr. crt Func iaț Activitatea/(Sub)activitatea
1

Responsabil
activită iț
pregătitoare  -
gimnaziu - 1 post

Activitatea 6 – Activită i remediale în vederea sprijinirii  tranzi ieiț ț
colare  a  copiilor  în  momentele  critice  pentru  evitarea  risculuiș

educa ionalț
(Sub)activitatea:
6.1  Activită i  remediale  în  vederea  sprijinirii  tranzi iei  colare  aț ț ș
copiilor în momentele critice pentru evitarea riscului educa ionalț

2

Cadru  didactic
club scolar - 1 post

Activitatea 5 – Activită i de tipul cluburilor pe domenii de intereseț
(pentru  dezvoltarea  aptitudinilor  socio-emoţionale,  pentru
favorizarea  auto-exprimării,  cu  accent  pe  dezvoltarea  limbajului,
pentru  a  putea  exersa  coordonarea  şi  funcţiile  motorii  sub
supraveghere şi prin interacţiune cu personalul)
(Sub)activită ile:ț

5.4 Desfă urarea de activită i specifice în cadrul Clubului de tiin eș ț ș ț
ale vie ii;ț

În procesul de recrutare i  selec ie a exper ilor în cadrul proiectelor cu finan are externăș ț ț ț
nerambursabilă vor fi evalua i candida ii care corespund cumulativ ț ț condi iilor generale i ț ș Detalii
fi a postuluiș   din Tabelul 1. - Tabel centralizator exper iț

III. CONDI II GENERALE:Ț

Pentru ocuparea func iilor candita ii trebuie să îndeplinească următoarele cerin e:ț ț ț
a)   cetă enie  română/cetă enie  a  altor  state  membre  ale  Uniunii  Europene  sau  a   statelorț ț
apar inând Spa iului Economic European cu re edin a în România;ț ț ș ț
b)  capacitate de exerci iu deplină;ț
c)  se angajează să participe la activitată ile proiectului, corespunzător func iei pentru care aplică;ț ț
e)  nu  a  fost  condamnat/(ă)  definitiv  pentru  săvâr irea  unei  infrac iuni  contra  umanită ii,ș ț ț
contra statului ori contra autorită ii,  de serviciu sau în legătură cu  serviciul,   care  împiedicăț
înfăptuirea  justi iei,  de  fals  ori  a  unor  fapte  de  corup ie  sau  a  unei  infrac iuni  săvâr ite  ț ț ț ș
cu  inten ie,  care  l-ar  face/care  ar  face-o  incompatibilă  cu  exercitarea  func iei,  cu  excep iaț ț ț
situa iei  în  care  a intervenit reabilitarea;ț
f) sa fie cadru didactic din cadrul Solii Profesionale Focuri.

IV. DESCRIEREA  SARCINILOR/ ATRIBU IILOR:  Ț

Denumire post
vacant/expert

Sarcini/Atribu ii specifice (din fi a postului)ț ș

Cadru  didactic
club  scolar  (1
post)

- Dezvoltă programa i implementează programul de activită i outdoor deș ț
tipul cluburilor scolare;

- Dezvoltă rela ii de comunicare interpersonală învă ător/profesor - elev;ț ț



- Comunică cu celelalte cadre didactice i exper i implica i în proiect;ș ț ț
- Men ine rela ia familie- coală (informează periodic parin ii în legăturăț ț ș ț

cu  progresul  i  comportamentul  elevului,  implicarea  familiei  inș
activitatile nonformale-educative);

- Elaborarea  fi elor  de  lucru  pentru  ac iunile  derulate  în  cadrulș ț
cluburilor;

- Formarea de abilită i practice la elevi; ț
- Organizarea spatiului de lucru; 
- Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;
- Realizarea listelor de prezen ă;ț
- Participarea  la  toate  evenimentele  ocazionate  de  implementarea

proiectului; 
- Participa la intalnirile echipei de proiect;
- Pastreaza i transmite corespunzator documentatia de lucru in functieș

de continut, in asa fel incat accesul la ele sa fie rapid si precis;
- Face  propuneri  de  îmbunătă ire  a  activitatilor  outdoor  pentru  aț

maximiza eficien a atingerii obiectivelor propuse;ț
- Executa  orice  alte  activitati,  dispozitii  ce  au  legatura  directa  cu

activitatile  din  proiect  si  sunt  necesare  indeplinirii  indicatorilor
proiectului.

Responsabil
Activită iț
pregătitoare-
gimnaziu(1 post)

- Dezvoltă  programa  i  implementează  programul  de  ac iuni  specificș ț
activită ii 6;ț

- Testează  nivelul  de  cuno tin e  al  elevilor  i  stabile te  echipele  deș ț ș ș
studiu/ pregătire pentru evaluările na ionale;ț

- Dezvoltă rela ii de comunicare interpersonală învă ător/profesor - elev;ț ț
- Comunică cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect;
- Mentine relatia familie-scoala (informeaza periodic parintii in legatura

cu progresul si comportamentul elevului, implicarea familiei in evolu iaț
elevului); 

- Elaborarea fi elor de lucru pentru ac iunile derulate;ș ț
- Organizarea spatiului de lucru; 
- Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;
- Realizarea listelor de prezen ă;ț
- Participarea  la  toate  evenimentele  ocazionate  de  implementarea

proiectului; 
- Participa la intalnirile echipei de proiect;
- Pastreaza i transmite corespunzator documentatia de lucru in functieș

de continut, in asa fel incat accesul la ele sa fie rapid si precis;
- Face  propuneri  de  îmbunătă ire  a  activitatilor  pentru  a  maximizaț

eficien a atingerii obiectivelor propuse;ț
- Executa  orice  alte  activitati,  dispozitii  ce  au  legatura  directa  cu

activitatile  din  proiect  si  sunt  necesare  indeplinirii  indicatorilor
proiectului.

IV. DOSARUL DE SELECŢIE:



Dosarul de  înscriere la selec ie va con ine următoarele documente:ț ț
a)  FORMULAR DE APLICA IE PENTRU PROIECTUL „Educa ie outdoor prin activită i integrate pentruȚ ț ț
formarea competen elor de via ă”, conform modelului din ț ț Anexa 1 la anun ul de selec ie;ț ț
b)  Scrisoare de inten ie;ț
c)  Copia  actului  de  identitate  sau  orice  alt  document  care  atestă  identitatea, potrivit legii,
după caz (semnată de candidat);
d)  CV  format  EUROPASS  datat  i  semnat  pe  fiecare  paginaș   (CV-ul  trebuie  să con inăț
obligatoriu  date  de  contact  valide  – adresa  de  e-mail  i  număr  de telefonș );
e)  Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor i ale altor acte care atestă efectuarea unorș
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condi iilor generale i specifice;ț ș
f)  Alte  acte  doveditoare  privind  experien a/expertiza,  calificările  specifice aferente pozi iei;ț ț
g)  Cazierul  judiciar  sau  o  declara ie  pe  propria  răspundere  că  nu  are  antecedente  penaleț
(candidatul  declarat admis la selec ia dosarelor, care a depus la înscriere o declara ie pe propriaț ț
răspundere că nu are antecedente  penale, are obliga ia de a completa dosarul de concurs cuț
originalul  cazierului  judiciar,  cel  mai  târziu  în  maximum 2  zile  lucrătoare  după  data  afi ăriiș
rezultatelor finale după contesta ii);  ț
h) Adeverin ă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel multț
ase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de cătreș

unită ile sanitare abilitate. ț
Documentele  doveditoare  ale  studiilor  i  experien ei/expertizei  declarate  în  CV  (copiiș ț

ale diplomelor de studii, adeverin e de lucru, alte documente doveditoare)  se depun în copie,ț
certificate  pentru  conformitate  cu  originalul  (de  candidat/unitatea  de  învă ământ  în  careț
func ionează).ț

Dosarul  va  avea  un  opis  (în  dublu  exemplar,  semnat  de  candidat)  i  toate  paginileș
numerotate. Lipsa oricărui document dintre cele enumerate mai sus, inclusiv a opisului i aș
numerotării paginilor, va duce la respingerea dosarului.

V. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

Candida ii  vor depune dosarul de candidatură cu documentele solicitate la sediul  ŞCOLIIț
PROFESIONALE FOCURI din str. Principala, Focuri, jud. Iaşi, România, (Secretariat), personal sau
transmise prin curierat, până la data de 30 decembrie 2022 ora 16.00, inclusiv.

Candidaturile  transmise  după  data  limită  indicată  în  anun ul  de  selec ie,  precum  iț ț ș
cele incomplete vor fi respinse.

VI. PROBELE SELEC IEI:Ț

Selec ia constă în parcurgerea a două etapeț , astfel: 
a) Proba eliminatorie: verificarea eligibilită ii administrative a dosarelorț :

Lista candida ilor declara i admi i/respin i în această etapă va fi publicată la sediul ŞCOLIIț ț ș ș
PROFESIONALE FOCURI din str. Principala, Focuri, jud. Iaşi,  la avizier. Candida ii declara i admi iț ț ș
la această probă vor participa la:
b) Proba de evaluare a dosarelor:



Ca urmare a desfă urării  probei de evaluare a dosarelor,  comisia va stabili  clasamentulș
candida ilor în ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate. Candida ii vor fi declara i admi iț ț ț ș
în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anun ul de selec ie. ț ț

Eventualele contesta ii vor fi depuse la ț ŞCOALA PROFESIONALĂ FOCURI din str. Principala,
Focuri, jud. Iaşi,  sau la adresa de e-mail  tehnicfocuri@yahoo.ro, în termen de 4 ore de la data
publicării rezultatelor acestei etape, sub sanc iunea decăderii din acest dreptț . 

Comunicarea rezultatelor  la  contesta iile  depuse se  face  ț la  sediul  ŞCOLII  PROFESIONALE
FOCURI din str. Principala, Focuri, jud. Iaşi, la avizier, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de
la depunerea contesta iilor. ț

Comisia  î i  rezervă  dreptul  de  a  devansa  termenul  de  publicare  al  rezultatelor  laș
eventualele contesta ii, în func ie de numărul contesta iilor depuseț ț ț .

Rezultatele  finale  în  urma  solu ionării  contesta iilor  ț ț se  afi ează  ș la  sediul  ŞCOLII
PROFESIONALE FOCURI din str. Principala, Focuri, jud. Iaşi,  la avizier, prin specificarea punctajului
final al fiecărui candidat i a men iunii “admis” sau “respins”ș ț .

VII. CALENDARUL DE DESFĂ URARE A SELECŢIEIȘ :

Perioada Activitatea

16-31.12.2022 Depunerea dosarelor

30.12-02.01.2023
Verificarea eligibilită ii administrative a dosarelorț
Realizarea evaluării dosarelor

02.01.2023, ora 9.30 Proba scrisa

02.01.2023, ora12.00 Proba orala

02.01.2023, ora 16.00 Afisarea rezultatelor

03.01.2023, interval orar 9.00-12.00 Depunerea contestatiilor

03.01.2023, interval orar 12.30-15.00 Solutionarea contestatiilor

03.01.2023, orar 15.00 Adisarea rezultatelor finale

Eventuale  clarificări  la  prezentul  anun  de selec ie  pot fi  solicitate la  adresaț ț  de e-mail
tehnicfocuri@yahoo.ro

Afi at astăzi 15.12.2022ș

Secretar, Cristina Bunduc



Anexa 1

PROIECT 
” Educa ie outdoor prin activită i integrate pentru formarea competen elor de via ăț ț ț ț ” 

FORMULAR DE APLICA IE PENTRU PROIECTUL  Ț
” Educație outdoor prin activități integrate pentru formarea competențelor de viață” 

Prezentul formular de aplica ie are ca scop colectarea de informa ii despre cadrul didacticț ț
aplicant   în  cadrul  proiectului  ”Educa ie  outdoor  prin  activită i  integrate  pentru  formareaț ț
competen elor de via ă”ț ț . 

Obiectivele proiectului 

O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a colii prin măsuri integrate de prevenire i de asigurareș ș
a  oportunită ilor  egale  pentru  elevii  apar inând  grupurilor  vulnerabile,  cu  accent  pe  eleviiț ț
apar inând  minorită ii  roma  i  elevii  din  mediul  rural/  comunită ile  dezavantajate  socio-ț ț ș ț
economic;
O.S.6.6. - Îmbunătă irea competen elor personalului didactic din învă ământul pre-universitarț ț ț
în vederea promovării unor servicii educa ionale de calitate orientate pe nevoile elevilor i aț ș
unei coli incluzive.ș

INFORMA II DE BAZĂȚ

I.1.  Unitatea de învă ământț
1.1.1 Denumire  unitate  de

învă ământ cu P.J.ț
Denumire  unitate  de
învă ământ - structură ț
Notă:  se  precizează  i  undeș
func ionează  (unitate  deț
învă ământ  cu  personalitateț
juridică/ structură) 

1.1.2 Adresa ( strada, nr.)
1.1.3 Cod po talș
1.1.4 Localitate
1.1.5 Județ
1.1.6 Telefon
1.1.7 Fax
1.1.8 E-mail
1.1.9 Website



I.2. Reprezentant legal al colii ș
1.2.1 Nume
1.2.2 Prenume
1.2.3 Func ieț
1.2.4 Telefon
1.2.5 Email

1.3. Aplicant – cadru didactic
1.3.1 Nume
1.3.2 Prenume
1.3.3 Func ieț
1.3.4 Studii
1.3.5 Grad didactic
1.3.6. Titular 
1.3.7. Disciplina/aria curriculară
1.3.8. Vechime in muncă
1.3.9. Cursuri de formare
1.3.10. Telefon
1.3.11. Email

Vă rugăm să formula i propunerile d-voastră cu privire la implementarea proiectului:ț

Lista activită ilorț

Măsuri de inovare
didactică a 
activită ilor ț
propuse

Măsuri de 
inovare socială 
propuse

Măsuri privind 
nediscriminarea 
propuse

Fezabilitate
a 
propunerilor
i gradul de ș

adecvare 
pentru 
nevoile 
grupului 
intă eleviț

Activitatea 3 – 
Amenajarea spa iilor ț
dedicate activită ilor ț
outdoor
Activitatea 4 – 
Perfec ionarea ț
profesională 
specializată 
acreditată a cadrelor 
didactice prin 
formarea în domeniul 
educa iei outdoorț
Activitatea 5 – 
Activită i de tipul ț
cluburilor pe domenii 
de interese (pentru 
dezvoltarea 
aptitudinilor socio-
emo ionale, pentru ț



favorizarea auto-
exprimării, cu accent 
pe dezvoltarea 
limbajului, pentru a 
putea exersa 
coordonarea i ș
func iile motorii sub ț
supraveghere i prin ș
interac iune cu ț
personalul)
Activitatea 6 – 
Activită i remediale înț
vederea sprijinirii 
tranzi iei colare a ț ș
copiilor în momentele 
critice pentru evitarea
riscului educa ionalț

II. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
II.1 CV-Europass (completat de copiile documentelor care atestă nivelul studiilor i ale altor acteș
care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condi iilorț
generale i specifice; Alte  acte  doveditoare  privind  experien a/expertiza,  calificările  specificeș ț
aferente pozi iei);ț
II.2 Scrisoare de inten ie;ț
II.3  Copia  actului  de  identitate  sau  orice  alt  document  care  atestă  identitatea, potrivit
legii, după caz (semnată de candidat);
II.4 Cazierul  judiciar  sau  o  declara ie  pe  propria  răspundere  că  nu  are  antecedenteț
penale  (candidatul  declarat admis la selec ia dosarelor, care a depus la înscriere o declara ie peț ț
propria răspundere că nu are antecedente  penale, are obliga ia de a completa dosarul de concursț
cu  originalul  cazierului  judiciar,  cel  mai  târziu  în  maxim  2  zile  lucrătoare  după  data  afi ăriiș
rezultatelor finale după contesta ii);ț   
II.5 Adeverin ă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoareț , eliberată cu cel
mult ase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau deș
către unită ile sanitare abilitate.ț



Anexa 2 – Grila de evaluare a dosarelor

Criterii de evaluare PUNCTAJ
Propunerile  cu  privire  la  implementarea
proiectului 

15

Inovare didactică 4
1 măsură de inovare didactică* 1
2 măsuri de inovare didactică 2
3 măsuri de inovare didactică 3
Mai mult de 3 măsuri de inovare didactică 4
Inovare socială 4
1 măsură de inovare socială 1
2 măsuri de inovare socială 2
3 măsuri de inovare socială 3
Mai mult de 3 măsuri de inovare socială 4
Nediscriminare 4
1 măsură de combatere a discriminării 1
2 măsuri de combatere a discriminării 2
3 măsuri de combatere a discriminării 3
Mai  mult  de  3  măsuri  de  combatere  a
discriminării

4

Riscuri 2
Sunt  identificate  riscuri  care  pot  afecta
implementarea proiectului 

1

Sunt  prezentate  măsurile  de  prevenire  a
apari iei  riscurilor  şi  de  atenuare  a  efectelorț
acestora în cazul apari iei lorț

1

Coeren ă generală i structurareț ș 1
Experien a cadidatuluiț 20
Membru  în  proiecte  cu  fiann areț
nerambursabilă

Da – 5 puncte
Nu – 0 puncte

Membru în proiecte educa ionale care au avutț
ca grup intă elevii din categorii vulnerabile;ț

Da – 5 puncte
Nu – 0 puncte

Motiva ia cadrelor didactice pentru a lucra cuț
grupul intă;ț

Da – 5 puncte
Nu – 0 puncte 

Disponibilitatea  de  implicare  în  activită ileț
proiectului,  în  toată  perioada  de  derulare  a
proiectului;

Da – 5 puncte
Nu – 0 puncte

Realizarea unor activită i de impact la nivel deț
coală.ș

Da – 5 puncte
Nu – 0 puncte

PUNCTAJ TOTAL 35



Anexa 3 – Alte cerin e privind fi ele de postț ș

Conceptor local  
Educaţie solicitată

Nr.
crt

. Descriere Durată solicitată (ani)

1 Studii superioare 3.00

Experienţă solicitată
Nr.
crt

. Descriere Durată solicitată (ani)

1 Experiență în management educational/coordonare activitati 
educationale/extracurriculare

1.00

Competenţe solicitate
Nr.
crt

. Descriere

1 Capacitate de analiză și sinteză. Flexibilitate și responsabilitate. Capacitatea de a respecta dead-line-
urile.

2 Experiență de lucru cu publicul, experiență de lucru cu actele.

3 Aptitudini organizatorice. Aptitudini de lucru în echipă. Abilități în comunicarea scrisă și orală.

4 Planificare și organizare a operațiilor și activităților, realizarea de calendare de lucru.

5 Flexibilitate și capacitate de a adapta munca în funcție de cunoașterea locală dobândită pe 
parcursul realizării sarcinilor.

6 Cunoștințe de lucru cu Word, Excel, Internet.

Limbi străine solicitate

Limba

Întelegere Vorbire

ScriereAudiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

englez
a

A1 - Utilizator 
elementar nivel1

A1 - Utilizator 
elementar nivel1

A1 - Utilizator 
elementar nivel1

A1 - Utilizator 
elementar nivel1

A1 - Utilizator 
elementar nivel1



Responsabil activită i pregătitoare -gimnaziu ț
Educaţie solicitată

Nr.
crt

. Descriere Durată solicitată (ani)

1 Studii superioare 3.00

Experienţă solicitată
Nr.
crt

. Descriere Durată solicitată (ani)

1 Experienta in domeniul pedagogiei. Experienta specifica pe domeniul 
matematica/limba romana

1.00

Competenţe solicitate
Nr.
crt

. Descriere

1 Capacitate de a lucra cu un grup țintă vulnerabil din categoria ”copii”. Empatie, atitudine pozitivă, 
maturitate emoțională

2 Aptitudini organizatorice; Aptitudini de lucru în echipă; Abilități în comunicarea scrisă și orală:

3 Planificare și organizare a operațiilor și activităților, realizarea de calendare de lucru.

4 Cunoștințe de lucru cu Word, Excel, Internet

Limbi străine solicitate

Limba

Întelegere Vorbire

ScriereAudiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

englez
a

A1 - Utilizator 
elementar nivel1

A1 - Utilizator 
elementar nivel1

A1 - Utilizator 
elementar nivel1

A1 - Utilizator 
elementar nivel1

A1 - Utilizator 
elementar nivel1



Cadru didactic club scolar 
Educaţie solicitată

Nr.
crt

. Descriere Durată solicitată (ani)

1 Studii superioare 3.00

Experienţă solicitată
Nr.
crt

. Descriere Durată solicitată (ani)

1 Minimum 1 an in domeniul pedagogiei 1.00

2 Experienta specifica in domeniul pe care urmeaza sa il gestioneze 0.50

Competenţe solicitate
Nr.
crt

. Descriere

1 Capacitate de a lucra cu un grup țintă vulnerabil din categoria ”copii”.

2 Empatie, atitudine pozitivă, maturitate emoțională

3 Aptitudini organizatorice; Aptitudini de lucru în echipă; Abilități în comunicarea scrisă și orală

4 Planificare și organizare a operațiilor și activităților, realizarea de calendare de lucru

5 Cunoștințe de lucru cu Word, Excel, Internet

Limbi străine solicitate

Limba

Întelegere Vorbire

ScriereAudiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

englez
a

A1 - Utilizator 
elementar nivel1

A1 - Utilizator 
elementar nivel1

A1 - Utilizator 
elementar nivel1

A1 - Utilizator 
elementar nivel1

A1 - Utilizator 
elementar nivel1
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