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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

GHID AJUTĂTOR DE ÎNSCRIERE A GRUPULUI ȚINTĂ
SECȚIUNEA A - categoria F. Personal didactic din învățământul preuniversitar
Prezentul Ghid de înscriere oferă informații cu privire la criteriile de eligibilitate, criteriile specifice de
departajare și documentele necesare înscrierii grupului țintă, categoria F. Personal didactic din
învățământul preuniversitar, din cadrul proiectului „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie
prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153, proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și constă în depunerea dosarului complet de
înregistrare în grupul țintă. Va fi alcătuită și o listă de rezerve, pentru completarea grupului țintă, în
cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective.
Identificarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru selectarea grupului țintă, se va
face dintre personalul angajat al unităților școlare, parteneri/ parteneri asociați în proiect, astfel:
A. Unitățile de învățământ/ unități de învățământ – centre ADS
1. Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora”, Resița (CS);
2. Liceul Tehnologic "Clisura Dunării", Moldova Nouă (CS);
3. Liceul Tehnologic „Mihai Novac“, Oravița (CS);
4. Liceul Bănățean Oțelu Roșu (CS);
5. Liceul Tehnologic „Iosif Coriolan Buracu“, Prigor (CS);
6. Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie“, Teregova (CS);
7. Școala Gimnazială "Mihai Viteazu", Strehaia (MH).
B. Unitățile de învățământ puncte de lucru ADS
1. Școala Gimnazială Berzasca, Moldova Nouă (CS);
2. Școala Gimnazială Ciclova Română, Oravița (CS);
3. Școala Gimnazială Vrani, Oravița (CS);
4. Școala Gimnazială ”Romulus Fabian”, Vărădia, Oravița (CS);
5. Școala Gimnazială nr. 1, Oțelul Roșu (CS);
6. Școala Gimnazială nr. 3, Oțelul Roșu (CS);
7. Liceul Teoretic ”Eftimie Murgu”, Bozovici, Prigor (CS);
8. Școala Gimnazială Lăpușnicel, Prigor (CS);
9. Școala Gimnazială Gogoșu (MH);
10. Școala Gimnazială Gruia (MH);
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Școala Gimnazială Cerneți (MH);
Școala Gimnazială Constantin Trușcă, Pătulele (MH);
Școala Gimnazială Vrata (MH);
Școala Profesională Corlățel (MH);
Școala Gimnazială Corcova (MH);
Școala Gimnazială Breznița Ocol (MH);
Școala Gimnazială ,,Preda Buzescu" Vlădaia (MH);
Școala Gimnazială "Gheorghe Enescu", Comuna Tâmna (MH);
Școala Gimnaziala Husnicioara (MH).

Criterii obligatorii/eliminatorii:
1. Cadrul didactic face parte din personalul angajat al uneia din cele 26 de unități de învățământ,
desemnate în cadrul proiectului/ Cererii de finanțare aprobate – criteriu dovedit printr-o
Adeverință emisă de unitatea de învățământ în cadrul căreia desfășoară activități didactice
(Anexa 2.6.a);
2. Disponibilitatea cadrului didactic de a participa la activitățile proiectului – criteriu dovedit prin
Declarația de disponibilitate și angajament - Anexa 2.2.a la prezenta Metodologie;
3. Cadrul didactic nu beneficiază de aceleași măsuri finanțate prin alte apeluri de proiecte în
cadrul POCU sau din alte surse de finanțare, pe perioada derulării proiectului – criteriu dovedit
prin Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări - Anexa 2.3.a la
prezenta Metodologie;
Criterii de departajare
În cazul în care vor exista mai mulți candidați comparativ cu locurile disponibile în categoria aferentă
a grupului țintă din cadrul proiectului, care au depus dosare de candidatură complete, se vor aplica
următoarele criterii de departajare:
1.
Data și ora înscrierii;
2.
Cadrul didactic a derulat/ derulează activități didactice în cadrul programelor A Doua Șansă
– criteriu dovedit printr-o Adeverință emisă de unitatea de învățământ în cadrul căreia
desfășoară/ a desfășurat activități didactice în programe A Doua Șansă (Anexa 2.7).
Atenție!
În cazul în care un dosar este incomplet, data de înscriere în grupul țintă va fi cea la care dosarul de
înscriere este complet.
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DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Pentru a participa la procedura de selecție a grupului țintă a acestui proiect, candidații din categoria F.
Personal didactic din învățământul preuniversitar, vor întocmi și depune la locațiile menționate în
prezenta Metodologie, un dosar cu următorul conținut:
a. Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – Anexa 2.1.a;
b. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU
2014-2020 – secțiunea A, semnat de participant – Anexa 2.5 la prezenta Metodologie
c. Formular de înscriere la cursurile de formare continuă – 2 exemplare originale, câte unul pentru
fiecare program de formare – Anexa 2.8 la prezenta Metodologie
d. Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind încadrarea pe post – Anexa 2.6.a la prezenta
Metodologie – 3 exemplare originale (unul pentru proiect și câte unul pentru fiecare program
de formare)
e. Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind derularea de activități în programe de tip A
Doua Șansă, precum și vechimea – Anexa 2.7 la prezenta Metodologie, dacă este cazul
f. Declarația de disponibilitate și angajament – Anexa 2.2.a;
g. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări – Anexa 2.3.a;
h. Consimtământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proiectului – Anexa
2.4.a;
i. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către
furnizorul de formare continuă – 2 exemplare originale (câte unul pentru fiecare program de
formare) – Anexa 2.9 la prezenta Metodologie
j. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către furnizorul programelor de
formare – 2 exemplare originale (câte unul pentru fiecare program de formare) – Anexa 2.10
la prezenta Metodologie
k. Copie conform cu originalul după următoarele documente:
i. Cartea de identitate – 3 exemplare (unul pentru proiect și câte unul pentru fiecare
program de formare)
ii. Certificat de naștere – 2 exemplare (câte unul pentru fiecare program de formare)
iii. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – 3 exemplare (unul pentru proiect și câte unul
pentru fiecare program de formare)
iv. Diploma de licență/ master/ doctorat – 2 exemplare (câte unul pentru fiecare program
de formare)
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LOCAȚII DE DEPUNERE A DOSARELOR DE SELECȚIE
LOCAȚIA 1
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MEHEDINȚI
Adresă: Strada Decebal 23, Drobeta-Turnu Severin 220058, județul Mehedinți
Persoană de contact: Expert selecție și menținere grup țintă S
E-mail: sanseegaleeducatie@gmail.com
Adresabilitate: cadre didactice din județul Mehedinți
LOCAȚIA 2

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN
Adresă: Strada Ateneului 1, Reșița 320112, județul Caraș-Severin
Persoană de contact: Expert selecție și menținere grup țintă P1
E-mail: sanseegaleeducatie@gmail.com
Adresabilitate: cadre didactice din județul Caraș-Severin

LOCAȚIA 3

Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Aurora” Reșița
Adresă: Al. Tineretului Nr. 7, cod 320126 Reşiţa, Caraş-Severin, România
Persoană de contact: Experți selecție și menținere grup țintă P2
E-mail: sanseegaleeducatie@gmail.com
Adresabilitate: personal de sprijin din județele Mehedinți și Caraș-Severin

PUBLICAREA REZULTATELOR
Lista/ listele conținând grupul țintă selectat vor fi publicate pe pagina de internet a proiectului și pe
pagina facebook. De asemenea, informațiile vor putea fi promovate și pe pagina de internet a
Solicitantului/ Partenerilor, la secțiunea dedicată proiectului.
De asemenea, pe pagina facebook a proiectului Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin
Șanse egale la educație, https://www.facebook.com/ADSEMH, vor fi postate anunțuri care să
promoveze activitățile derulate în cadrul proiectului.
DEPUNEREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR, DACĂ ESTE CAZUL
Ulterior publicării listei/ listelor cu dosarele acceptate, se pot depune contestații în termen de 2 zile
de la publicarea anunțului, urmând a fi soluționate de o comisie special desemnată de managerul de
proiect.
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PUBLICAREA REZULTATELOR FINALE
Lista/ listele finale conținând grupul țintă selectat vor fi publicate pe pagina de internet a proiectului.
De asemenea, informațiile vor putea fi promovate și pe pagina de internet a Solicitantului/
Partenerilor, la secțiunea dedicată proiectului.
De asemenea, pe pagina facebook a proiectului Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin
Șanse egale la educație, https://www.facebook.com/ADSEMH, vor fi postate anunțuri care să
promoveze activitățile derulate în cadrul proiectului.
Pe toată perioada de derulare a procesului de selecție și menținere a grupului țintă se va avea în vedere
respectarea principiului egalității de șanse şi principiul nondiscriminării. Activitatea A1.2 Organizarea
și efectuarea selecției, menținerea grupului țintă se va realiza fără restricții, condiționări, deosebiri,
excluderi, preferințe bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care
pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

PROCEDURA DE COMUNICARE CU GRUPUL ȚINTĂ
A. Modalități de comunicare cu grupul țintă
Comunicarea și informarea grupului țintă din categoriile F și G se va efectua în mod direct și indirect,
de către partenerii de proiect, la sediile și pe website-urile acestora, în locațiile celor 26 de unități de
învățământ (parteneri asociați în proiect), cât și pe pagina de website a proiectului, respectiv pagina
oficială de Facebook a proiectului.
Comunicarea se va realiza:
✓ față în față cu reprezentanții unităților școlare partenere în centrele ADȘ și în cadrul celor 26
de întâlniri de o zi de promovare din unitățile de învățământ partenere asociați.
✓ la distanță prin intermediul email-ului, a formularului de contact online sau prin chat
messenger (Facebook).
Diseminarea informațiilor referitoare la obiectivele și beneficiile proiectului, înscrierea și selecția
grupului țință, publicarea rezultatelor și a informațiilor despre contestații vor fi făcute publice prin
anunțuri, comunicate și materiale de informare.
B. Mijloacele de informare și platformele online utilizate
Comunicarea și promovarea informațiilor către grupul țintă din categoriile F și G se va realiza utilizând
următoarele mijloace de comunicare și platforme online selectate:

„Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

✓ Avizierele și paginile de website ale unităților de învățământ partenere;
✓ Avizierele și paginile de website ale partenerilor de proiect: http://www.isjcs.ro (P1);
https://cseia.ro (P2); https://go-ahead.ro (P3);
✓ Adresa de Email dedicată proiectului: sanseegaleeducatie@gmail.com;
✓ Materiale de informare specifice: Broșură proiect pentru cadre didactice și personal de sprijin
și auxiliar, ce vor fi distribuite în unitățile școlare partenere și în cadrul celor 26 de întâlniri
realizate cu scopul promovării facilităților și beneficiilor programelor de tip A Doua Șansă și alte
măsuri complementare, și a promovării beneficiilor reîntoarcerii în sistemul de educație și
formare pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie;
✓ Pagina web a proiectului;
✓ Pagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/ADSEMH
COMUNICARE ÎN ETAPA DE IDENTIFICARE GRUP ȚINTĂ
Comunicarea în procesul de identificare a grupului țintă se va realiza în egală măsură de toți partenerii
din proiect prin diseminarea Anunțurilor de informare cu privire la Obiectivul General și Obiectivele
Specifice Proiectului „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” POCU/665/6/23/134153.
Informarea se va realiza:
✓ În instituțiile partenerilor proiectului (afișaj panou/avizier/ pagina de web);
✓ În unitățile de învățământ, partenere asociate în cadrul proiectului (afișaj panou/avizier/pagina
de web);
✓ Pe pagina de web a proiectului
✓ Pe pagina de Facebook proiect-https://www.facebook.com/ADSEMH;
✓ Comunicate de presă publicate pe website-ul proiectului, paginile web ale partenerilor și
transmise către baza de date de presă locală.
✓ prin anunturi specifice și cel putin un comunicat de presă publicat.

COMUNICAREA ÎN ETAPA DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ
Comunicarea în etapa de selecție a grupului țintă se va realiza în conformitate cu metodologia de
selecție aferentă proiectului „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la
educație” - POCU/665/6/23/134153.
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Se va realiza câte un Anunț de selecție specific fiecărei categorii de grup țintă, acestea vor fi publicate
pe website-ul și pagina de facebook proiectului, website-urile și paginile oficiale ale partenerilor de
proiect și website-urile și paginile oficiale ale unităților de învățământ partenere asociate în cadrul
proiectului.
Metodologia de selecție și lista documentelor necesare întocmirii dosarului de înscriere vor fi publicate
pe website-ul proiectului și diseminate de către parteneri. Se va realiza un anunț cu privire la
publicarea acestora în pagina oficială de facebook a proiectului.
Pe întreaga perioadă a etapei de selecție grup țintă, se va acorda suport informativ persoanelor
interesate prin messenger chat FB, email și telefonic. De asemenea va fi disponibilă pe website o listă
de întrebări frecvente – secțiune FAQ, care va fi actualizată periodic pe parcursul implementării
procesului de selecție grup țintă.
Comunicarea din etapa de selecție se va realiza prin:
✓ Informare în instituțiile partenerilor proiectului (afișaj panou/avizier);
✓ Informare în unitățile de învățământ, partenere asociate în cadrul proiectului (afișaj
panou/avizier);
✓ Anunțuri de informare pe platformele online dedicate proiectului (pagina de website proiect/
pagina de Facebook proiect);
✓ Informare pe site-urile partenerilor din proiect;
✓ Suport acordat membrilor grupului țintă prin intermediul unui formular de
contact/telefon/rețele de socializare;
✓ Publicarea listei cu cele mai frecvente întrebări pe website-ul și pagina de facebook a
proiectului;
ÎNTREBĂRI FRECVENTE-FAQ
–
Secțiune website întrebări frecvente (întrebări și răspunsuri predefinite) FAQ;
–
Chat Messenger Facebook - întrebări frecvente (întrebări și răspunsuri predefinite) FAQ.
Se va realiza lista de întrebări frecvente ce va fi disponibilă în secțiunea FAQ pe website-ul proiectului
și în Messenger Chat pe FB
COMUNICARE ÎN ETAPA DE PUBLICARE REZULTATE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ
Comisia de selecție va emite documentul specific cu rezultatele selecției grupului țintă. Documentul va
fi publicat în format PDF pe – website-ul proiectului, paginile web ale partenerilor și pagina de
facebook a proiectului, de asemenea se vor specifica date cu privire la:
- contestații și termene limită de depunere
- pașii ce urmează a fi realizați în cadrul proiectului cu privire la grupul țintă.

„Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PROCEDURA DE RĂSPUNS LA CONTESTAȚII
După publicarea anunțului cu rezultatele selecției grupului țintă, pe website-ul proiectului și în pagina
de facebook se va publica un anunț cu privire la contestații.
Se va pune la dispoziție un formular de contestație, ce va putea fi completat online și trimis pe email
la sanseegaleeducatie@gmail.com sau depus fizic la sediul ISJ Mehedinți/ ISJ Caraș-Severin/ CSEI
Aurora Reșița. Termenul de depunere a contestațiilor este de maxim 2 zile de la publicarea rezultatelor.
Termenul de soluționare a contestațiilor este de maxim 3 zile de la termenul de depunere a
contestațiilor.
După soluționarea contestațiilor se va publica pe website-ul proiectului Lista finală conținând grupul
țintă selectat. Partenerii de proiect și unitățile școlare vor realiza mențiuni publice cu privire la Lista
Finală cu rezultate, după soluționarea contestațiilor.

Coordonator activități P3
Marinela CAJVAN

