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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,  
Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10(i), Obiectiv specific 6.6,  
Apelul de proiecte „Profesori motivați în școli defavorizate”, 
„Profesori dedicați – copii educați”,  
Contract de finanțare POCU/73/6/6/ 106915, 
Beneficiar: Casa Corpului Didactic Mureș 

        Avizat, 

  

 

  

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREȘ 

Anunță organizarea și desfășurare competiției de premiere din cadrul proiectului 

POCU/73/6/6/106915 „Profesori dedicați –copii educați”  

în cadrul subactivității  

A 6.4 Organizarea, jurizarea concursului, acordarea premiilor conform metodologiei  

 

I. INFORMAȚII PROIECT: 

 

POCU/73/6/6/106915: ,,Profesori dedicați – copii educați”, 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Îmbunătățirea competențelor 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în vederea promovării 

unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor din școlile țintă 

(C.S.E.I. nr.2, Tîrgu Mureș; C.S.E.I. nr.3, Reghin; Școala Gimnazială Fărăgău, Școala 

Gimnazială Viișoara, Școala Gimnazială Apold.) 

Beneficiar: Casa Corpului Didactic Mureș; 

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Mureș; 

Durata proiectului: 30 de luni. 

Bugetul proiectului: 1,640,599,83 lei. 

 

II. OBIECTUL ANUNȚULUI : 

În vederea implementării în cadrul proiectului POCU/73/6/6/106915: ,,Profesori 

dedicați – copii educați”, a (sub)activității A6.4 Organizarea, jurizarea concursului, 

acordarea premiilor conform metodologiei”, pentru atingerea rezultatelor prevăzute în 
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Cererea de finanțare, Casa Corpului Didactic Mureș în calitate de beneficiar lansează 

apelul de înscriere la competiție a profesorilor din grupul țintă. 

     

III. CONDIȚII OBLIGATORII DE PARTICIPARE LA COMPETIȚIE: 

Cadrul didactic este:  

 calificat; 

 este angajat al unității de învățământ implicate în proiectul ,,Profesori dedicați-copii 

educați”; 

 are cel puțin gradul didactic ,,definitiv”; 

 a participat la activitățile proiectului; 

 

 

IV. PORTOFOLIUL/DOSARUL DE CONCURS: 

În conformitate cu prevederile Metodologie competiției de premiere și a 

Regulamentului competiției de premiere, portofoliul/dosarul de înscriere la competiție 

va conține următoarele documente: 

 

a) Opisul dosarului, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea 

paginilor aferente; 

b) Copie după diploma de studii; 

c) Copie după certificatul gradului didactic; 

d) Copie a actului de identitate. 

e) Fișa de înscriere prin care candidatul își exprimă dorința de participare la 

competiția de premiere; (Anexa 5). 

f) Declarație pe proprie răspundere prin care se confirm că documentele depuse 

în portofoliu educațional aparțin cadrului didactic; (Anexa 6). 

g) Documentele justificative ale activităților educative derulate în cadrul 

proiectului 

 

V. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS: 

Nu este cazul. 

 

VI. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII: 

Candidații vor depunde portofoliile on-line, trimițând materialele pe adresa de e-mail 

a experților organizare din cadrul subactivității după cum urmează:  
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 Expert organizare Suciu Anca Ramona: anca_manoila@yahoo.com pentru 

școlile Apold, Fărăgău, Viișoara; 

 Expert organizare Trifan Irina Mihaela: irina_trifan@yahoo.com pentru 

C.S.E.I. nr.3 , Reghin, C.Ș.E.I. nr. 2, Tîrgu Mureș. 

 

Candidaturile depuse după data limită indicată în anunțul de lansare, precum și cele 

incomplete, vor fi respinse. 

 

VII. PROBELE DE CONCURS: 

Competiția constă în parcurgerea a două etape: 

I. Întocmirea portofoliului educațional de către cadrul didactic care participă la 

competiție. (proba A); 

II. Realizarea prezentării power point a portofoliului .(Proba B); 

 

 Cele două documente de la Proba A (portofoliul educațional)  și Proba B (prezentarea 

power point)  vor fi introduse într-un singur fișier mare, care va fi denumit cu numele 

candidatului și școala de proveniență, pe urmă va fi arhivat (click dreapta - add to archive), 

și va fi trimis pe e-mailul expertului organizare care răspunde de școala fiecărui candidat. 

 În măsura în care portofoliul și prezentarea power point au o dimensiune mai mare decât 

permite yahoomail/gmail, acestea se vor trimite pe adresa expertului organizare, folosind 

platforma wetransfer. 

NOTĂ:  

 Ambele probe sunt obligatorii! 

 Neîndeplinirea uneia din probele competiției, atrage după sine eliminarea 

din competiție; 

 Lista cu punctajele obținute în urma evaluării portofoliilor va fi afișată timp 

de 24 de ore pe pagina web a beneficiarului: www.ccdmures.ro  

VIII. CONTESTAȚII:  

1. Eventualele contestații vor fi depuse pe e-mailul Casei Corpului Didactic Mureș 

(ccdmures@yahoo.com) în termen de 48 de ore de la data publicării rezultatelor 

primei probe (Proba A); 

2. Proba B, prezentarea power point, nu poate fi contestată; 

3. Contestațiile se soluționează de către comisia de contestații, prin reevaluarea 

dosarelor, în termen de 3 zile lucrătoare. 
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4. Lista cu punctajele obținute în urma reevaluării portofoliilor va fi afișată timp 

de 24 de ore pe pagina web a beneficiarului: www.ccdmures.ro 

 

 

 

 

IX. ACORDAREA PREMIILOR ȘI MENȚIUNILOR: 

(1) Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor acordate de comisia de 

evaluare; 

(2) Certificarea premiilor și a mențiunilor acordate se face prin alocarea celor 15 premii 

în bani, premii prevăzute în cererea de finanțare a proiectului și prin diplome. 

(3) Lista participanțiilor care au obținut premii în cadrul competiției va fi publicată 

timp de 24 de ore pe pagian web a beneficiarului: www.ccdmures.ro   

 

X.  DISPOZIȚII FINALE 

 Cadrele didactice participante la competiție vor primi o adeverință și o diplomă de 

participare; 

 Nerespectarea termenelor prevăzute referitoare la depunerea documentelor 

necesare pentru participarea la competiție, atrage după sine neînregistrarea 

candidatului la competiție. 

 

 

 

XI. CALENDARUL DESFĂȘURĂRII COMPETIȚIEI: 

Etapa de concurs Data/Perioada Observații 

Publicarea anunțului privind 

lansarea competiției 

01.04.2020 Site CCD Mureș și prin e-

mail candidaților 

Încărcarea portofoliului 

educațional și a prezentării 

power point 

10.04.2020 -08.05.2020 E-mail experți organizare 

Verificarea și validarea 

dosarelor de către comisie 

11.05.2020 Comisia 

Afișarea rezultatelor în urma 

selecției dosarelor valide 

12.05.2020 Site CCD Mureș și e-mail 

candidați 
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Evaluarea 

portofoliilor/dosarelor de 

către comisia de evaluare 

12-14.05.2020 Comisia 

Afișarea/Comunicarea 

rezultatelor obținute în urma 

evaluării portofoliilor  

14.05.2020 Site CCD Mureș și e-mailul 

candidaților 

Depunerea contestațiilor 

privind rezultatele evaluării 

portofoliilor 

15.05.2020 E-mail CCD Mureș 

Afișarea rezultatelor după 

contestații 

20.05.2020 Site CCD Mureș și e-mailul 

candidaților 

Evaluarea prezentărilor 

power point de către comisia 

de evaluare 

25-29.05.2020 Comisia 

Afișarea/Comunicarea 

rezultatelor finale ale 

competiției 

29.05.2020 Site CCD Mureș și e-mailul 

candidaților 
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Anexa 5 

 

 

Fișa de înscriere la competiția de premiere din cadrul proiectului  

„Profesori dedicați-copii educați” 

 Nume.............................................................Prenume.............................................fiul/fiica 

lui..........................................................și al.................................................................domiciliat(ă) 

în.........................................str......................................................,nr..........................bl....................

..sc............ap..............jud.............................................cod poștal...........................................telefon 

mobil personal................................................telefon fix............................................BI/CI 

seris.............................................nr..................................eliberat de..............................................la 

data...........................................CNP...............................................e-mail.................................locul 

nașterii...............................județul.............................. 

Nivelul educației: studii bacalaureat, universitare, postuniversitare, doctorat. 

CERERE 

 Prin prezenta. Vă rog a-mi aproba înscrierea la competiția de premiere din cadrul 

proiectului ,,Profesori dedicați-copii educați” 

 

 

 

Numele și prenumele:                                                  Data:                                                                   Semnătura: 
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Anexa 6 

Declarație pe propria răspundere din cadrul proiectului  

,,Profesori dedicați-copii educați” 

 

 

 

 Subsemnatul/subsemnata.............................................................................domiciliat(ă) 

în............................................, str....................................................nr............., bl................., 

sc............, ap................, județul/sectorul.................................., legitimat(ă) 

cu.........seria................., nr..........................................CNP............................................................... 

încadrat(ă) la.................................................................................pe funcția 

de......................................................declar pe propria răspundere că am participat la proiectul 

,,Profesori dedicați-copii educați” și că documentele depuse la portofoliul educațional îmi aparțin 

și că prin acestea sunt confirmate/certificate activitățile desfășurate de mine în cadrul proiectului. 

 Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsuc în declarații este 

pedepsit conform legii. 

 

 

Semnătura:                                                                                              Data:     
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