
** * 
* * 

* * 
* * 

*** 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 
Programul Operaţional Capital Uman 201 4-2020 
Axa prioritară 6 Educaţie şi competenţe 
Priori tatea de i nvestiţi i :  1 O. i 

� �· . 
� 

I n.s1.rumente Stnictu ral e 
2014-2020 

Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la 
învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 
învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare 
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN)  
Titlul proiectului :  „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi "-CRED 
Contract de finanţare nr. POCU /254/6/20 
Cod SMIS  201 4+: 1 1 8327 

Nr . 1 00/CRED/BV/29 . 1 0 .201 8 

CASA CORPULUI DIDACTIC BRAŞOV 

Aprob, 
Ordonator de credite, 

Carm�a 

anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea 
CENTRU, 

în afara organigramei , 
în cadrul proiectului POCU 

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi"- CRED 
Cod SMIS 20 1 4+: 1 1 8327 

I .  I NFORMATU PROIECT , 

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN),  în calitate de beneficiar, în parteneriat cu 
I nstitutul de Ştiinţe al  Educaţiei, cu Casele Corpului Didactic din j udeţele 
Botoşani , Braşov, Buzău, C luj , Olt, Teleorman,  Timiş şi din municipiul Bucureşti , respectiv 
cu I nspectoratele Şcolare Judeţene laşi , Bihor şi I nspectoratul Şcolar al municipiului 
Bucureşti , i mplementează, în perioada 1 5. 1 1 .201 7- 1 4.1 1 .2021 , proiectul „CURRICULUM 
RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi"- CRED, Cod SMIS 20 14+: 1 18327,cofinanţat 
din Fondul Social European (FSE) prin  Programul Operaţional Capital Uman 201 4  2020, Axa 
prioritară 6 :  Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii : 1 0 . i  Reducerea şi prevenirea 
abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, 
primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi 
informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare. 
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Obiectivul general este Prevenirea părăsirH timpurH a şcolH prin măsuri sistemice de 

aplicare inovativă şi sustenabilă a noului curriculum naţional, urmărind creşterea accesului 

la experienţe de învăţare de calitate ale elevilor din învăţământul preuniversitar primar şi 

gimnazial. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1 .  Obiectivul specific 1 :  Facilitarea unei abordări curriculare unitare şi coerente, centrate pe 

competenţe în rândul decidenţilor şi partenerilor educaţionali, în vederea asigurărH de 

oportunităţi egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, inclusiv cei reintegraţi în 

programe de tip a doua şansă. 

2.  Obiectivul specific 2: Promovarea unor abordări didactice centrate pe competenţe prin 

elaborarea şi utWzarea de resurse educaţionale deschise relevante pentru aplicarea la clasă 

a noului curriculum pentru învăţământul primar şi gimnazial. 

3 .  Obiectivul specific 3: Abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice din învatamantul 

primar si gimnazial pentru o abordare metodologică centrata pe competenţe cheie, in acord 

cu noul curriculum si adaptarea activităţilor de învătare la nevoile specifice ale fiecărui 

elev, inclusiv ale celor aflaţi în risc de abandon şcolar. 

4. Obiectivul specific 4: Creşterea calităţii şi relevanţei activităţilor din şcoli cu populaţie 

vulnerabilă, în vederea reducerii părăsirH timpurii a şcolH, prin implementarea de proiecte 

inovative centrate pe dezvoltarea competenţelor cheie a cel puţin 2500 de elevi, m contexte 

de învăţare curriculare şi extracurriculare stimulative si motivationale. 

5. Obiectivul specific 5: Realizarea de cercetări şi studii tematice privind aplicarea noului 

curriculum din perspectiva dezvoltării competenţelor cheie şi sprijinirea elevilor care 

aparţin grupurilor vulnerabile. 

li. OBIECTUL ANUNŢULUI DE SELECŢIE 

Obiectul anunţului de selecţie se referă la înfiinţarea, în cadrul echipei de 
implementare a Partenerului 1 - Casa Corpului Didactic Braşov, a unor posturi de experţi în 
afara organigramei instituţiei. Conform prevederi lor HG.nr.325 / 1 4  mai 201 8 şi Cererii de 
finanţare aprobate, înfiinţarea posturilor se va face în funcţie de graficul activităţi lor şi 
necesităţi le proiectului, în perioada de implementare a proiectului , conform cerinţelor fişelor 
de post depuse odată cu cererea de finanţare şi aprobate prin contractul de finanţare. 

În vederea atingerii rezu ltatelor de proiect din Cererea de finanţare, Casa Corpu lui 

Didactic Braşov organizează selecţie, în această etapă, în cadrul proiectului 
„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi" - CRED, Cod SMIS 201 4+: 
1 1 8327, pentru următoarele posturi : 

Tabelul 1 .  Tabel centralizator experţi pentru regiunea Centru 

Nr. Denumirea Număr 
Durata Nr.ore/ Locaţia de 

(Sub)activitatea nr. şi denumire (sub) expert desfăşurare 
crt postului experţi 

activităţii a activităţii 

A2- Abordări didactice centrate pe Asistent 34 de luni 
4 orei 

Casa 

1 .  
competenţe/ A.2.2 .  - Elaborarea de coordonator 

3 
(ianuarie 

zi 
Corpului 

resurse educaţionale deschise şi de implementare 201 9- Didactic 
alte resu rse relevante pentru şi noiembrie Brasov 
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Nr. 

crt 

2.  

(Sub )activitatea nr. şi denumire 
Denumirea 

postului 

sprijinirea aplicării la clasă a noi lor monitorizare 
programe şcolare (inclusiv materiale 
multimedia etc . ) ;  
A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3. 2. - Pregăti rea activităţilor de 
formare continuă a formatori lor şi a 
cadrelor didactice din 1nvăţământul 
pri mar şi gimnazial;  A. 3 .3 . „ 

Formarea cadrelor didactice din 
învăţământul primar şi gimnazial, în 
vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 
învăţământ pri mar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4- Pi lotarea unor strategii 

integrate de sprijin a elevilor din 
grupuri vu lnerabile/ A.4. 3 .  -

Informarea decidenţi lor de politici 
educaţionale, experţi lor şi 
parteneri lor educaţionali relevanţi 
privind actualizarea curriculumului 
naţional 
AS- Cercetări tematice şi analiza 
de impact a formării 
profesori lor/A. S.3. - Realizarea de 
cercetări tematice care să spriji ne 
procesul de implementare a 
curriculumului bazat pe competenţe 
cheie, cu focalizare pe elevii din 
categorii dezavantajate 
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 2. - P regătirea activităţi lor de 
formare continuă a formatori lor şi a 
cadrelor didactice din învăţământul 
pri mar şi gimnazial; A. 3 . 3 . -

Formarea cadrelor didactice din 
învăţământul pri mar şi gimnazial, în 
vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi facilitării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 
învăţământ pri mar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
AS- Cercetări tematice şi  analiza 
de i mpact a formării 
profesorilor/A. S . 3 .  - Realizarea de 
cercetări tematice care să sprij ine 

Expert 
regional 
coordonator 
calitate 

3 

Număr 

experţi 

1 

Durata 

(sub) 

activităţii 

2021 ) 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

Nr .ore/ Locaţia de 

expert desfăşurare 

a activităţii 

Casa 
2 

ore/zi 
Corpului 
Didactic 
Brasov 



Nr. 

crt 

3 .  

4. 

(Sub )activitatea nr. şi denumire 

procesul  de implementare a 
curriculumului bazat pe competenţe 
cheie, cu focalizare pe elevii din 
categorii dezavantajate 
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 2. - Pregătirea activităţilor de 
formare continuă a formatori lor şi a 
cadrelor didactice din învăţământul 
primar şi gimnazial; A. 3 . 3 . -

Formarea cadrelor didactice din 
învăţământul primar şi gimnazial, în 
vederea i ntegrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial  (asigurarea accesului la 
învăţământ pri mar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
AS- Cercetări tematice ş i  analiza 
de i mpact a formării 
profesori lor/A .5 .3 .  - Realizarea de 
cercetări tematice care să sprijine 
procesu l  de implementare a 
curriculumului bazat pe competenţe 
cheie, cu focalizare pe elevii din 
categorii dezavantajate 
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 2. - Pregăti rea activităţi lor de 
formare continuă a formatori lor şi a 
cadrelor didactice din învăţământul 
pri mar şi gimnazial; A. 3 . 3 . -
Formarea cadrelor didactice din 
învăţământul primar şi gimnazial,  în 
vederea i ntegrării noului curriculum 
de gimnaziu şi facilitării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 

Denumirea 

postului 

Expert 
regional 
monitorizare 
i nternă 

gimnazial  (asigurarea accesului la Expert 
învăţământ primar şi gimnazial de regional 
calitate pentru toţi elevi i )  coordonator 
A4- Pi lotarea unor strategii grup ţintă 
integrate de sprijin a elevilor din 

grupuri vulnerabi le/ A.4. 3 .  -

I nformarea decidenţi lor de politici 
educaţionale, experţi lor şi 
parteneri lor educaţionali relevanţi 
privind actualizarea curriculumului 
naţional 

4 

Număr 

experţi 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

Nr .ore/ Locaţia de 

expert desfăşurare 

a activităţii 

Casa 
2 

ore/zi 
Corpului 
Didactic 
Brasov 

Casa 
2 Corpului 

ore/zi Didactic 
Brasov 



Nr. 

crt 

5 .  

6 .  

(Sub)activitatea nr. şi denumire 

A2- Abordări didactice centrate pe 
competenţe/ A.2.2. - Elaborarea de 
resurse educaţionale deschise şi de 
alte resurse relevante pentru 
spriji ni rea aplicării la clasă a noi lor 
programe şcolare (inclusiv materiale 
multimedia etc . ) ;  
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 2. - Pregătirea activităţi lor de 
formare continuă a formatori lor şi a 
cadrelor didactice din învăţământul 
pri mar şi gimnazial; A. 3 .3 .  „ 

Formarea cadrelor didactice din 
învăţământul primar şi gimnazial, în 
vederea i ntegrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial  (asigurarea accesului la 
învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3 . 3 . - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi 
gimnazial,  în vederea integrării 
noului curricu lum de gimnaziu şi 
faci litării tranziţiei elevilor de la 
nivelul primar la cel gimnazial 
(asigurarea accesului la învăţământ 
primar şi gimnazial de calitate 
pentru toţi elevi i )  
A4- Pi lotarea unor strategii 

integrate de sprijin a elevilor din 
grupuri vulnerabi le/ A.4. 3 .  -

Denumirea 

postului 

Expert 
regional e
learning 

I nformarea decidenţi lor de politici Expert local 
educaţionale, experţi lor şi coordonare 
parteneri lor educaţionali relevanţi formare 
privind actualizarea curriculumului 
naţional 
A5- Cercetări tematice si analiza , 

de impact a formării 
profesori lor/ A. 5. 3. - Realizarea de 
cercetări tematice care să sprijine 
procesul de implementare a 
curriculumului bazat pe competenţe 
cheie, cu focalizare pe elevii din 
categorii dezavantajate 

5 

Număr 

experţi 

5 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

Nr .ore/ Locaţia de 

expert desfăşurare 

a activităţii 

Casa 
4 Corpului 

ore/zi Didactic 
Brasov 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Alba 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Sibiu 

Casa 
2 Corpului 

ore/zi Didactic 
Mureş 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Covasna 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Harghita 



Nr. 

crt 

7. 

8. 

(Sub )activitatea nr. şi denumire 
Denumirea 

postului 

A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3 . 3. - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi 
gimnazial,  în vederea integrării 
noului curriculum de gimnaziu şi 
facili tării tranziţiei elevi lor de la 
nivelul primar la cel gimnazial 
(asigurarea accesului la învăţământ 

Expert local 
pri mar şi gimnazial de calitate 

implementare 
pentru toţi elevii ) şi certificare 
A4-Pi lotarea unor strategii 

integrate de sprijin a elevilor din 

grupuri vulnerabi le/ A.4. 3. -

Informarea decidenţi lor de politici 
educaţionale, experţi lor şi 
parteneri lor educaţionali relevanţi 
privind actualizarea curriculumului 
naţional 

A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3 . 3 .  - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi 
gimnazial, în vederea i ntegrării 
noului curriculum de gimnaziu şi 
facili tării tranziţiei e levi lor de la 
nivelul primar la cel gimnazial  
(asigurarea accesului la învăţământ 
pri mar şi gimnazial de calitate 
pentru toţi elevi i )  
A4-Pilotarea unor strategii 

integrate de sprijin a elevilor din 
grupuri vulnerabile/ A.4. 3 .  -
I nformarea decidenţi lor de politici 
educaţionale, experţi lor şi 
partenerilor educaţionali relevanţi 
privind actualizarea curri culumului 
naţional 

Expert local 
grup ţintă 

6 

Număr 

experţi 

5 

5 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

Nr .ore/ Locaţia de 

expert desfăşurare 

a activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Alba 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Sibiu 

Casa 
2 Corpului 

ore/zi Didactic 
Mureş 

2 
ore/zi 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Covasna 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Harghita 
Casa 
Corpului 
Didactic 
Alba 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Sibiu 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Mureş 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Covasna 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Harghita 



Nr. 

crt 

9 .  

(Sub)activitatea nr. şi denumire 

A2- Abordări didactice centrate pe 
competenţe/ A. 2 .2. - Elaborarea de 
resurse educaţionale deschise şi de 
a lte resurse relevante pentru 
sprijinirea aplicării la clasă a noi lor 
programe şcolare (inc lusiv materiale 
multimedia etc . ); 
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3. - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi 
gimnazial, în vederea i ntegrării 
noului curriculum de gimnaziu şi 
facili tării tranziţiei elevi lor de la 
nivelul primar la cel gimnazial 
(asigurarea accesului la învăţământ 
primar şi gimnazial de calitate 
pentru toţi elevi i )  

A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3. 3. - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul pri mar şi 
gimnazial,  în vederea integrării 
noului curriculum de gimnaziu şi 
faci litării tranziţiei elevilor de la 
nivelul primar la cel gimnazial  
(asigurarea accesului la învăţământ 

Denumirea 

postului 

Expert local 
e- learning 

primar şi gimnazial de calitate Expert local 
1 0 . pentru toţi elevi i )  monitorizare 

A4-Pi lotarea unor strategii şi raportare 
integrate de sprijin a elevilor din 
grupuri vulnerabile/ A.4. 3. -

I nformarea decidenţi lor de politici 
educaţionale, experţi lor şi 
parteneri lor educaţionali relevanţi 
privind actualizarea curriculumului 
naţional 
AS-Cercetări tematice şi analiza de 

7 

Număr 

experţi 

6 

5 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

Nr.ore/ Locaţia de 

expert desfăşurare 

a activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Braşov 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Alba 

Casa 
Corpului 
Didactic 

2 Sibiu 
ore/zi 

2 
ore/zi 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Mureş 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Covasna 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Harghita 
Casa 
Corpului 
Didactic 
Alba 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Sibiu 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Mureş 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Covasna 



Nr. Denumirea Număr 

crt 
(Sub)activitatea nr. şi denumire 

postului experţi 

impact a formării praf esori lor I 
A. 5 . 3. - Realizarea de cercetări 
tematice care să spriji ne procesul de 
implementare a curriculumului bazat 
pe competenţe cheie, cu focalizare 
pe elevii din categorii dezavantajate 

Total experţi 

Tabelul 2. Tabel centralizator experţi pentru judeţul Braşov 

Nr. 

crt 
(Sub)activitatea nr. şi denumire 

A2- Abordări didactice centrate pe 
competenţe/ A. 2. 2. - Elaborarea de 
resurse educaţionale deschise şi de 
alte resurse relevante pentru 
sprijinirea aplicării la clasă a noi lor 
programe şcolare (inclusiv materiale 
multimedia etc . ) ;  
A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3 . 2. - Pregăti rea activităţilor de 
formare continuă a formatori lor şi a 
cadrelor didactice din învăţământul 
primar şi gimnazial; A. 3 .3 .  -
Formarea cadrelor didactice din 
învăţământul primar şi gimnazial, în 
vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 

1 
· învăţământ pri mar şi gimnazial de 

calitate pentru toţi elevi i )  
A4-Pi lotarea unor strategii 
integrate de sprijin a elevilor din 
grupuri vulnerabile/ A.4. 3 .  -
I nformarea decidenţi lor de politici 
educaţionale, experţi lor şi 
parteneri lor educaţionali relevanţi 
privind actualizarea curriculumului 
naţional 
AS-Cercetări tematice si analiza de , 

impact a formării profesori lor/ 

A. 5 .3 .  - Realizarea de cercetări 
tematice care să sprijine procesul 
de implementare a curriculumului 
bazat pe competenţe cheie, cu 
focalizare pe elevii din categorii 
dezavantajate 

Denumirea 

postului 

Asistent 
coordonator 
monitorizare 

şi 
implementare 

8 

Număr 

experţi 

3 

Durata 

(sub) 

activităţii 

Durata 

(sub) 

activităţii 

Nr.ore/ 

expert 

33 

Nr. 

ore/ 

expert 

34 de luni 
(ianuarie 4 ore/ 

201 9- zi 
noiembrie 

2021 ) 

Locaţia de 

desfăşurare 

a activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Harghita 

Locaţia de 

desfăşurare 

a activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Braşov 



2. 

3 .  

4 .  

Nr. 

crt 
(Sub )activitatea nr. şi denumire 

A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3 . 2. - Pregăti rea activităţi lor de 
formare continuă a formatori lor şi a 
cadrelor didactice din învăţământul 
primar şi gimnazial; A. 3 .3 .  -
Formarea cadrelor didactice din 
învăţământul primar şi gimnazial, în 
vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 
învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
AS-Cercetări tematice şi  analiza de 
impact a formării profesori lor/ 

A. S . 3 .  - Realizarea de cercetări 
tematice care să sprijine procesul 
de implementare a curriculumului 
bazat pe competenţe cheie, cu 
focalizare pe elevii din categorii 
dezavantajate 
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 2. - Pregătirea activităţilor de 
formare continuă a formatori lor şi a 
cadrelor didactice din învăţământul 
prima r  şi gimnazial;  A. 3 .3 .  -

Formarea cadrelor didactice din 
învăţământul primar şi gimnazial, în 
vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 
învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
AS-Cercetări tematice şi  analiza de 

impact a formării profesorilor/ 
A. S . 3 .  - Realizarea de cercetări 
tematice care să sprijine procesul 
de implementare a curriculumului 
bazat pe competenţe cheie, cu 
focalizare pe elevii din categorii 
dezavantajate 
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 2. - Pregătirea activităţi lor de 
formare continuă a formatori lor şi a 
cadrelor didactice din învăţământul 
primar şi gimnazial;  A. 3 . 3 . -
Formarea cadrelor didactice din 

Denumirea 

postului 

Expert 
regional 

coordonator 
calitate 

Expert 
regional 

monitorizare 
internă 

Expert 
regional 

coordonator 
grup ţintă 

9 

Număr 

experţi 

1 

1 

1 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 

Nr. 

ore/ 

expert 

(ianuarie 
2 

2019-
ore/zi 

noiembrie 
2021) 

34 de luni 
(ianuarie 

2 
2019-

ore/zi 
noiembrie 

2021) 

34 de luni 
(ianuarie 

2 
2019-

ore/zi 
noiembrie 

2021) 

Locaţia de 

desfăşurare 

a activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Braşov 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Braşov 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Braşov 



5 .  

6 .  

Nr. 

crt 
(Sub)activitatea nr. şi denumire 

învăţământul primar şi gimnazial, în 
vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi facili tării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial  (asigurarea accesului la 
învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevii) 
A4-Pilotarea unor strategii 
integrate de sprijin a elevi lor din 
grupuri vulnerabi le/A.4. 3 .  -

Informarea decidenţi lor de politici 
educaţionale, experţi lor şi 
parteneri lor educaţionali relevanţi 
privind actualizarea curriculumului 
naţional 
A2- Abordări didactice centrate pe 
competenţe/ A.2 .2 .  - Elaborarea de 
resurse educaţionale deschise şi de 
alte resurse relevante pentru 
sprij inirea aplicării la clasă a noi lor 
programe şcolare (inclusiv materiale 
multimedia etc . ) ;  
A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3 . 2. - Pregătirea activităţi lor de 
formare continuă a formatori lor şi a 
cadrelor didactice din învăţământul 
primar şi gimnazial; A. 3 . 3 .  -
Formarea cadrelor didactice din 
învăţământul primar şi gimnazial, în 
vederea i ntegrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial  (asigurarea accesului la 
învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A2- Abordări didactice centrate pe 

competenţe/ A. 2 .2. - Elaborarea de 
resurse educaţionale deschise şi de 
alte resurse relevante pentru 
sprijin irea aplicării la clasă a noi lor 
programe şcolare (inclusiv materiale 
multimedia etc . ) ;  
A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3 . 3 . - Formarea cadrelor 
didactice din învăţământul primar şi 
gimnazial ,  în vederea integrării 
noului curriculum de gimnazi u şi 
faci litării tranziţiei elevi lor de la 

Denumirea 

postului 

Expert 
regional e

learning 

Expert local 
e- learning 

10 

Număr 

experţi 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 

Nr. 

ore/ 

expert 

(i�����e 
4 ore/ 
zi 

noiembrie 
2021 ) 

34 de luni 2 ore/ 
(ianuarie zi 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

Locaţia de 

desfăşurare 

a activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Braşov 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Braşov 



Nr. 
(Sub )activitatea nr. şi denumire 

Denumirea 

crt postului 

nivelul primar la cel gimnazial 
(asigurarea accesului la învăţământ 
pri mar şi gimnazial de calitate 
pentru toţi elevi i )  

Total experţi 

Tabelul 3. Tabel centralizator experţi pentru judeţul Alba 

Nr. 

crt 

1 .  

2 .  

(Sub )activitatea nr. şi denumire 

A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3 . - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial  (asigurarea accesului la 
învăţământ pri mar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4- Pilotarea unor strategii integrate 
de sprijin a elevi lor din grupuri 
vulnerabi le/ A.4. 3 .  - Informarea 
decidenţi lor de politici educaţionale, 
experţi lor şi parteneri lor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 
A5- Cercetări tematice şi analiza de 

impact a formării profesori lor/A. 5 . 3 . 
- Realizarea de cercetări tematice care 
să sprij ine procesul de implementare a 
curriculumului bazat pe competenţe 
cheie, cu focalizare pe elevii din 
categorii dezavantajate 
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3 . - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial  (asigurarea accesului la 
învăţământ pri mar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4-Pilotarea unor strategii integrate 
de sprijin  a elevi lor din grupuri 

vu lnerabi le/ A.4. 3. - Informarea 

Denumirea 

postului 

Expert local 
coordonare 

formare 

Expert local 
implementare 
şi certificare 

1 1  

Număr 

experţi 

Număr 

experţi 

1 

Durata 

(sub) 

activităţii 

8 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

Nr. Locaţia de 

orei desfăşurare 

expert a activităţii 

Locaţia de 

Nr .ore/ desfăşurăre 

expert a 

2 ore/ 
zi 

activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Alba 

34 de luni 
2 

(ianuarie 
ore/zi 

201 9-

Casa 
Corpului 
Didactic 
Alba 

noiembrie 
2021 ) 



Nr. 

crt 

3 .  

4. 

5 .  

(Sub)activitatea nr. şi denumire 

decidenţi lor de politici educaţionale, 
experţi lor şi parteneri lor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 
A3- Formarea cadrelor 

didactice/A. 3 .3 .  - Formarea cadrelor 
didactice din învăţământul primar şi 
gimnazial,  în vederea integrării noului 
curriculum de gimnaziu şi faci litării 
tranziţiei elevi lor de la nivelul primar 
la cel gimnazial (asigurarea accesului 
la învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4-Pi lotarea unor strategii integrate 
de sprijin a e levi lor din grupuri 
vu lnerabile I A.4. 3 .  - Informarea 
decidenţi lor de politici educaţionale, 
experţi lor şi parteneri lor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 
A2- Abordări didactice centrate pe 
competenţe/ A. 2 .2. - Elaborarea de 
resurse educaţionale deschise şi de 
alte resurse relevante pentru 
sprijini rea aplicării la clasă a noi lor 
programe şcolare (inclusiv materiale 
multimedia etc.) ;  
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3 . - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 
învăţământ pri mar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3 .  - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevilor de la nivelul primar la cel 
gimnazial  (asigurarea accesului la 
învăţământ pri mar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4-Pi lotarea unor strategii integrate 
de sprijin  a elevilor din grupuri 

Denumirea 

postului 

Expert local 
grup ţintă 

Expert local 
e- learning 

Expert local 
monitorizare 
şi raportare 

1 2  

Număr 

experţi 

1 

1 

Durata 

(sub) 

Locaţia de 

Nr .ore/ desfăşurăre 

expert a 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

2 
201 9-

ore/zi 
noiembrie 

2021 ) 

34 de luni 2 
(ianuarie ore/zi 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

34 de luni 
(ianuarie 

2 
201 9-

ore/zi 
noiembrie 

2021 ) 

activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Alba 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Alba 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Alba 



Nr. Denumirea Număr 

crt 
(Sub)activitatea nr. şi denumire 

postului experţi 

vulnerabi le/ A.4. 3 .  - Informarea 
decidenţi lor de politici educaţionale, 
experţi lor şi partenerilor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 
AS-Cercetări tematice şi analiza de 
impact a formării profesori lor/A. S .3 .  
- Realizarea de cercetări tematice 
care să sprijine procesul de 
implementare a curriculumului bazat 
pe competenţe cheie, cu focalizare 
pe elevii din categorii dezavantajate 

Total experţi 

Tabelul 4. Tabel centralizator experţi pentru judeţul Sibiu 

Nr. 

crt 
(Sub)activitatea nr. şi denumire 

A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3 . 3 . - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial,  
în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi facilitării tranziţiei 
e levi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 
învăţământ pri mar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevii )  
A4- Pi lotarea unor strategii integrate 
de sprijin  a e levilor din grupuri 

1 vulnerabi le/ A.4. 3 .  - I nformarea 

2 .  

decidenţi lor d e  politici educaţionale, 
experţi lor şi parteneri lor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 
AS- Cercetări tematice şi analiza de 
impact a formării profesori lor/A. S .3 .  
- Realizarea de  cercetări tematice care 
să sprijine procesul de implementare a 
curriculumului bazat pe competenţe 
cheie, cu focalizare pe elevii din 
categorii dezavantajate 
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3. 3. - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 

Denumirea 

postului 

Expert local 
coordonare 

formare 

Expert local 
i mplementar 

e şi 

13 

Număr 

experţi 

1 

1 

Locaţia de 

Durata Nr.ore/ desfăşură re 

(sub) expert a 

activităţii activităţii 

s 

Durata 

(sub) 

activităţii 

Locaţia de 

Nr .ore/ desfăşurăre 

expert a 

34 de luni 
(ianuarie 

2 
201 9-

ore/zi 
noiembrie 

2021 ) 

34 de luni 
2 

(ianuarie 
ore/zi 

201 9-

activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Sibiu 

Casa 
Corpului 
Didactic 



Nr. 

crt 

3. 

4. 

(Sub )activitatea nr. şi denumire 

în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 
învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevii )  
A4- Pi lotarea unor strategii integrate 
de sprijin  a elevilor din grupuri 
vulnerabi le/ A.4. 3 .  - Informarea 
decidenţi lor de politici educaţionale, 
experţi lor şi parteneri lor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3 .  - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
e levi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazia l  (asigurarea accesului la 
învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevii ) 
A4-Pi lotarea unor strategii integrate 
de sprijin  a elevilor din grupuri 

vulnerabi le/ A.4. 3 .  - I nformarea 
decidenţi lor de politici educaţionale, 
experţi lor şi parteneri lor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 
A2- Abordări didactice centrate pe 
competenţe/ A. 2 .2. - E laborarea de 
resurse educaţionale deschise şi de 
alte resurse relevante pentru 
spriji ni rea aplicării la clasă a noi lor 
programe şcolare (inclusiv materiale 
multimedia etc . ) ;  
A3- Formarea cadrelor 
didactice/ A. 3. 3. - Formarea cadrelor 
didactice din învăţământul primar şi 
gimnazial,  în vederea integrării noului 
curriculum de gimnaziu şi faci litării 
tranziţiei elevi lor de la nivelul primar 
la cel gimnazial  (asigurarea accesului 
la învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  

Denumirea 

postului 

certificare 

Expert local 
grup ţintă 

Expert local 
e - learning 

14 

Număr 

experţi 

1 

1 

Durata 

(sub) 

activităţii 

Locaţia de 

Nr .ore/ desfăşurăre 

expert a 

noiembrie 
2021 ) 

34 de luni 
(ianuarie 

2 
201 9-

ore/zi 
noiembrie 

2021 ) 

34 de luni 
(ianuarie 

2 
201 9-

ore/zi 
noiembrie 

2021 ) 

activităţii 

Sibiu 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Sibiu 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Sibiu 



Nr. 

crt 

5 .  

(Sub )activitatea nr. ş i  denumire 

A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3 .  - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 
învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4- Pi lotarea unor strategii integrate 

de sprijin  a elevilor din grupuri 
vulnerabi le/ A.4. 3 .  - I nformarea 
decidenţi lor de politici educaţionale, 
experţi lor şi parteneri lor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 
AS- Cercetări tematice şi analiza de 

impact a formării profesorilor/A. 5 .3 .  
- Realizarea de  cercetări tematice 
care să sprijine procesul de 
i mplementare a curriculumului bazat 
pe competenţe cheie, cu focalizare 
pe elevii din categorii dezavantajate 

Total experţi 

Denumirea 

postului 

Expert local 
monitorizare 
şi raportare 

Număr 

experţi 

1 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 

Locaţia de 

Nr .ore/ desfăşurăre 

expert a 

activităţii 

(ianuarie 
2 

201 9-
ore/zi 

noiembrie 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Sibiu 

2021 ) 

5 

Tabelul 5. Tabel centralizator experţi pentru judeţul Mureş 

Nr. 

crt 
(Sub )activitatea nr. şi denumire 

A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3. 3. - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea i ntegrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 

1 învăţământ pri mar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4- Pilotarea unor strategii integrate 
de sprijin  a e levi lor din grupuri 
vu lnerabile/ A.4. 3 .  - I nformarea 
decidenţi lor de politici educaţionale, 
experţi lor şi parteneri lor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 

Denumirea 

postului 

Expert local 
coordonare 

formare 

15 

Număr 

experţi 

1 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

Nr.ore/ 

expert 

Locaţia de 

desfăşurăre 

a 

activităţii 

Casa 
2 ore/zi Corpului 

Didactic 
Mureş 



Nr. 

crt 

2. 

3. 

4. 

(Sub)activitatea nr. şi denumire 

curriculumului naţional 
AS- Cercetări tematice şi analiza de 
impact a formării profesorilor/A .5 .3 .  

- Realizarea de  cercetări tematice care 
să sprijine procesul de implementare a 
curriculumului bazat pe competenţe 
cheie, cu focalizare pe elevii din 
categorii dezavantajate 

A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3 . 3. - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
e levi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 
învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4- Pilotarea unor strategii integrate 
de sprijin  a elevi lor din grupuri 

vulnerabi le/ A.4. 3 .  - I nformarea 
decidenţi lor de politici educaţionale, 
experţi lor şi parteneri lor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3 . - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 
învăţământ pri mar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4-Pi lotarea unor strategii integrate 
de sprij in a elevi lor din grupuri 
vulnerabi le/ A.4. 3 .  - Informarea 
decidenţi lor de politici educaţionale, 
experţi lor şi parteneri lor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 
A2- Abordări didactice centrate pe 
competenţe/ A. 2 . 2. - Elaborarea de 
resurse educaţionale deschise şi de 
alte resurse relevante pentru 
sprijini rea aplicării la clasă a noi lor 
programe şcolare (inclusiv materiale 

Denumirea 

postului 

Expert local 
implementa 

re şi 
certificare 

Expert local 
grup ţintă 

Expert local 
e-learning 

16 

Număr 

experţi 

1 

1 

1 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

Nr.ore/ 

expert 

201 9- 2 ore/zi 
noiembrie 

2021 ) 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

34 de luni 
(ianuarie 

2 ore/zi 

201 9- 2 ore/zi 
noiembrie 

2021 ) 

Locaţia de 

desfăşurăre 

a 

activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Mureş 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Mureş 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Mureş 



Nr. 

crt 

5 .  

(Sub)activitatea nr. şi denumire 

multimedia etc . ) ;  
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3 . - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci li tării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 
învăţământ pri mar şi gimnazial  de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3 .3 .  - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial  (asigurarea accesului la 
învăţământ pri mar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4- Pi lotarea unor strategii integrate 
de sprijin  a elevi lor din grupuri 

vulnerabi le/ A.4. 3 .  - I nformarea 
decidenţi lor de politici educaţionale, 
experţi lor şi parteneri lor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 
AS- Cercetări tematice si analiza de ' 

impact a formării profesori lor/A. 5 .3 .  
- Realizarea de cercetări tematice 
care să sprijine procesul de 
implementare a curriculumului bazat 
pe competenţe cheie, cu focalizare 
pe elevii din categorii dezavantajate 

Total experţi 

Denumirea 

postului 

Expert local 
monitori zar 

e şi 
raportare 

Număr 

experţi 

Tabelul 6 .  Tabel centralizator experţi pentru judeţul Covasna 

Nr. Denumirea Număr 

crt 
(Sub )activitatea nr. şi denumire 

postului experţi 

A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3. - Formarea cadrelor didactice Expert local 

1 din învăţământul pri mar şi gimnazial, coordonare 1 
în vederea integrării noului formare 
curriculum de gimnaziu şi faci li tării 

17 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

Nr.ore/ 

expert 

201 9 - 2 ore/zi 
noiembrie 

2021 ) 

5 

Durata Nr.ore/ 

(sub) expert 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

2 ore/ 
201 9-

zi 
noiembrie 

202 1 ) 

Locaţia de 

desfăşurăre 

a 

activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Mureş 

Locaţia de 

desfăşurăre 

a 

activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Covasna 



Nr. 

crt 

2. 

3 .  

(Sub )activitatea nr. şi denumire 

tranziţiei elevi lor de la nivelul primar 
la cel gimnazial (asigurarea accesului 
la învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4- Pi lotarea unor strategii 

integrate de sprijin a elevilor din 
grupuri vulnerabile I A.4. 3 .  -

Informarea decidenţilor de politici 
educaţionale, experţi lor şi 
parteneri lor educaţionali relevanţi 
privind actualizarea curriculumului 
naţional 
AS- Cercetări tematice şi analiza de 

impact a formării 
profesorilor/A. 5 . 3 . - Realizarea de 
cercetări tematice care să sprijine 
procesul de implementare a 
curriculumului bazat pe competenţe 
cheie, cu focalizare pe elevii din 
categorii dezavantajate 
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3 . - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial,  
în vederea integrării noului 
curriculum de gimnaziu şi facilitării 
tranziţiei elevi lor de la nivelul primar 
la cel gimnazial (asigurarea accesului 
la învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4- Pilotarea unor strategii 

integrate de sprijin a elevilor din 
grupuri vulnerabi le/ A.4. 3 .  -
I nformarea decidenţi lor de politici 
educaţionale, experţi lor şi 
parteneri lor educaţionali relevanţi 
privind actualizarea curriculumului 
naţional 
A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3 . 3. - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului 
curriculum de gimnaziu şi facilitării 
tranziţiei elevi lor de la nivelul primar 
la cel gimnazial (asigurarea accesului 
la învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4- Pilotarea unor strategii 

Denumirea 

postului 

Expert local 
implementare 
şi certificare 

Expert local 
grup ţintă 

18 

Număr 

experţi 

1 

1 

Durata 

(sub) 

activităţii 

Nr.ore/ 

expert 

34 de luni 
(ianuarie 

2 
2019-

ore/zi 
noiembrie 

2021) 

34 de luni 
(ianuarie 

2 
2019-

ore/zi 
noiembrie 

2021) 

Locaţia de 

desfăşurăre 

a 

activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Covasna 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Covasna 



Nr. 

crt 

4. 

5. 

(Sub )activitatea nr. şi denumire 

integrate de sprijin a elevilor din 
grupuri vulnerabi le/ A.4 .3 .  -

I nformarea decidenţi lor de politici 
educaţionale, experţi lor şi 
partenerilor educaţionali relevanţi 
privind actualizarea curriculumului 
naţional 
A2- Abordări didactice centrate pe 
competenţe/ A.2. 2. - Elaborarea de 
resurse educaţionale deschise şi de 
alte resurse relevante pentru 
sprijinirea aplicării la clasă a noi lor 
programe şcolare (inclusiv materiale 
multimedia etc . ) ;  
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3 . - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului 
curriculum de gimnaziu şi faci litării 
tranziţiei e levi lor de la nivelul primar 
la cel gimnazial  (asigurarea accesului 
la învăţământ primar şi gimnazial de 
cali tate pentru toţi elevii )  
A 3 - Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3 . - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului 
curriculum de gimnaziu şi faci litării 
tranziţiei elevi lor de la nivelul primar 
la cel gimnazial  (asigurarea accesului 
la învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4- Pilotarea unor strategii 

integrate de sprijin a elevilor din 

grupuri vulnerabi le/ A.4. 3 .  -

I nformarea decidenţilor de politici 
educaţionale, experţi lor şi 
parteneri lor educaţionali relevanţi 
privind actualizarea curriculumului 
naţional 
A5- Cercetări tematice şi analiza de 

impact a formării 
profesori lor/A. 5 . 3 . - Realizarea de 
cercetări tematice care să sprijine 
procesu l  de implementare a 
curriculumului bazat pe competenţe 
cheie, cu focalizare pe elevii din 

Denumirea 

postului 

Expert local 
e- learning 

Expert local 
monitorizare 
şi raportare 

1 9  

Număr 

experţi 

1 

1 

Durata 

(sub) 

activităţii 

Nr.ore/ 

expert 

34 de luni 
(ianuarie 

2 
201 9-

ore/zi 
noiembrie 

2021 ) 

34 de luni 
(ianuarie 

2 
201 9-

ore/zi 
noiembrie 

2021 ) 

Locaţia de 

desfăşură re 

a 

activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Covasna 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Covasna 



Nr. Denumirea Număr 

crt 
(Sub)activitatea nr. şi denumire 

postului experţi 

categorii dezavantajate 

Total experţi 

Tabelul 7. Tabel centralizator experţi pentru judeţul Harghita 

Nr. 

crt 
(Sub)activitatea nr. şi denumire 

2 .  

A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3 .  - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial  (asigurarea accesului la 
învăţământ pri mar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4- Pi lotarea unor strategii integrate 
de sprij in a elevi lor din grupuri 

1 vulnerabi le/ A.4. 3 .  - I nformarea 
decidenţi lor de politici educaţionale, 
experţi lor şi parteneri lor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 
A5- Cercetări tematice şi analiza de 

impact a formării profesori lor/A. 5 .3 .  
- Realizarea de cercetări tematice care 
să sprijine procesul de implementare a 
curriculumului bazat pe competenţe 
cheie, cu focalizare pe elevii din 
categorii dezavantajate 
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3 .  - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi facilitării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 
învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4- Pi lotarea unor strategii integrate 
de sprij in  a elevi lor din grupuri 

vulnerabi le/ A.4. 3 .  - Informarea 
decidenţi lor de politici educaţionale, 
experţi lor şi parteneri lor educaţionali 

Denumirea Număr 

postului experţi 

Expert 
local 

coordonare 
formare 

Expert 
local 

implement 
are şi 

certificare 

20 

1 

Durata 

(sub) 

activităţii 

5 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

34 de luni 

Locaţia de 

Nr.ore/ desfăşurăre 

expert a 

activităţii 

Locaţia de 

Nr .ore/ desfăşurăre 

expert a 

2 ore/ 
zi 

2 

activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Harghita 

(ianuarie 
201 9-

ore/zi 
noiembrie 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Harghita 

2021 ) 



Nr. 

crt 

3 .  

4. 

5 .  

(Sub)activitatea nr. şi denumire 

relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3 . - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi facilitării tranziţiei 
e levi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 
învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4- Pi lotarea unor strategii integrate 

de sprijin  a elevilor din grupuri 
vulnerabi le/ A.4. 3. - Informarea 
decidenţi lor de politici educaţionale, 
experţi lor şi parteneri lor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 
A2- Abordări didactice centrate pe 

competenţe/ A. 2. 2. - Elaborarea de 
resurse educaţionale deschise şi de 
alte resurse relevante pentru 
sprijinirea aplicării la clasă a noi lor 
programe şcolare (inclusiv materiale 
multimedia etc . ) ;  
A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3 . 3 . - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial,  
în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi facilitării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 
învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3 . - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului curriculum 
de gimnaziu şi facilitării tranziţiei 
e levilor de la nivelul primar la cel 
gimnazial  (asigurarea accesului la 
învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A4- Pi lotarea unor strategii integrate 

de sprijin  a elevilor din grupuri 
vulnerabi le/ A.4. 3 .  - I nformarea 
decidenţi lor de politici educaţionale, 

Denumirea 

postului 

Expert 
local grup 

ţintă 

Expert 
local e
learning 

Expert 
local 

monitorizar 
e şi 

raportare 

2 1  

Număr 

experţi 

Durata 

(sub) 

activităţii 

Locaţia de 

Nr.ore/ desfăşurăre 

expert a 

34 de luni 

2 
(ianuarie 

201 9-
ore/zi 

noiembrie 
2021 ) 

34 de luni 

2 
(ianuarie 

201 9-
ore/zi 

noiembrie 
2021 ) 

34 de luni 

2 
(ianuarie 

201 9-
ore/zi 

noiembrie 
2021 ) 

activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Harghita 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Harghita 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Harghita 



Locaţia de 

Nr. Denumirea Număr 
Durata Nr.ore/ desfăşurăre 

crt 
(Sub)activitatea nr. şi denumire 

postului experţi 
(sub) expert a 

activităţii activităţii 

experţi lor şi parteneri lor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 
A5- Cercetări tematice şi analiza de 
impact a formării profesorilor/A. 5 . 3 .  
- Realizarea de cercetări tematice 
care să sprijine procesul de 
implementare a curriculumului bazat 
pe competenţe cheie, cu focalizare 
pe elevii din categorii dezavantajate 

Total experţi 5 

Conform Procedurii de sistem privind recrutarea şi selecţia experţilor din cadrul 
echipelor de proiect aprobată prin O.M.E.N. 3920 din 08.06.20 1 8, cu modificările şi 
completările ulterioare, având în vedere prevederile Procedurii operaţionale la nivelul 
CCD Brasov nr. 7/CREDIBV/22.08.20 18, în procesul de recrutare şi selecţie a experţi lor în 
cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabi lă, vor fi evaluaţi candidaţii care 
corespund cumulativ condiţii lor generale şi termeni lor de referinţă pentru participare, 
prezentate în cele ce urmează . 

I I I .  CONDIŢII D E  ELIGIBILITATE 

Generale: 
a) are cetăţenie română/cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European, cu reşedinţa în România şi capacitate de 
exerciţiu deplină; 

b) nu a fost condamnat/ (ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii ,  contra statului ori contra autorităţii ,  de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei , de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face/care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei , cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

c) îndepli neşte condiţi i le specifice postului pentru care participă la selecţie; 
d) are competenţe TIC (dovedite pri n  adeverinţă/atestat TIC/certificat/diplomă/ 

foaie matricolă); 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare; 
f) poate candida pentru un singur post, la o singură instituţie parteneră în cadrul 

proiectului ; 
g) nu poate depune dosar de candidatură în acest apel dacă ocupă deja un post/a fost 

declarat admis pe alte posturi în cadrul proiectului . 

Notă 
• nu se decontează cheltuielile de transport de la domici liu la locul de muncă; 
• candidatul trebuie să aibă în vedere, conform Orientărilor privind accesarea 

finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 20 14-2020, că 
limita zi lnică maximă care poate fi decontată per expert trebuie să se încadreze in  
limita maxima de 12  ore/zi , 60 ore/săptămână reprezentând ore lucrate atât in  
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Nr. 

crt 

1 1 .  

proiecte finanţate din Fondul Social European-Programul Operaţional Capital Uman 
cât şi norma de bază, sau alte contracte de muncă în afara proiectelor, stabilite 
prin contractele de muncă încheiate. Tot ce depăşeşte această limită nu se va 
deconta din POCU.  

IV. TERMENII  DE REFERINTĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS: ' 

1 .  Asistent coordonator implementare şi monitorizare 

(Sub)activitatea nr. şi denumire 

A2- Abordări didactice centrate pe 
competenţe/ A .2 .2. - Elaborarea de 
resurse educaţionale deschise şi de 
alte resurse relevante pentru 
sprijini rea aplicării la clasă a noi lor 
programe şcolare (inclusiv materiale 
multimedia etc . ) ;  

Denumirea 

postului 

A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 2. - Pregătirea activităţi lor de 
formare continuă a formatori lor şi a 
cadrelor didactice din învăţământul 
pri mar şi gimnazial ;  A. 3 . 3 .  - Formarea 
cadrelor didactice din învăţământul 
primar şi gimnazial,  în vederea 
integrării noului curriculum de 

Asistent 
gimnaziu şi facilitării tranziţiei elevi lor 

coordonator 
de la nivelul primar la cel gimnazial 

implementare 
(asigurarea accesului la învăţământ 

şi 
primar şi gimnazial de calitate pentru 

monitorizare toţi elevi i )  
A4- Pilotarea unor strategii integrate 
de sprijin a elevilor din grupuri 

vu lnerabi le/ A.4. 3 .  - I nformarea 
decidenţi lor de politici educaţionale, 
experţi lor şi parteneri lor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 
A5- Cercetări tematice si analiza de ' 

impact a formării profesori lor/A. 5 . 3 .  
- Realizarea d e  cercetări tematice 
care să spriji ne procesul de 
implementare a curriculumului bazat 
pe competenţe cheie, cu focalizare 
pe elevii din categorii dezavantajate 

23 

Număr 

experţi 

3 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

Nr .ore/ Locaţia de 

expert desfăşurare a 

activităţii 

4 
ore/zi 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Braşov 



a) Descrie rea activităţilor conform cererii de finanţare: 

Asistentul coordonator monitorizare şi implementare asigură evidenţa, organizarea, 
multiplicarea şi scanarea documentelor proiectului, la nivelul regiunii Centru. 

b) Descrie rea sarcini lor/atribuţii lor: 

Denumire post 
vacant/ expert 

Asistent 
coordonator 
monitorizare şi 
implementare 

Sarcini/Atribuţii specifice (din fişa postului) 

- Asigură evidenţa documentelor proiectului şi organizarea acestora, 
conform nomenclatorului arhivistic, atât în format fizic, cât şi în format 
electronic, la nivelul regiunii Centru; 
- Asigură multiplicarea şi scanarea documentelor proiectului la nivelul 
regiuni i ;  
- Asigură păstrarea documentelor proiectului atât în format fizic, cât şi 
în format electronic, la nivelul regiuni Centru; 
- Asigură accesul beneficiari lor proiectului şi a echipei de proiect în 
centrul de resurse creat la nivelul regiunii Centru; 
- Participă la întocmirea cererilor de rambursare ale proiectului , prin 
organizarea fişierelor, multiplicarea şi scanarea documentelor necesare; 
- Elaborează minutele întâlni ri lor echipei de proiect la nivelul regiunii ; 
- Contribuie la încărcarea datelor aferente regiunii Centru pe platforma 
My SMiS; 
- Asigură comunicarea eficientă cu membrii echipei de implementare din 
regiunea Centru, precum şi cu MEN, în transmiterea şi primirea de 
notificări, solicitări de informaţii ,  decizii etc. ; 
- Îndeplineşte orice alte sarcini care vor apărea pe durata derulării 
proiectului . 

c) Condiţii specifice: 
- studii medii ;  
- experienţă de 2 ani  ca membru în echipe de proiect. 

d) Constituie avantaje la evaluarea dosarelor: 

- studii superioare: licenţă, masterat, studii postuniversitare, doctorat; 
- are experienţă mai mare de 2 ani în proiecte educaţionale/finanţare externă, pe poziţii 
relevante, corespunzătoare postului pentru care participă la selecţie; 
- colaborare cu casa corpului didactic din judeţul pentru care aplică (acte doveditoare privind 
una sau mai multe dintre situaţii le date, după caz: formator, autor, coautor de suport de 
curs/program de formare, responsabil de program de formare, responsabi l în asigurarea 
suportului logistic în cadrul sesiuni lor de formare face-to-face şi on- line, tutore în activităţi le de 
formare conti nuă a adulţi lor in format on- line, autor de alte resurse educaţionale/ resurse 
educaţionale deschise valorificate în cadrul unor programe de formare);  
- recomandare, în original, din partea CCD partener/CCD din j udeţul de reşedinţă; 
- domici liul  în judeţul care este coordonatorul regiunii , respectiv judeţul Braşov. 

e) Abilităţi , calităţi şi aptitudini necesare: 
persoană ordonată, promptă, cu gândi re analitică şi sintetică, bun organizator; 
competenţe de coordonare echipe/grupuri de lucru; 
competenţe de comunicare şi de relaţionare .  
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Nr. 

crt 

1 .  

2. Expert regional coordonator calitate 

(Sub)activitatea nr. şi denumire 

A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3 . 2. - Pregătirea activităţi lor de 
formare continuă a formatori lor şi a 
cadrelor didactice din învăţământul 
pri mar şi gimnazial;  A.3 .3 .  - Formarea 
cadrelor didactice din învăţământul 
pri mar şi gimnazial, m vederea 
integrării noului curriculum de 
gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazia l  (asigurarea accesului la 
învăţământ primar şi gimnazial  de 
calitate pentru toţi elevi i )  
A5- Cercetări tematice şi  analiza de 

impact a formării profesori lor/A. 5 . 3 . 
- Realizarea de cercetări tematice 
care să sprijine procesul de 
implementare a curriculumului bazat 
pe competenţe cheie, cu focalizare 
pe elevii din categorii dezavantajate 

Denumirea 

postului 

Expert 
regional 
coordonator 
calitate 

Număr 

experţi 

1 

a) Descrierea activităţi lor conform cererii de finanţare: 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

Nr .ore/ Locaţia de 

expert desfăşurare 

a activităţii 

Casa 
2 ore/ 

zi 
Corpului 
Didactic 
Braşov 

Expertul regional coordonator calitate asigură, coordonează şi controlează implementarea 
standardelor de calitate în activităţi le proiectului . 

b) Descrierea sarcini lor/atribuţii lor: 

Denumire post 
vacant/ expert 

Expert regional 
coordonator 
calitate 

Sarcini/ Atribuţii specifice (din fişa postu lui) 

- Colaborează cu coordonatorul partener şi cu alţi membri ai echipei de 
proiect pentru stabi lirea standardelor de calitate aferente activităţi lor 
de formare continuă a personalului didactic din învăţământul primar şi 
gimnazial;  
- Urmăreşte îndeplini rea standardelor de calitate pentru elaborarea şi 
validarea resurselor educaţionale; 
- Validează modalităţile şi proceduri le de lucru pentru selectarea 
grupului ţintă; 
- Validează modalităţile şi procedurile de lucru pentru programul de 
formare continuă în vederea integrării noului curriculum de gimnaziu şi 
faci litării tranziţiei elevilor de la nivelul primar la cel gimnazial; 
- Coordonează şi urmăreşte întocmirea, revizui rea, distribui rea 
controlată, menţinerea revizii lor proceduri lor de sistem,  instrucţiuni lor 
generale, instrucţiunilor de lucru şi ale altor documente specifice; 
- Asigură i nformarea decidenţilor de politici educaţionale, experţi lor şi 
parteneri lor educaţionali relevanţi privind calitatea actualizării 
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Denumire post 
vacant/ expert 

Sarcini/ Atribuţii specifice (din fişa postu lui) 

curriculumului naţional; 
- Îşi asumă întreaga responsabi litate privind derularea activităţi lor de 
formare continuă a personalului didactic din învăţământul primar şi 
gimnazial din punct de vedere al implementării standardelor de calitate; 
- Elaborează Raportul Tehnico-Financiar la nivelul partenerului pentru 
regiune; 
- Participă la colectarea datelor şi la elaborarea situaţii lor sintetice 
necesare pentru Rapoartele Tehnico- Financiare; 
- Propune măsuri pentru asigurarea sustenabi lităţii programului de 
formare; 
- Contribuie la asigurarea unui climat de responsabilitate în cadrul 
echipei de proiect; 
- Participă la şedinţe, la evenimentele proiectului din perspectiva 
postului ocupat şi asigură pregătirea adecvată a acestora; 
- Îndeplineşte alte sarcini care-i sunt solicitate de către Coordonatorul 
partener şi Managerul de proiect apărute pe durata derulării proiectului . 

c) Condiţii specifice: 

- studii superioare; 
- experienţă între 5 şi 1 O ani în coordonarea, planificarea, organizarea şi implementarea 
programelor de formare continuă; 
- experienţă între 5 şi 1 0  ani în implementarea unor proiecte educaţionale/proiecte cu 
finanţare nerambursabi lă; 
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. 

d) Constituie avantaje în evaluarea dosaru lui: 

- a doua licenţă, masterat, studii postuniversitare, doctorat; 
- experienţă în elaborarea rapoartelor tehnico-financiare în proiecte cu finanţare externă; 
- experienţă în domeniul evaluării şi asigurării calităţii (evaluator ARACI P, formator ARAC IP,  
membru în grupuri de lucru ale ARAC IP ,  realizare de proceduri specifice în domeniul 
asigurării calităţi i ,  participare certificată în comisii specifice evaluării şi asigurării calităţii 
(CEAC) ,  participare La programe de formare continuă în domeniul asigurării calităţii, 

publicaţii în domeniul asigurarea calităţii etc . ) ;  
- experienţă managerială deţinută în ultimii 5 ani şcolari : 01 . 09 .201 3 -3 1 . 08. 201 8 
( responsabi l de cerc pedagogic, metodist al ISJ, membru în CC la nivel ISJ ,  membru al CA al 
unităţi i/ instituţiei de învăţământ, di rector/di rector adjunct de unitate de învăţământ, 
inspector şcolar, di rector CCD, participare la programe de formare continuă în domeniul 
managementului educaţional publicaţii în domeniul  managementului educaţional); 
- membru în Corpul Naţional al Experţi lor în Management Educaţional; 
- experienţă mai mare de 1 O ani în coordonarea, planificarea, organizarea şi i mplementarea 
programelor de formare continuă, respectiv m implementarea unor proiecte 
educaţionale/ proiecte cu finanţare nerambursabi lă; 
- colaborare cu casa corpului didactic din j udeţul pentru care aplică (acte doveditoare 
privind una sau mai multe dintre situaţi i le date, după caz: formator, autor, coautor de 
suport de curs/program de formare, responsabi l de program de formare, responsabi l în 
asigurarea suportului logistic în cadrul sesiuni lor de formare face-to-face şi on-li ne, tutore în 
activităţile de formare continuă a adulţi lor in format on- line, autor de alte resurse 
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educaţionale/ resurse educaţionale deschise valorificate în cadrul unor programe de 
formare) ;  
- recomandare, în original, din partea CCD partener/CCD d in  judeţul de  reşedinţă; 
- permis de conducere categoria B; 
- domici liul în j udeţul care este coordonatorul regiunii , respectiv judeţul Braşov. 

e) Abi lităţi , ca lităţi şi aptitudini necesare: 
- persoană cu gândi re analitică şi sintetică, promptă, bun organizator; 
- competenţe manageriale;  
- competenţe de coordonare echipe/grupuri de lucru; 
- competenţe de evaluare; 
- competenţe de comunicare şi relaţionare. 

3.  Expert regional monitorizare internă 

Nr. 

crt 
(Sub)activitatea nr. şi denumire 

Denumirea 

postului 

Număr 

experţi 

Durata 

(sub) 

activităţii 

Nr.ore/ Locaţia de 

expert desfăşurare a 

activităţii 

1 .  

A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3 . 2. - P regăti rea activităţi lor de 
formare continuă a formatori lor şi a 
cadrelor didactice din învăţământul 
primar şi gimnazial; A. 3 . 3 . - Formarea 
cadrelor didactice din învăţământul 
primar şi gimnazial, în vederea 
integrării noului curriculum de gimnaziu 
şi faci litării tranziţiei elevi lor de la 
nivelul pri mar la cel gimnazial 
(asigurarea accesului la învăţământ 
primar şi gimnazial de calitate pentru 
toţi e levi i )  
AS- Cercetări tematice ş i  analiza de 

impact a formării profesori lor/A. 5 .3 .  -
Realizarea de cercetări tematice care să 
sprijine procesul de i mplementare a 
curriculumului bazat pe competenţe 
cheie,  cu focalizare pe elevii din 
categorii dezavantajate 

Expert 
regional 
monitorizare 
internă 

1 

a) Descrierea activităţi lor conform cererii de finanţare: 

34 de luni 
(ianuarie 2 orei 

201 9- zi 
noiembrie 

2021 ) 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Braşov 

Expertul regional monitorizare internă asigură monitorizarea internă la nivelul regiunii Centru a 
activităţi lor desfăşurate şi coordonarea raportării realizate de experţii din cadrul proiectului . 
De asemenea, gestionează, coordonează, monitorizează şi raportează activităţi le desfăşurate în 
cadrul proiectului la nivel regional.  

b) Descrierea sarcini lor/atribuţii lor: 

Denumire post 
Sarcini/ Atribuţii specifice (din fişa postului) 

vacant/expert 

Expert regional - Elaborează strategia de monitorizare a proiectului (plan de 
monitorizare monitorizare, indicatori , metode, i nstrumente folosite) ;  
i nternă - Realizează activităţi de monitorizare în locaţii le acreditate ale 
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Denumire post 

vacant/expert 
Sarcini/ Atribuţii specifice (din fişa postului) 

proiectului în vederea atingerii obiectivelor şi indicatorilor proiectului ; 
- Realizează vizite de monitorizare în localităţile de desfăşurare ale 
proiectului şi întocmeşte rapoarte de monitorizare; 
- Coordonează la nivel de regiune activităţi le de verificare a rapoartelor 
de activitate, a fişelor de pontaj şi a livrabi lelor experţi lor din proiect; 
- Realizează, la nivel de regiune, instrumentele tipizate de raportare şi 
le adaptează lunar în funcţie de necesităţi ; 
- Primeşte, centralizează şi verifică, la nivel regional, documentele de 
raportare ale experţi lor, oferă feed-back acestora; 
- Monitorizează, la nivel regional, respectarea termenelor în activităţi le 
de raportare lunară; 
- Participă la realizarea şi monitorizarea planului de livrabile a 
proiectului la nivel regional; 
- Participă la realizarea dosarelor aferente cereri lor de rambursare la 
nivel regional; 
- l ndeplineşte atribuţii le stabilite de către coordonatorul partener şi 
managerul de proiect, conform nevoi lor de implementare, pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a proiectului . 

c) Condiţii specifice: 

- studii superioare; 
- experienţă mai mare de 2 ani în coordonare, planificare şi organizare; 
- experienţă mai mare de 2 ani în implementarea proiectelor educaţionale/cu finanţare 
nerambursabi lă; 
- experienţă mai mare de 2 ani în domeniul învăţământului preuniversitar; 
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. 

d) Constituie avantaje la evaluarea dosarului: 

- a doua licenţă, studii postuniversitare, masterat, doctorat; 
- experienţă în verificarea rapoartelor de activitate, a fişelor de pontaj şi a livrabi lelor în 
proiecte cu finanţare externă; 
- participare la programe de formare continuă în domenii le: management educaţional, 
management de proiecte şi programe, comunicare şi leadership; 
- experienţă managerială în ultimii 5 ani şcolari 01 . 09 . 201 3 -3 1 . 08 .201 8 (responsabil de cerc 
pedagogic ,  metodist al ISJ, membru în CC la nivel ISJ, membru al CA al unităţii/instituţiei de 
învăţământ, director/di rector adjunct de unitate de învăţământ, inspector şcolar, di rector CCD, 
publicaţii în domeniul managementului educaţional); 
- membru în Corpul Naţional al Experţi lor în Management Educaţional; 
- colaborare cu casa corpului didactic din judeţul pentru care aplică (acte doveditoare privind 
una sau mai multe dintre situaţi i le date, după caz: formator, autor, coautor de suport de 
curs/program de formare, responsabi l de program de formare, responsabi l în asigurarea 
suportului logistic în cadrul sesiuni lor de formare face-to-face şi on-line, tutore în activităţi le de 
formare continuă a adulţi lor in format on-line, autor de a lte resurse educaţionale/ resurse 
educaţionale deschise valorificate în cadrul unor programe de formare);  
- recomandare, în original, din partea CCD partener/CCD din judeţul de reşedinţă; 
- permis de conducere categoria B;  
- domici liul  în judeţul care este coordonatorul regiunii, respectiv judeţul Braşov. 
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e) Abi lităţi , calităţi şi aptitudini necesare: 

- persoană cu gândi re analitică şi sintetică; 
- competenţe manageriale; 
- competenţe de coordonare echipe/ grupuri de lucru; 
- competenţe de comunicare şi de relaţionare. 

Nr. 

crt 

4. Expert regional coordonator grup ţintă 

(Sub )activitatea nr. şi denumire 

A3- Formarea cadrelor 

didactice/ A . 3 . 2. - Pregătirea 

Denumirea 

postului 

Număr 

experţi 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

Nr .ore/ Locaţia de 

expert desfăşurare a 

activităţii 

activităţi lor de formare continuă a 
formatori lor şi a cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial; 
A. 3 .  3 .  - F armarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea i ntegrării noului curriculum 
de gimnaziu şi facilitării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 

1 
· gimnazial  (asigurarea accesului la 

învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  

Expert 
regional 
coordonator 
grup ţintă 

201 9-
2 ore/ 

zi 
noiembrie 

2021 ) 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Braşov 

A4- Pilotarea unor strategii integrate 
de sprijin  a elevilor din grupuri 

vulnerabi le/ A.4. 3 .  - Informarea 
decidenţi lor de politici educaţionale, 
experţi lor şi partenerilor educaţionali 
relevanţi privind actualizarea 
curriculumului naţional 

a) Descrierea activităţi lor conform cererii de finanţare: 

Expertul regional coordonator grup ţintă asigură realizarea indicatorilor de proiect la nivel 
regional şi coordonarea înregistrării şi validării grupului ţintă la nivelul regiunii Centru. 

b) Descrierea sarcini lor/atribuţii lor: 

Denumire post 
vacant/expert 

Expert regional 
coordonator grup 
ţintă 

.Sarcini/Atribuţii specifice (din fişa postu lui) 

- Coordonează procesul de recrutare, selecţie şi gestionare a grupului 
ţintă la nivelul regiunii pe toată perioada de derulare a activităţi lor cu 
acesta; 
- Participă la întâlniri le cu coordonatorul proiectului şi alţi membri ai 
echipelor de proiect regionale şi locale în vederea asigurării bunei 
gestiuni a grupului ţintă; 
- Coordonează dezvoltarea de baze de date electronice pentru 
gestionarea grupului ţintă; 
- Verifică acurateţea i nformaţii lor înscrise în documentele de 
înregistrare a grupului ţintă; 
- Verifică şi analizează rapoarte sintetice despre situaţia beneficiari lor; 
- Coordonează redactarea de rapoarte cu privire la situaţia grupului 
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Denumire post 

vacant/expert 
Sarcini/Atribuţii specifice (din fişa postului) 

ţintă; 
- Coordonează monitorizarea evoluţiei grupului ţintă; 
- Colaborează cu experţii locali grup ţintă din fiecare judeţ din regiune; 
- Realizează registrul grupului ţintă la nivelul regiunii ; 
- Coordonează colectarea dosarelor ce cupri nd :  formularul grupului 
ţintă şi documentele personale ale cursanţi lor de la nivel regional; 
- Efectuează raportări le legate de grupul ţintă şi indicatorii în cadrul 
rapoartelor aferente cereri lor de rambursare; 
- Asigură evidenţa electronică a grupului ţintă şi a activităţi lor în care 
acesta este implicat, împreună cu experţii locali grup ţintă; 
- Coordonează legătura cu membrii grupului ţintă în vederea i ncluderii 
acestuia în toate activităţi le proiectului la care este programat; 
- Semnalează orice disfuncţionalităţi managerului de proiect şi 
coordonatori lor de proiect responsabili şi propune soluţii pentru 
remedierea unor astfel de situaţi i ;  
- Elaborează situaţi i /centralizări referitoare la grupul ţintă, solicitate 
de echipa de management a proiectului; 
- Participă la întâlni ri le de lucru prevăzute în cadrul proiectului ;  
- Monitorizează în permanenţă situaţia grupului ţintă; 
- Participă la elaborarea dosarelor de subvenţii pentru grupul ţintă; 
- Îndeplineşte alte sarcini care ii sunt solicitate de către coordonatorul 
partener şi de managerul de proiect, apărute pe durata derulării 
proiectului . 

c) Condiţii specifice: 

- studii superioare; 
- experienţă de minimum 2 ani în planificare şi organizare; 
- experienţă de minimum 2 ani în proiecte educaţionale; 
- cunoaşterea unei limbi de ci rculaţie internaţională . 

d) Constituie avantaje la evaluarea dosaru lui: 

- a doua licenţă, studii postuniversitare, masterat, doctorat, postdoctorat; 
- experienţă de realizare, verificare şi gestionare a documentelor asociate managementului 
resurselor umane/grupuri lor ţintă în proiecte cu finanţare externă; 
- colaborare cu casa corpului didactic din judeţul pentru care aplică (acte doveditoare privind 
una sau mai multe dintre situaţi i le date, după caz: formator, autor, coautor de suport de 
curs/program de formare, responsabi l de program de formare, responsabi l în asigurarea 
suportului logistic în cadrul sesiuni lor de formare face-to-face şi on- line, tutore în activităţi le de 
formare continuă a adulţi lor in  format on-line, autor de alte resurse educaţionale/ resurse 
educaţionale deschise valorificate în cadrul unor programe de formare);  
- recomandare ,  în original, din partea CCD partener/CCD din judeţul de reşedinţă; 
- participare ca membru în echipe de implementare la proiecte/programe naţionale cu 

finanţare externă; 
- experienţă managerială în ultimii 5 ani şcolari 01 . 09 .201 3 -3 1 . 08 .201 8 (responsabi l de cerc 
pedagogic, metodist al  I SJ ,  membru în CC la nivel ISJ, membru al CA al unităţii /instituţiei de 
învăţământ, director/director adjunct de unitate de învăţământ, inspector şcolar, di rector CCD, 
participare la programe de formare continuă în domeniul managementului educaţional publicaţii 
în domeniu l  managementului educaţional) ;  
- membru în Corpul Naţional al Experţi lor în Management Educaţional; 

30 



Nr. 

crt 

1 .  

- permis de conducere categoria B; 
- domici liul  în judeţul care este coordonatorul regiunii , respectiv j udeţul Braşov. 

e) Abi lităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 
- persoană cu gândi re analitică şi sintetică, cu capacitate de decizie; 
- competenţe de organizare şi coordonare a echipelor I grupuri lor de lucru; 
- competenţe de comunicare şi de relaţionare. 

5.  Expert regional e-learning 

(Sub)activitatea nr. şi denumire 

A2- Abordări didactice centrate pe 

competenţe/ A. 2 .2. - Elaborarea de 
resurse educaţionale deschise şi de alte 
resurse relevante pentru sprijini rea 
aplicării la c lasă a noi lor programe 
şcolare (inclusiv materiale multimedia 
etc . ) ;  
A3- Formarea cadrelor didactice/ 

A. 3 . 2. - Pregătirea activităţi lor de 
formare continuă a formatori lor şi a 
cadrelor didactice din învăţământul 
primar şi gimnazial; A. 3 . 3 .  - Formarea 
cadrelor didactice din învăţământul 
pri mar şi gimnazial, în vederea 
integrării noului curriculum de gimnaziu 
şi faci litării tranziţiei elevi lor de la 
nivelul primar la cel gimnazial 
(asigurarea accesului la învăţământ 
primar şi gimnazial de calitate pentru 
toţi e levi i )  

Denumirea 

postului 

Expert 
regional e-
learning 

Număr 
Durata 

experţi 
(sub) 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

1 201 9-
noiembrie 

2021 ) 

a) Descrierea activităţilor conform cererii de finanţare: 

Nr.ore/ 

expert 

4 orei 
zi 

Locaţia de 

desfăşurare a 

activităţii 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Braşov 

Expertul regional e- learning asigură gestionarea bazelor de date, administrarea reţelelor şi a 
sistemelor de operare şi gestionarea aplicaţiei I nternet în cadrul activităţilor proiectului la 
nivelul regiunii Centru. 
De asemenea, realizează la timp activităţi le prevăzute în graficul de implementare al 
proiectului , în limitele stabilite de coordonatorul partener. 

b) Descrierea sarcini lor/atribuţii lor: 

Denumire post 
Sarcini/ Atribuţii specifice (din fişa postului) 

vacant/expert 

Expert regional - Monitorizarea procesului de înregistrare şi acces a uti lizatori lor pe 
e- learning platformă; 

- Oferi rea de consultanţă în ceea ce priveşte uti lizarea platformei; 
- Administrarea bazei de date a cursanţi lor din regiune; 
- Centralizarea bazelor de date din regiune; 
- Asigurarea monitorizării accesării modulelor e- learning şi a platformei 
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Nr. 

crt 

1 .  

Denumire post 
Sarcini/ Atribuţii specifice (din fişa postului) 

vacant/expert 

de către cursanti ; 
- Elaborarea rapoartelor privind stadiul accesării de către cursanţi a 
modulelor elearning şi a platformei proiectului ; 
- Transmiterea bazelor de date şi a altor informaţii solicitate către 
coordonatorul partener; 
- Îndeplineşte alte sarcini care sunt solicitate de managerul de proiect şi 
coordonatorul partener. 

c) Condiţii specifice: 

- studii medii ; 
- experienţă mai mare de 2 am m gestionarea bazelor de date, administrarea reţelelor, a 
sistemelor de operare şi de gestionare a aplicaţiei I nternet. 

d) Constituie avantaje la evaluarea dosarului: 

- studii superi oare, masterat, studii postuniversitare, doctorat, postdoctorat; 
- experienţă managerială în ultimii 5 ani şcolari 01 . 09.201 3 -3 1 .08 .201 8 (responsabi l de cerc 
pedagogic ,  metodist al ISJ ,  membru în CC la nivel ISJ, membru al CA al unităţii/instituţiei de 
învăţământ, director/director adjunct de unitate de învăţământ, i nspector şcolar, di rector CCD, 
publicaţii în domeni ul managementului educaţional); 
- membru în Corpul Naţional al Experţi lor în Management Educaţional; 
- experienţă în gestionarea platformelor e- learning; 
- colaborare cu casa corpului didactic din judeţul pentru care aplică (acte doveditoare privind 
una sau mai multe dintre situaţiile date, după caz: formator, autor, coautor de suport de 
curs/program de formare, responsabi l de program de formare, responsabi l în asigurarea 
suportului logistic în cadrul sesiuni lor de formare face-to-face şi on- line, tutore în activităţi le de 
formare continuă a adulţilor in format on-line, autor de alte resurse educaţionale/ resurse 
educaţionale deschise valorificate în cadrul unor programe de formare);  
- recomandare,  în original, din partea CCD partener/CCD din judeţul de reşedinţă; 
- domici liul  în judeţul care este coordonatorul regiunii , respectiv judeţul Braşov. 

e) Abi lităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 
- persoană cu gândi re analitică şi sintetică, promptă, bun organizator; 
- competenţe de coordonare a echipelor/ grupuri lor de lucru; 
- competenţe de comunicare şi de relaţionare. 

6. Expert loca l coordonare formare 

Denumirea 
(Sub)activitatea nr. şi denumire 

postului 

A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A . 3 . 3 .  - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 

Expert 
în vederea integrării noului 

local 
curriculum de gimnaziu şi faci litării 

coordonare 
tranziţiei elevi lor de la nivelul 

formare 
primar la cel gimnazial (asigurarea 
accesului la învăţământ primar şi 
gimnazial de calitate pentru toţi 

32 

Număr 

experţi 

5 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

Nr.ore/ 

expert 

2 ore/ 
zi 

Locaţia de 

desfăşurare a 

activităţii 

Casa Corpului 
Didactic Alba 

Casa Corpului 
Didactic Sibiu 

Casa Corpului 
Didactic Mureş 



Nr. 

crt 

Durata Nr.ore/ Locaţia de 
Denumirea Număr 

(Sub)activitatea nr. şi denumire 
postului experţi 

(sub) expert desfăşurare a 

activităţii activităţii 

elevii )  Casa Corpului 
A4- Pi lotarea unor strategii Didactic 
integrate de sprijin a elevilor din Covasna 
grupuri vulnerabi le I A.4. 3 .  -

Informarea decidenţi lor de politici Casa Corpului 
educaţionale, experţi lor şi Didactic 
parteneri lor educaţionali relevanţi Harghita 
privind actualizarea curriculumului 
naţional 
AS- Cercetări tematice şi ana liza de 
impact a formării 
profesori lor/ A. 5. 3 .  - Realizarea de 
cercetări tematice care să sprijine 
procesul de i mplementare a 
curriculumului bazat pe competenţe 
cheie, cu focalizare pe elevii din 
categorii dezavantajate 

a) Descrierea activităţi lor conform cererii de finanţare: 
Expertul local coordonare formare asigură coordonarea echipei de implementare locale pentru 
atingerea obiectivelor asumate la nivelul judeţului Alba/Sibiu/Mureş/Covasna/Harghita, în 
cadrul proiectului „Curriculum relevant - Educaţie deschisă pentru toţi " .  Aceasta se realizează 
prin coordonarea i mplementării activităţi lor la nivelul judeţului Alba/ Sibiu/ Mureş/ Covasna/ 
Harghita, precum şi prin gestionarea resurselor umane, materiale şi de timp, aferente 
activităţi lor derulate la nivelul judeţului . 

b) Descrierea sarcini lor/atribuţii lor: 

Denumire post 
vacant/expert 

Expert local 
coordonare 
formare 

Sarcini/ Atribuţii specifice (din fişa postu lui) 

- Contribuie la elaborarea planuri lor operaţionale de implementare a 
proiectului pentru regiunea Centru; 
- Coordonează şi monitorizează gestionarea resurselor umane, materiale 
şi de timp aferente proiectului, la nivelul judeţului ; 
- Coordonează şi monitorizează implementarea activităţilor şi atingerea 
obiectivelor proiectului , precum şi a indicatori lor prevăzuţi , la nivelul 
judeţului ; 
- Asigură respectarea termenelor impuse la nivelul j udeţului , urmăreşte 
şi controlează modul de realizare a diferitelor faze impuse de proiect, 
desfăşurarea activităţi lor la nivelul j udeţului fiind responsabi l de buna 
derulare a acestora; 
- Asigură derularea în bune condiţii a acţiunilor de informare şi 
publicitate la nivelul judeţului , cu respectarea elementelor de identitate 
vizuală şi a cerinţelor beneficiarului proiectului ; 
- Identifică, împreună cu membrii echipei de management a proiectului, 
riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor şi realizarea indicatori lor 
proiectului , precum şi măsuri le care se impun pentru gestionarea acestor 
riscuri ; 
- Propune măsuri pentru asigurarea sustenabi lităţii activităţi lor 

33 



Denumire post 

vacant/expert 
Sarcini/ Atribuţii specifice (din fişa postului) 

proiectului ; 
- Îndeplineşte alte sarcini care îi sunt solicitate de managerul de proiect 
şi coordonatorul partener pe toata durata derulării proiectului; 
A2. Abordări didactice centrate pe competenţe 

A 2 .2. Elaborarea de resurse educaţionale deschise şi de alte resurse 
relevante pentru sprijini rea ap licării la clasă a noilor programe 

şcolare (inclusiv materiale multimedia etc . )  

- Coordonarea acţiunii de  elaborare a resurselor educaţionale deschise 
de către cadrele didactice formate în cadrul proiectului , la nivelul 
judeţului ; 
- Asigurarea cooperării cu reprezentanţii ISE, în vederea derulării 
acţiuni lor la nivelul j udeţului pentru validarea resurselor educaţionale 
create (corectitudine ştiintifică, respectarea cadrului curricular, 
relevanţa didactică); 
A3. Formarea cadrelor didactice 
A 3. 1 .  Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice din 

învăţământul primar şi gimnazial, în contextul noului curriculum 

- Coordonarea acţiunii de aplicare a instrumentelor şi colectarea datelor 
pentru analiza nevoi lor de formare a cadrelor didactice din judeţ; 
- Contribuie la elaborarea Raportului de analiză - studiu naţional privind 
analiza nevoi lor de formare a cadrelor didactice din învăţământul primar 
şi gimnazial, în contextul implementării noului curriculum naţional; 
A 3 . 2  Pregătirea activităţi lor de formare continuă a formatori lor şi a 
cadrelor didactice din învăţământu l primar şi gimnazial 

- Asigura aplicarea procedurii de selectie a formatori lor şi a cadrelor 
didactice care vor participa la programele de formare acreditate în 
cadrul proiectului ;  
- Coordonarea acţiunii d e  selecţie a formatori lor din judet, în vederea 
acreditării programelor de formare destinate cadrelor didactice din 
învăţământul primar şi gimnazial; 
- Contribuie la elaborarea strategiei de formare a grupului ţintă (cadre 
didactice din învăţământul primar şi gimnazial) ;  
- Colaborează cu expertul regional acreditare, în vederea elaborării 
documentaţiei pentru acreditarea a două programe de formare: unul 
pentru cadrele didactice din învăţământul pri mar şi unul pentru cadrele 
didactice din învăţământul gimnazial; 
A 3 . 3 .  Formarea cadrelor didactice din învăţământu l primar şi 
gimnazial, în vederea integrării noului curriculum de gimnaziu şi 
faci litării tranziţiei elevilor de la nivelul primar la cel gimnazial 

(asigurarea accesu lui la învăţământu l primar şi gimnazial de calitate 
pentru toţi elevii) 

- Asigurarea cooperării cu reprezentanţii I SE,  în vederea certificării 
formatori lor din j udeţ, participanţi la programul de formare acreditat de 
ISE; 
- Coordonarea desfăşurării activităţi lor de formare a cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, cuprinse în grupul ţintă din judet, 
prin cele două programe de formare continuă acreditate; 
- Monitorizarea modului de desfăşurare a activităţi lor de formare a 
cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial, cuprinse în 
grupul ţintă din j udeţ; 
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Denumire post 

vacant/expert 
Sarcini/Atribuţii specifice (din fişa postului) 

- Asigură constitui rea comisiei de evaluare finală la nivelul judeţului 
pentru fiecare grupă de cursanţi participanţi la programul de formare 
continuă acreditat prin  proiect; 
- Coordonarea acţiunii de certificare a cadrelor didactice din judeţ care 
au participat la programele de formare continuă acreditate; 
- Verificarea periodică a programului stabi lit sub aspectul metodologiei , 
în vederea asigurării respectării standardelor de calitate în domeniul 
formării adulţi lor. 
A 4. 3 Informarea decidenţi lor de politici educaţionale, experţi lor şi 
parteneri lor educaţionali relevanţi privind actualizarea 

curricu lumului naţional 

- Coordonarea echipei de implementare a proiectului la nivelul judeţului 
pentru participarea la cele trei conferinţe naţionale dedicate promovării 
exemplelor de bună practică care contribuie la reducerea abandonului 
şcolar şi a părăsirii timpurii a şcoli i ;  
- Coordonarea organizării ş i  desfăşurării workshop-uri lor la nivelul 
judeţului , dedicate promovării exemplelor de bună practică care 
contribuie la reducerea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii .  
A 5 . 2. Evaluarea d e  proces şi rezu ltat a proiectului 
- Participarea la întâlni ri le de analiză a rezultatelor de evaluare şi 

coordonarea implementării măsuri lor stabi lite la aceste întâlniri, în 
vederea asigurării calităţii proceselor şi rezultatelor proiectului la 
nivelul regiunii; 

a) Condiţii specifice: 

- studii superioare; 
- experienţă mai mare de 5 ani în coordonare, planificare şi organizare; 
- experienţă mai mare de 5 ani în învăţământul preuniversitar; 
- experienţă mai mare de 5 ani în management şi implementare; 
- experienţă mai mare de 5 ani în proiecte educaţionale; 
- experienţă mai mare de 5 ani în formarea adulţi lor. 

c) Constituie avantaje la evaluarea dosaru lui : 

- a doua licenţă, masterat, studii postuniversitare, doctorat, postdoctorat; 
- titular în învăţământul preuniversitar; 
- experienţă managerială în ultimii 2 ani şcolari : 1 . 09 .201 6 -3 1 . 08 .201 8 (responsabi l de cerc 
pedagogic, metodist al ISJ ,  membru în CC pe discipline/compartimente I SJ /CC al ISJ ,  membru al  
CA al  unităţii /instituţiei de învăţământ, director/director adj unct de unitate de învăţământ, 
inspector şcolar, di rector CCD, participare la programe de formare continuă în domeniul 
managementului educaţional, publicaţii în domeniul managementului educaţional); 
- membru în Corpul Naţional al Experţi lor în Management Educaţional; 
- membru în echipa de management a unui furnizor de formare pentru programe acreditate 

MEN în ultimii 2 ani ; 
- experienţă în coordonarea/ derularea programelor de formare acreditate şi avizate MEN la 
nivelul judeţului pentru care aplică, în ultimii 2 ani ; 
- colaborare cu casa corpului didactic din judeţul pentru care aplică (acte doveditoare privind 
una sau mai multe dintre situaţi i le date, după caz: formator, autor, coautor de suport de 
curs/program de formare, responsabi l de program de formare, responsabi l în asigurarea 
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Nr. 

crt 

1 .  

suportului logistic în cadrul sesiuni lor de formare face-to-face şi on- line, tutore în activităţi le de 
formare continuă a adulţi lor în format on- line, autor de alte resurse educaţionale/resurse 
educaţionale deschise valorificate în cadrul unor programe de formare); 
- recomandare, în original, din partea CCD partener /CCD din j udeţul de reşedinţă; 
- domici liul în judeţul pentru care aplică. 

d) Abi lităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 
- persoană cu gândire analitică şi sintetică, cu capacitate de decizie şi de rezolvare a 
problemelor, promptă, bun organizator; 
- competenţe de coordonare a echipelor/grupuri lor de lucru; 
- competenţe manageriale; 
- competenţe de evaluare; 
- competenţe de comunicare şi de relaţionare. 

7. Expert local implementare şi certificare 

(Sub )activitatea nr. şi denumire 

A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 . 3 .  - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului 
curriculum de gimnaziu şi faci litării 
tranziţiei elevi lor de la nivelul 
pri mar la cel gimnazial (asigurarea 
accesului la învăţământ primar şi 
gimnazial de calitate pentru toţi 
elevi i )  
A4-Pi lotarea unor strategii 
integrate de sprijin a elevilor din 

grupuri vu lnerabi le/ A.4. 3 .  -
I nformarea decidenţi lor de politici 
educaţionale, experţi lor şi 
parteneri lor educaţionali relevanţi 
privind actualizarea curriculumului 
naţional 

Denumirea 

postului 

Expert local 
i mplementare 
şi certificare 

Număr 

experţi 

5 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

a) Descrierea activităţi lor conform cererii de finanţare: 

Nr.ore/ 

expert 

Locaţia de 

desfăşurare a 

activităţii 

Casa Corpului 
Didactic Alba 

Casa Corpului 
Didactic Sibiu 

Casa Corpului 
2 ore/ Didactic Mureş 

zi 
Casa Corpului 
Didactic 
Covasna 

Casa Corpului 
Didactic 
Harghita 

Expertul local implementare şi certificare asigură implementarea, la nivel local,a activităţi lor 
proiectului , derularea programelor de formare în cadrul Activităţii A3 . 3  Formarea cadrelor 
didactice din învăţământul primar şi gimnazial, în vederea integrării noului curriculum de 
gimnaziu şi facilitarea tranziţiei elevilor de la nivelul primar la cel gimnazial (asigurarea 
accesului la învăţământul primar şi gimnazial de calitate pentru toţi elevi i )  şi asigură suportul 
pentru certificarea cadrelor didactice care au finalizat programele de formare. 
De asemenea, realizează la timp activităţi le prevăzute în graficul de implementare a 
proiectului , în limitele stabilite de coordonatorul partener, raportează stadiul de realizare a 
activităţi lor coordonatorului partener cu scopul monitorizării şi evaluării gradului de îndeplini re 
a sarcini lor şi răspunde pentru exactitatea datelor înscrise în atestate. 
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b) Descrierea sarcini lor/atribuţiilor: 

Denumire post 

vacant/expert 

Expert local 
implementare şi 
certificare 

Sarcini/Atribuţii specifice (din fişa postului) 

- Participă la întâlni ri le cu coordonatorul partener, cu expertul local 
coordonare formare şi cu formatori i/alţi membri ai echipei de proiect 
în vederea organizării şi planificării activităţii de formare continuă 
derulată în cadrul proiectului ; 
- Colaborează cu coordonatorul partener, cu expertul local coordonare 
formare şi cu formatorii în vederea stabi li rii resurselor necesare 
desfăşurarii sesiuni lor de formare pentru activităţi le teoretice şi 
aplicaţiile practice; 
- Elaborează toate documentele tipizate necesare derulării cursurilor şi 
evaluării finale, pentru toate grupele din j udeţ, în conformitate cu 
„Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizori lor de 
formare continuă şi a programelor oferite de aceştia"  cu modificări le şi 
completările u lterioare: 

a. registrul unic de evidenţă a cursanţi lor pentru j udeţul 
coordonat; 
b. calendarul/schema orară a activităţi lor de formare 
pentru fiecare serie/grupă de cursanţi pentru toate 
grupele; 
c. notificare de evaluare finală pentru toate grupele; 
d .  fişă de prezenţă la activităţi le de formare pentru 
toate grupele; 
e .  fişă de prezenţă la evaluarea finală pentru toate 
grupele; 
f. condica de evidenţă a desfăşurării activităţi lor de 
formare pentru toate grupele; 

g. catalog evaluare pe parcurs pentru fiecare 
modul/disciplină/temă pentru toate grupele; 

h. catalog centralizator de evaluare pe parcurs (pentru 
toate modulele/disciplinele/temele) pentru toate 
grupele ; 

i .  catalog de evaluare a portofoliilor pentru toate 
grupele; 

j. catalog individual de evaluare finală (pentru fiecare 
evaluator) pentru toate grupele; 
k. catalog centralizator de evaluare finală pentru toate 

grupele ; 
l.  proces verbal de evaluare finală pentru toate grupele 
m .  registrul de procese verbale referitor la evaluarea 
finală a cursanţi lor pentru toate grupele 

-Asigură organizarea şi derularea sesiuni lor de formare; 
-Stabi leşte ordinea de derulare a activităţi lor/secvenţelor de 
instruire/formare corespunzătoare programului de formare; 
-Dimensionează resursele în funcţie de efectivele de formare estimate 
şi posibi le; 
-Soluţionează dificultăţile apărute în derularea programului de 
formare; 
-Centralizarea, la nivel de j udeţ, a documentaţiei necesare în vederea 
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Denumire post 

vacant/expert 
Sarcini/Atribuţii specifice (din fişa postului) 

eliberării atestatelor de formare continuă; 
-Contribuie la eliberarea atestatelor de formare continuă şi a fişei de 
competenţe pentru cursanţii care au finalizat programele de formare 
acreditate; 
-Monitorizarea, la nivel judeţean, a datelor privind absolvenţii 
programelor de formare care urmează să primească atestate de 
formare continuă şi raportarea lunară către coordonatorul partener a 
gradului de realizare a indicatorului ; 

-Participă la activităţi le de eliberare a adeverinţelor cu statut 
temporar, până la obţinerea atestatului de formare continuă; 
-Deplasarea, la solicitarea coordonatorului partener, oriunde şi când 
este necesar pentru îndeplinirea atribuţii lor specifice postului 
-Propune masuri pentru asigurarea sustenabilitatii programului de 
formare 
-Contribuie la asigurarea unui climat de responsabi litate in cadrul 
echipei de proiect 
-Participă la şedinţe, la evenimentele proiectului din perspectiva 
postului ocupat şi asigură pregătirea adecvată a acestora; 
-Îndeplineşte alte sarcini care-i sunt solicitate de către expertul local 
coordonare formare, de coordonatorul partener şi de către managerul 
de proiect apărute pe durata derulării proiectului ; 
-Raportarea lunară a activităţi lor desfăşurate însoţită de livrabilele 
justificative; 

c) Condiţii specifice: 

- studii superioare; 
- experienţă mai mare de 5 ani în planificare şi organizare; 
- experienţă mai mare de 5 ani în derularea proiectelor educaţionale; 
- experienţă mai mare de 5 ani în învăţământul preuniversitar/universitare; 
- experienţă mai mare de 5 ani în formarea adulţi lor; 
- cunoaşterea unei limbi de ci rculaţie internaţională . 

d) Constituie avantaje la evaluarea dosarului: 

- a doua licenţă, masterat, studii postuniversitare, doctorat, postdoctorat; 
- titular în învăţământul preuniversitar; 
- experienţă în gestionarea documentelor programelor de formare acreditate MEN, în 
concordanţă cu OMECTS 5564/201 1 cu modificările şi completările ulterioare; 
- experienţă în realizarea analizei nevoi lor de formare a personalului didactic la nivel 
j udeţean/municipi ul  Bucureşti ; 
- experienţă în monitorizarea şi evaluarea derulării programelor de formare continuă acreditate 
MEN/avizate MEN; 
- acumularea a 90 de credite profesionale transferabile, prin  programe de formare continuă, în 
ultimii 5 ani (01 . 09 . 201 3 -3 1 . 08 .201 8) ;  
- colaborare cu  casa corpului didactic din j udeţul pentru care aplică (acte doveditoare privind 
una sau mai multe dintre situaţiile date, după caz: formator, autor, coautor de suport de 
curs/program de formare, responsabi l de program de formare, responsabi l în asigurarea 
suportului logistic în cadrul sesiuni lor de formare face-to-face şi on-line, tutore în activităţile de 
formare continuă a adulţilor in format on- li ne, autor de alte resurse educaţionale/ resurse 
educaţionale deschise valorificate în cadrul unor programe de formare) ;  
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- recomandare, în original, din partea CCD partener/CCD din judeţul de reşedinţă . 

e) Abi lităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 

- persoană cu gândi re analitică şi sintetică, cu capacitate de decizie şi de rezolvare a 
problemelor, promptă, bun organizator; 
- competenţe de coordonare a echipelor/grupuri lor de lucru; 
- competenţe manageriale; 
- competenţe de evaluare; 
- competenţe de comunicare şi de relaţionare. 

8. Expert loca l grup ţintă 

Nr. 

crt 
(Sub)activitatea nr. şi denumire 

Denumirea Număr 

postului experţi 

Durata 

(sub) 

activităţii 

Nr.ore/ 

expert 

Locaţia de 

desfăşurare a 

activităţii 

1 .  

A3- Formarea cadrelor didactice/ 
A. 3 .3 .  - Formarea cadrelor didactice 
din învăţământul primar şi gimnazial, 
în vederea integrării noului 
curriculum de gimnaziu şi faci litării 
tranziţiei elevi lor de la nivelul 
primar la cel gimnazial (asigurarea 
accesului la învăţământ primar şi 
gimnazial de calitate pentru toţi 
elevi i )  
A4-Pi lotarea unor strategii 

integrate de sprijin a elevi lor din 
grupuri vulnerabile/A.4. 3 .  -
I nformarea decidenţi lor de politici 
educaţionale,  experţi lor şi 
parteneri lor educaţionali relevanţi 
privind actualizarea curriculumului 
naţional 

Expert 
local grup 
ţintă 

5 

34 de luni 
(ianuarie 

201 9-
noiembrie 

2021 ) 

a) Descrierea activităţi lor conform cererii de finanţare: 

Casa Corpului 
Didactic Alba 

Casa Corpului 
Didactic Sibiu 

Casa Corpului 
2 ore/ Didactic Mureş 

zi 
Casa Corpului 
Didactic 
Covasna 

Casa Corpului 
Didactic 
Harghita 

Expertul local grup ţintă asigură gestionarea datelor privind grupul ţintă la nivel local în vederea 
realizării corecte a raportări lor de rezultat şi a indicatori lor atinşi în cadrul proiectului la nivelul 
j udeţului Alba/Sibiu/Mures/Covasna/ Harghita. 
De asemenea, coordonează şi gestionează grupul ţintă la nivelul judeţului Alba/ Sibiu/  Mures/ 
Covasna/ Harghita. 

b)  Descrierea sarcini lor/atribuţii lor: 

Denumire post 
Sarcini/ Atribuţii specifice (din fişa postului) 

vacant/expert 

Expert local grup - Coordonează procesul de recrutare, selecţie şi gestionare a grupului 
ţintă ţintă la nivelul judeţului pe toată perioadă de derulare a activităţi lor cu 

acesta; 
- Participă la întâlni ri le cu echipa de i mplemenatare locală, 
coordonatorul proiectului şi alţi membri ai echipei de proiect în vederea 
asigurării bunei gestionări a grupului ţintă; 
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Denumire post 

vacant/expert 
Sarcini/Atribuţii specifice (din fişa postului) 

- Participă la încărcarea în MySmis a documentelor de grup ţintă; 
- Realizează baza de date electronică pentru gestionarea grupului ţintă 
la nivel local; 
- Verifică acurateţea informaţi i lor înscrise în documentele de 
înregistrare a grupului ţintă; 
- Verifică şi analizează rapoarte sintetice despre situaţia beneficiari lor; 
- Redactează rapoartele locate cu privire la situaţia grupului ţintă; 
- Coordonează monitorizarea evoluţiei grupului ţintă la nivel local; 
- Raportează permanent expertului regional responsabi l de selecţia 
grupului ţintă la nivel regional situaţia existentă la nivelul judeţului ; 
- Colaborează cu expertul regional responabi l de selecţia grupului ţintă 
la nivelul judeţului ; 
- Realizează registrul grupului ţintă la nivelul j udeţului ; 
- Colectează dosare care cuprind :  formularul grupului ţintă şi 
documentele personale ale cursanţilor de la nivel local; 
- Efectuează raportări le locale legate de grupul ţintă şi indicatori în 
cadrul rapoartelor aferente; 
- Asigură evidenţa electronică a grupului ţintă şi a activităţi lor în care 
acesta este implicat; 
- Menţine legături cu fiecare membru din GT în vederea includerii 
acestuia în toate activităţile proiectului la care este programat; 
- Semnalează orice disfuncţionalităţi expertului local de coordonare 
formare şi propune soluţii pentru remedierea unor astfel de situaţi i ;  
- Elaborează situaţii I centralizari referitoare la grupul ţintă, solicitate de 
echipa locală de implementare; 
- Participă la întâlni ri le de lucru prevăzute în cadrul proiectului ; 
- Monitorizează în permanentă situaţia grupului ţintă; 
- Participă la elaborarea dosarelor de subvenţii pentru grupul ţintă; 
- Îndeplineşte alte sarcini care îi sunt solicitate de către coordonatorul 
partener şi de managerul de proiect, apărute pe durata derulării 
proiectului . 

c). Condiţii specifice: 

- studii superioare;  
- experienţă de minimum 2 ani în planificare şi  organizare; 
- experienţă de minimum 2 ani în proiecte educaţionale; 
- cunoaşterea unei limbi de ci rculaţie internaţională . 

d). Constituie avantaje la evaluarea dosaru lui: 

- a doua licenţă, masterat, studii postuniversitare, doctorat, postdoctorat; 
- titular în învătământ; 
- experienţă managerială în ultimii 2 ani : 1 . 09 . 201 6-31 .08. 201 8 ( responsabil de cerc pedagogic, 
metodist al  ISJ, membru în CC pe discipline/compartimente ISJ /CC al ISJ, membru al CA al 
unităţi i/ instituţiei de învăţământ, di rector I di rector adjunct de unitate de învăţământ, 
i nspector şcolar, di rector CCD, participare la programe de formare continuă în domeniul 
managementului educaţional publicaţii în domeniul managementului educaţional) 
- experienţă de realizare, verificare şi gestionare a documentelor asociate managementului 
resurselor umane/ grupuri lor ţintă în proiecte cu finanţare externă; 
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Nr. 

crt 

1 .  

- experienţă în gestionarea documentelor programelor de formare acreditate MEN; 
- experienţă în monitorizarea şi evaluarea derulării programelor de formare continuă acreditate 
MEN/avizate MEN; 
- colaborare cu  casa corpului didactic din j udeţul pentru care aplică (acte doveditoare privind 
una sau mai multe dintre situaţi i le date, după caz: formator, autor, coautor de suport de 
curs/program de formare, responsabi l de program de formare, responsabi l în asigurarea 
suportului logistic în cadrul sesiuni lor de formare face-to-face şi on-line, tutore în activităţi le de 
formare continuă a adulţi lor in format on-line, autor de alte resurse educaţionale/ resurse 
educaţionale deschise valorificate în cadrul unor programe de formare); 
- recomandare, în original, din partea CCD partener/CCD din j udeţul de reşedinţă; 
- domiciliul în j udeţul pentru care aplică. 

e). Abi lităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 
- persoană cu gândi re analitică şi sintetică, cu capacitate de decizie, bun organizator; 
- competenţe de coordonare a echipelor/ grupuri lor de lucru; 
- competenţe de comunicare şi de relaţionare. 

9.  Expert local e- learning 

(Sub)activitatea nr. şi denumire 

A2- Abordări didactice centrate pe 
competenţe/A. 2. 2. - Elaborarea de 
resurse educaţionale deschise şi de 
alte resurse relevante pentru 
sprijinirea aplicări i  la c lasă a noi lor 
programe şcolare ( inclusiv 
materiale multimedia etc . ) ; 
A3- Formarea cadrelor 
didactice/ A. 3. 3 .  - Formarea 
cadrelor didactice din învăţământul 
primar şi gimnazial, în vederea 
i ntegrării noului curriculum de 
gimnaziu şi facilitării tranziţiei 
elevi lor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 
învăţământ pri mar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi elevi i )  

Denumirea 

postului 

Expert 
local e-
learning 

Număr 
Durata 

experţi 
(sub) 

activităţii 

34 de luni 
(ianuarie 

6 201 9-
noiembrie 

2021 ) 

a) Descrierea activităţi lor conform cererii de finanţare: 

Nr.ore/ Locaţia de 

expert desfăşurare a 

activităţii 

Casa Corpului 
Didactic Braşov 

Casa Corpului 
Didactic Alba 

Casa Corpului 
Didactic Sibiu 

2 ore/zi 
Casa Corpului 
Didactic Mureş 

Casa Corpului 
Didactic Covasna 

Casa Corpului 
Didactic Harghita 

Expertul local e- learning asigură gestionarea bazelor de date, administrarea reţelelor şi a 
sistemelor de operare şi gestionarea aplicaţiei I nternet în cadrul activităţi lor proiectului la 
nivelul j udeţului Brasov I Alba/Sibiu/ Mures/ Covasna/Harghita. 
De asemenea, realizează la timp activităţi le prevăzute în graficul de i mplementare al 
proiectului , în limitele stabi lite de coordonatorul partener al  regiunii Centru. 
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b) Descrierea sarcini lor/atribuţiilor: 

Denumire post 
vacant/expert 

Expert local e
learning 

Sarcini/ Atribuţii specifice (din fişa postu lui) 

- Faci litatea accesului cursanţi lor la modulele e- learning şi pe platforma 
proiectului; 
- Crearea conturilor formabi li lor şi formatori lor; 
- Monitorizarea procesului de înregistrare a uti lizatori lor pe platformă; 
- Oferi rea de consultanţă în ceea ce priveşte utilizarea platformei ; 
- Administrarea bazei de date a cursanţilor la nivel local; 
- Centralizarea bazelor de date la nivel local; 
- Asigurarea monitorizării accesării modulelor e- learning şi a platformei 
de către cursanţi ; 
- Elaborarea rapoartelor privind stadiul  accesării de către cursanţi a 
modulelor elearning şi a platformei proiectului; 
- Transmiterea bazelor de date şi a altor informaţii solicitate de către 
expertul regional e- learning; 
- Îndeplineşte alte sarcini care sunt solicitate de managerul de proiect, 
coordonatorul partener, expertul elearning regional şi expertul local 
coordonare formare. 

c) Condiţii specifice: 
- studii medi i ;  
- experienţă mai mare de 2 ani în  gestionarea bazelor de date, administrarea reţelelor, a 
sistemelor de operare şi de gestionare a aplicaţiei I nternet. 

d) Constituie avantaje la evaluarea dosaru lui:  

- studii superioare, masterat, studii postuniversitare, doctorat; 
- experienţă managerială (responsabi l de cerc pedagogic, metodist al I SJ ,  membru în CC pe 
discipline/compartimente I SJ/CC al ISJ ,  membru al CA al unităţii / instituţiei de învăţământ, 
di rector I di rector adjunct de unitate de învăţământ, inspector şcolar, di rector CCD, 
participare la programe de formare continuă în domeniul  managementului educaţional publicaţii 
în domeniul  managementului educaţional) 
- experienţă în gestionarea platformelor e- learning; 
- colaborare cu casa corpului didactic din j udeţul pentru care aplică (acte doveditoare privind 
una sau mai multe dintre situaţi i le date, după caz: formator, autor, coautor de suport de 
curs/program de formare, responsabi l de program de formare, responsabi l în asigurarea 
suportului logistic în cadrul sesiuni lor de formare face-to-face şi on- li ne, tutore în activităţi le de 
formare continuă a adulţi lor in format on-line, autor de alte resurse educaţionale/ resurse 
educaţionale deschise valorificate în cadrul unor programe de formare);  
- recomandare,  în original, din partea CCD partener/CCD din judeţul de reşedinţă; 
- domici liul  în judeţul pentru care aplică. 

e) Abi lităţi , calităţi şi aptitudini necesare: 

- persoană cu gândi re analitică şi sintetică, cu capacitate de decizie, bun organizator; 
- competenţe de coordonare a echipelor/ grupuri lor de lucru; 
- competenţe de comunicare şi de relaţionare. 
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Nr. 

crt 

1 .  

1 O. Expert loca l monitorizare şi raportare 

(Sub )activitatea nr. şi denumire 

A3- Formarea cadrelor 
didactice/A. 3 . 3 .  - Formarea 

Denumirea 

postului 

cadrelor didactice din învăţământul 
primar şi gimnazial, în vederea 
i ntegrării noului curriculum de 
gimnaziu şi faci litării tranziţiei 
elevilor de la nivelul primar la cel 
gimnazial (asigurarea accesului la 
învăţământ primar şi gimnazial de 
calitate pentru toţi e levi i )  
A4-Pi lotarea unor strategii 
integrate de sprijin a e levi lor din 

grupuri vulnerabi le/ A.4. 3 .  -
Expert local 
monitorizare 

I nformarea decidenţi lor de politici 
şi raportare 

educaţionale, experţi lor şi 
parteneri lor educaţionali relevanţi 
privind actualizarea curriculumului 
naţional 
AS-Cercetări tematice şi analiza 

de impact a formării 
profesori lor/A. 5 . 3 .  - Realizarea de 
cercetări tematice care să sprijine 
procesul de implementare a 
curriculumului bazat pe competenţe 
cheie, cu focalizare pe elevii din 
categorii dezavantajate 

Număr 

experţi 

5 

Durata 

(sub) 

activităţii 

34 de luni 

Nr.ore/ 

expert 

Locaţia de 

desfăşurare a 

activităţii 

Casa Corpului 
Didactic Alba 

Casa Corpului 
Didactic Sibiu 

(ianuarie 
201 9_ 2 ore/zi 

Casa Corpului 
Didactic Mureş 

noiembrie 
2021 ) 

Casa Corpului 
Didactic Covasna 

Casa Corpului 
Didactic Harghita 

a) Descrierea activităţi lor conform cererii de finanţare: 
Expertul local monitorizare şi raportare asigură monitorizarea internă a activităţi lor desfăşurate 
şi coordonarea raportării realizate de experţii din cadrul proiectului ,  la nivelul judeţului 
Alba/Sibi u /  Mureş/ Covasna/ Harghita. 
De asemenea, este i mplicat în implementarea, monitorizarea şi raportarea activităţi lor 
proiectului pentru atingerea obiectivelor asumat şi în respectarea respectării termenelor în ceea 
ce priveşte activităţi le prevăzute în graficul de implementare ale proiectului . 

b) Descrierea sarcini lor/atribuţii lor: 

Denumire post 
Sarcini/Atribuţii specifice (din fişa postului) 

vacant/expert 

Expert local - Participă la elaborarea strategiei de monitorizare şi raportare a 
monitorizare şi proiectului la nivel local (plan de monitorizare, indicatori , metode, 
raportare instrumente folosite); 

- Contribuie la elaborarea instrumentelor de monitorizare a activităţi lor 
de formare a cadrelor didactice; 
- Coordonează la nivel local activităţi le de verificare a rapoartelor de 
activitate, a fişelor de pontaj şi a livrabi lelor experţi lor din proiect; 
- Realizează, la nivel local, instrumentele tipizate de raportare şi le 
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Denumire post 

vacant/expert 
Sarcini/Atribuţii specifice (din fişa postu lui) 

adaptează lunar în funcţie de necesităţi ; 
- Primeşte, centralizează şi verifică, la nivel local, documentele de 
raportare ale experţi lor, oferă feed- back acestora; 
- Monitorizează, la nivel local, respectarea termenelor în activităţi le de 
raportare lunară; 
- Participă la realizarea şi monitorizarea planului de livrabile a 
proiectului la nivel local; 
- Participă la realizarea dosarelor aferente cererilor de rambursare la 
nivel local; 
- Îndeplineşte atribuţiile stabilite de către managerul de proiect, 
coordonatorul partener, expertul regional monitorizare internă şi 
expertul local coordonare formare. 

c) Condiţii specifice:  

- studii superioare; 
- experienţă mai mare de 2 ani în coordonare, planificare şi organizare; 
- experienţă mai mare de 2 ani în implementarea proiectelor educaţionale/finanţări lor 

nerambursabi le; 
- experienţă mai mare de 2 ani în domeniul învăţământului preuniversitar; 
- permis de conducere categoria B; 
- cunoaşterea unei limbi de ci rculaţie internaţională. 

d) Constituie avantaje la evaluarea dosarului: 

- a doua licenţă, masterat, studii postuniversitare, doctorat; 
- experienţă în verificarea rapoartelor de activitate, a fişelor de pontaj şi a livrabilelor în 
proiecte cu finanţare externă; 
- experienţă managerială în ultimii 5 ani şcolari : 1 . 09 . 201 3 -3 1 . 08 .201 8 ( responsabi l de cerc 
pedagogic, metodist al ISJ, membru în CC pe discipline/compartimente I SJ/CC al ISJ ,  membru al 
CA al  unităţi i / instituţiei de învăţământ, di rector/di rector adjunct de unitate de învăţământ, 
inspector şcolar, di rector CCD, participare la programe de formare continuă în domeniul 
managementului educaţional publicaţii în domeniul managementului educaţional); 
- colaborare cu casa corpului didactic din j udeţul pentru care aplică (acte doveditoare privind 
una sau mai multe dintre situaţiile date, după caz: formator, autor, coautor de suport de 
curs/program de formare, responsabi l de program de formare, responsabil în asigurarea 
suportului logistic în cadrul sesiuni lor de formare face-to-face şi on-line, tutore în activităţi le de 
formare continuă a adulţi lor in format on-line, autor de alte resurse educaţionale/ resurse 
educaţionale deschise valorificate în cadrul unor program 
- recomandare, în original, din partea CCD partener/CCD din judeţul de reşedinţă; 
- e de formare) ;  
- domici liu l  în  judeţul pentru care aplică. 

e) Abi lităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 

- persoană cu gândire analitică şi sintetică, cu capacitate de decizie şi de rezolvare a 
problemelor, promptă, bun organizator; 
- competenţe de coordonare a echipelor/ grupurilor de lucru; 
- competenţe de comunicare şi de relaţionare.  
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V. DOSARUL DE SELECŢIE: 

În conformitate cu prevederile Cererii de finanţare şi ale Procedurii de sistem privind 
recrutarea ş i  selecţia experţUor din cadrul echipelor de proiect, conform OMEN nr. 3920-
08. 06 .2018 cu modificărUe şi completărUe ulterioare şi ale Procedurii operaţionale la 

nivelul CCD Braşov nr. 7/CREDIBV/22. 08.20 18, dosarul de 1nscriere la selecţie va conţine, 1n 
ordinea de mai jos, următoarele documente: 

a) Opis, 1n care se 1nregistrează fiecare document din dosar şi pagina la care acesta se regăseşte 
- 2 exemplare semnate; 
SECŢIUNEA 1 

b) Cerere de 1nscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunţul de selecţie; 
c) Declaraţie de disponibi litate, conform modelului din Anexa 2 la anunţul de selecţie; 
d)  Scrisoare de intenţie, semnată şi datată, 1n original; 
e)  CV format Europass datat şi semnat pe fiecare pagina (CV-ul  trebuie să conţină 
obligatoriu date de contact valide - adresa de e-mai l  şi număr de telefon);  
f) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, copie după 
certificatul de căsătorie (dacă este cazul) sau alt document doveditor schimbare de nume, 
potrivit legi i ;  
g) Cazier j udiciar, 1n  original; 
h )  Adeverinţă medicală, 1n original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată 
cu cel mult şase luni anterior derulării concursului , de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţi le sanitare abi litate; 
i )  Copie documente care atestă competenţele TIC; 
j) Copii le documentelor care atestă nivelul studii lor; 
k) Acte doveditoare privind experienţa/ expertiza pentru 1ndeplini rea condiţii lor specifice 
postului . 
SECŢIUNEA 2 
l )  Acte doveditoare privind aspecte care constituie avantaje din anunţul de selecţie 
(documentele care dovedesc aspectele ce constituie avantaje sunt luate 1n calcul pentru 
stabi li rea punctaj ului ) .  

Documentele depuse în copie vor purta menţiu nea „ Conform c u  originalu l" ,  
precum şi semnătura di rectoru lui/conducătorului  instituţiei ş i  ştampila 
unitătii/institutiei în care candidatul  îsi desfăsoară activitatea. ' , ' ' 

Documentele care constituie dovezi a le experienţei candidatului şi care sunt postate 
în varianta online (la care se face referire prin link-uri) ,  vor fi depuse în dosar în format fizic 
(tipărite) şi vor purta menţiunea „Conform cu originalul", precum şi semnătura 
directoru lui/conducătoru lui instituţiei şi ştampi la unităţii/instituţiei în care candidatu l îşi 
desfăşoară activitatea. 

Se vor lua în considerare doar documentele justificative ataşate la dosarul de 
candidatură. 

Dosarul  va avea toate pagini le numerotate. 

Documentele în l imbile minorităţi lor naţionale vor fi depuse în t raducere 
autorizată în l imba română. 

Lipsa oricărui document din SECŢI U N EA 1 ,  inclusiv a opisu lui şi a numerotării 
pagini lor, va duce la respingerea dosaru lui .  
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VI. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURI I :  

Candidaţii vor depune documentele l a  sediul Casei Corpului Didactic Braşov, str. Iuliu 
Maniu nr. 52, Braşov, judeţul Braşov,sau vor fi transmise prin poştă/curier, până la data de 
1 4. 1 1 . 201 8,  ora 1 5 .00. 

Candidaturi le transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum 
şi cele i ncomplete, vor fi respinse. 

Vil.  PROBELE SELECŢIEI: 

Selecţia constă în parcurgerea a două etape, astfel:  

a) Proba eUminatorie: verificarea eligibi lităţii administrative a dosarelor. 
Lista candidaţi lor declaraţi admişi / respinşi în această etapă va fi publicată la sediul 

Casei Corpului Didactic Braşov, la avizier, şi pe pagina web a Casei Corpului Didactic Braşov la 
adresa www. ccdbrasov. ro. 

Eventualele contestaţii vor fi · depuse la sediul Casei Corpului Didactic Braşov sau 
scanate la adresa de e-mai l ccdbrasov@gmai l. com, în termen de 24 ore de la data publicării 
rezultatelor acestei etape, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Candidaţii declaraţi admişi la proba de verificare a eligibi lităţii administrative a 
dosarelor vor participa la proba b) .  

b) Proba de evaluare a dosarelor. 

Rezultatele în urma evaluării dosarelor vor fi publicate la sediul Casei Corpului Didactic 
Braşov, la avizier şi pe pagina web a Casei Corpului Didactic Braşov la adresa 
www. ccdbrasov. ro. 

Comisia de selecţie va stabili c lasamentul candidaţi lor în ordinea descrescătoare a 
punctajelor acordate. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a punctajului , 
în limita numărului de posturi din anunţul de selecţie. 

Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic Braşov sau scanate 
la adresa de e-mai l ccdbrasov@gmai l . com, în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor 
acestei etape, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Comunicarea rezultatelor la contestaţii le depuse se face la sediul  Casei Corpului Didactic 
Braşov, la avizier şi pe pagina web a Casei Corpului Didactic Braşov la adresa www.ccdbrasov. ro, 
în termen de maximum 7 zi le lucrătoare de la depunerea contestaţi i lor. 

Rezultatele finale, în urma soluţionării contestaţii lor, se afişează la sediul  Casei Corpului 
Didactic Braşov, la avizier şi pe pagina web a Casei Corpului Didactic Braşov la adresa 
ccdbrasov. ro, prin specificarea punctaj ului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis " sau 
„respins". 

Experţii declaraţi admişi au obligaţia şi responsabilitatea să presteze activităţile de 
i mplementare a proiectului conform contractului încheiat în acest sens, după aprobarea echipei 
de proiect de către finanţator. 
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VII I .  CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL SELECŢIEI :  

Perioada 

29. 1 0. 201 8-
1 4. 1 1 . 20 1 8  

d e  luni până vineri , în 
intervalul orar 9 . 00 -
1 5 . 00 
1 5  - 22. 1 1 . 20 1 8  

22. 1 1 . 201 8 

23 . 1 1 . 201 8 

29. 1 1 . 20 1 8  

3- 1 2. 1 2 .20 1 8  

1 2. 1 2. 20 1 8  

1 3 . 1 2. 20 1 8  

2 1 . 1 2. 201 8 

2 1 . 1 2. 20 1 8 

Activitatea 

Depunerea dosarelor 

Verificarea eligibi lităţii administrative a dosarelor 
Afişarea rezultatelor selecţiei în urma verificării eligibi lităţii 
administrative a dosarelor 
Depunerea eventualelor contestaţii 
Afisarea rezultatelor la eventualele contestatii ' ' 

Evaluarea dosarelor 
Afişarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor 
Depunerea eventualelor contestaţii 
Afisarea rezultatelor eventualelor contestatii ' ' 

Afişarea rezultatelor finale 

Eventualele clarificări la prezentul anunţ de selecţie pot fi solicitate la adresa de e-mai l 
ccdbrasov@gmai l .  corn. 

Afişat astăzi , 29. 1 0. 20 1 8 .  
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* * *  
* * 

* * 
* * 

* * *  

U N I U N EA EU ROP EANĂ llnstrumet'lte Structurale 
2014·2C>20 

Anexa 1 la Anunţul de selecţie 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

la procesul de recrutare şi selecţie a experţilor pentru posturile vacante 
din echipa Casei Corpului Didactic Braşov 

-în afara organigramei organizaţiei-
conform anunţului de selecţie nr. 1 00/CRED/BV/29. 1 0.20 1 8  

pentru proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi"
CRED 

Cod SMIS 2014+: 1 18327 

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale 

Subsemnatul( a), (cu iniţiala tatălui) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , născut(ă) la data de 
(ziua, luna, anul) . . . .  . ./. . .  . ./. . . . . . . . . . . .  , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , legitimat(ă) cu B . I./C.I.  seria . . . . .  . 
nr . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , eliberat/ă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  la data de . . . . . . . . . . . . . .  , cu domiciliul în str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
nr . . . . .  , bl. . . . . . .  , ap . . . . .  , localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , vă rog să îmi 
aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiei de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 

. 
d 1 pentru 1u eţu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 .DA TE PERSONALE 
Telefon I 
E-mail I 

2. DISPONIBILITATE DE A EFECTUA DEPLASĂRI ÎN JUDEŢ 
Da D 

Nu 
D 

3 .  DISPONIBILITATE 
Sunt apt şi  disponibil să lucrez ca expert în perioadele menţionate în declaraţia privind 

disponibilitatea (conform contractului care va fi semnat de părţi) 
Da D 

Nu 
D 

Fiecare candidat îşi asumă responsabi litatea declaraţiei disponibilităţii pentru perioada de angajare 
prevăzută în anunţul de selecţie. 

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform 
regulamentului (UE) 2 0 1 6/679 din 26 aprilie 20 1 6  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

Data Semnătura 
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Anexa 2 la Anunţul de selecţie 

DECLARA ŢIE DE DISPONIBILITATE 

Subsemnatul/ subsemnata cu domiciliul 

în , legitimat cu ������������������������������� 

CI/BI, sena : __ , nr. : --- , declar că, în cazul în care sunt selectat pentru postul de 

sunt disponibil(ă) pentru a 

îndeplini în totalitate atribuţiile aferente postului de 

în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, 

EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi"-CRED, desfăşurat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în 

parteneriat cu Casa Corpului Didactic Braşov, din ianuarie 20 1 9  până la sfârşitul perioadei de 

implementare a activităţii, respectiv noiembrie 202 1 .  

Precizez că: 

nu deţin alte funcţii /nu am fost declarat admis pe alte posturi în cadrul proiectului; 

candidez pentru un singur post, la o singură instituţie, în cadrul acestui proiect; 

cunosc şi respect prevederile Orientărilor privind accesarea finanţărilor în cadrul 

Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, conform cărora limita zilnică 

maximă care poate fi decontată per expert trebuie să se încadreze în limita maximă de 1 2  

ore/zi, 6 0  ore/săptămână reprezentând ore lucrate atât în proiecte finanţate din Fondul 

Social European-Programul Operaţional Capital Uman cât şi norma de bază, sau alte 

contracte de muncă în afara proiectelor, stabilite prin contractele de muncă încheiate. Tot 

ce depăşeşte această limită nu se va deconta din POCU. 

Prezenta declaraţie de disponibilitate îşi menţine valabilitatea în cazul prelungirii perioadei 

de implementare a proiectului. 

Nume şi prenume 

Semnătura 

Data 
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