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Axa prioritară 6: „Educatie si competențe” 

Prioritatea de investiții – 10i.  Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea la educație 

timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru 

reintegrarea în educație și formare  

Număr de identificare contract: 61398/09.08.2019 ; POCU/446/6/22 

Titlul proiectului: EDUCAȚIE TIMPURIE INCLIZIVĂ ȘI DE CALITATE 

Beneficiar: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII (MEC) 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE EXPERT ÎNVĂȚĂMÂNT –  

FORMATOR DIN PREUNIVERSITAR 

30 POSTURI (20h) 

în cadrul proiectului  

EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE 

POCU/446/6/22/128215 

 

 În vederea completării echipei de implementare a proiectului EDUCAȚIE 

TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE – POCU/446/6/22/128215, Universitatea din 

Pitești, în calitate de partener al beneficiarului de proiect, Ministerul Educației, organizează 

selecție prin concurs de dosare pentru următoarea poziție în proiect (30 posturi): 

1. EXPERT ÎNVĂȚĂMÂNT DIN FORMATOR DIN PREUNIVERSITAR, 

FORMAT ÎN  PROGRAMUL 1, având următoarele responsabilități (extras din 

Cererea de finanțare): 

➢ Participa la elaborarea suporturilor de curs pentru programul de formare continuă;  

➢ Asigura susţinerea activitaţilor teoretice şi practice în cadrul programelor de formare și 

realizarea evaluării cursanților; 

➢ Codul ocupaţiei: 242401 formator 

➢ Durata contractului: determinată, 3 luni. 

➢ Nr. ore/luna x nr luni implementare x remunerație ora =  20 h x 3 luni x 49 lei  

 

NOTĂ : Angajarea expertului selectat stă sub rezerva primirii Avizului de OIR / AMPOCU. 

 

Cele 30 de posturi disponibile sunt repartizate pe județe, astfel: 

Nr.crt. Experți învățământ formatori din preuniversitar formați din 

programul de formare 1 

Județul arondat UPIT Număr formatori 

1 Argeș  2 

2 Vâlcea 2 
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3 Călărași 2 

4 Teleorman 2 

5 Olt 2 

6 Dâmbovița 2 

7 Giurgiu 2 

8 Prahova 2 

9 Ialomița 2 

10 Ilfov 2 

11 Constanța  2 

12 București  8 

Total cadre didactice selectate 30 

 

 

Criteriile de selecție: 

Criteriile ce trebuie îndeplinite de cadrele didactice pentru a fi selectate ca Experți 

învățământ, experiență 5-10 ani ani, din formatori din preuniversitar formați din 

programul de formare 1 (programul de formare a cadrelor didactice din educația ante-

preșcolară) 223 de formatori la nivel național (5 persoane/ județ si 18 persoane din 

Municipiul București, respectiv 3/ per sector) sunt: 

✓ să fie absolvent al programului de formare 1 (programul de formare a cadrelor didactice 

din educatia ante-prescolară) 223 de formatori la nivel national ( 5 persoane/ județ si 18 

persoane din Municipiul Bucuresti, respectiv 3/ per sector); 

✓ să fi obținut calificativul „Foarte bine” la absolvirea programului de formare; 

✓ să aibă experiență relevantă în domeniul formării adulților (minimum 5 ani); 

✓ să aibă experiență relevantă în domeniul proiectelor cu finanțare externă (cel puțin 1 

participare într-un proiect, în calitate de grup țintă sau de membru al echipei de 

implementare/coordonator);  

✓ să posede abilități de lucru cu instrumente online/TIC, certificate de Ministerul 

Educației; 

✓ sa fie cetateni romani, cu domiciliul în Romania;  

✓  să faca dovada prin CI/ BI ca domiciliaza in zona de implementare a proiectului in care 

se deruleaza programele de formare, 

✓ sa fie absolvent al unei institutii de invaţamant in specializarea invaţamantului prescolar 

si/sau anteprescolar (liceu cu profil pedagogic, studii de scurta sau lunga durata in 

domeniul educatiei timpurii/ PIPP, masterat în domeniul educației timpurii);  

✓ sa faca dovada incadrarii, intr-o unitate de invatamant preuniversitar, pe functia 

didactica  de profesor invatamant prescolar/ institutor/ educator/educator-puericultor; 

✓ detine certificat de formator, 

✓ sa aiba cel puțin 10 ani vechime in invatamant ca specialist in invatamantul 

anteprescolar sau prescolar (profesor invatamant prescolar/ institutor/ 
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educator/educator-puericultor) si sa aiba minim gradul II in invatamant, 

✓ sa faca dovada preocuparii pentru dezvoltarea domeniului educatiei timpurii (elaborare 

publicatii stiintifice in domeniul educatiei timpurii, coordonator colectie de carte, 

metodist invatamant prescolar, mentor invatamant prescolar, inspector scolar, 

expert/formator in programe de formare continuă a personalului didactic pentru 

invatamantul prescolar /educatie timpurie) 

Selecția dosarelor candidaților: 

➢ Etapa 1 – Depunerea și verificarea dosarelor de concurs  

➢ Etapa 2 – Afișarea listei cu rezultatele concursului de selecție (doar candidații care 

îndeplinesc cumulativ condițiile de selecție vor fi declarați admiși; în cazul unor 

situații de balotaj, se va face departajarea candidaților, pe baza criteriilor de 

departajare) 

➢ Etapa 3 – soluționarea contestațiilor 

➢ Etapa 4 - Se face public rezultatul concursului, pe site-ul Proiect ETIC (upit.ro) 

Dosarul candidatului va conține în mod obligatoriu următoarele : 

➢ CV în format european (Word și PDF semnat și datat pe fiecare pagină), din care să 

rezulte experiența profesională specifică, relevantă pentru postul vizat în implementarea 

proiectului 

➢ Copie CI (conform cu originalul) 

➢ Diplome studii, în copie (conform cu originalul) 

➢ Documente care să ateste vechimea și specialitatea în muncă 

➢ Documente doveditoare pentru toate cerințele din Criteriile de selecție (conform cu 

originalul) 

➢ Copie certificat de naștere și căsătorie, dacă e cazul (conform cu originalul) 

➢ Extras de cont 

Lipsa oricărui document de mai sus se consideră motiv administrativ de respingere a dosarului. 

 

Candidaturile pentru aceste posturi se depun în format electronic, pe adresa de 

email ionelagiulan@yahoo.com, la responsabil grup țintă Ionela GIULAN, în perioada 

22-26 februarie 2021.  

 

CALENDAR PROCES SELECȚIE 

 

Nr. 

crt. 

Etapa Perioada de desfășurare 

1 Depunerea dosarului de concurs 22-26 februarie 2021 

2 Verificarea dosarelor 1 – 3 martie 2021 

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiintele-educatiei-stiinte-sociale-si-psihologie-2/departamentul-de-tiine-ale-educaiei2/cercetare2/proiecte-cu-finantareeuropeana/proiect-etic
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3 Afișarea listei cu candidații declarați admiși 3 martie 2021, 16.00  

4 Depunerea contestațiilor 4 martie 2021, ora 16.00 

5 Soluționarea contestațiilor 5 martie 2021, ora 14.00  

6 Afișarea listei cu candidații declarați admiși 

în urma soluționării contestațiilor 

5 martie 2021, ora 16.00  

 

CRITERII DE DEPARTAJARE 

Grilă de punctaj 

 Denumire criteriu Punctaj Punctaj 

obținut  

Observații  

1 Coordonare de cercuri pedagogice 1p   

2 Coordonator de practică pedagogică 1p   

3 Responsabil comisie metodică 1p   

4 Participant la cursuri de formare 1p   

5 Publicații (ISSN și/ sau ISBN) 1p   

6 Elaborare de resurse educaționale pentru 

educația timpurie 

1p   

7 Profesor metodist 1p   

8 Certificat de mentor 1p   

 TOTAL 8 p   

 

 

Avizat de  

Coordonator proiect partener 

Conf. univ. dr. Claudiu LANGA 

 

 

 

Întocmit de 

Asistent proiect partener UPIT 

Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ 

 


