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PROCEDURĂ DE SELECȚIE  
Experți învățământ din formatori din 
preuniversitar, formați în program 1 

ÎN CADRUL PROIECTULUI 

„E.T.I.C.-Educație timpurie incluzivă și de calitate” 



 
 

 

 
Activitatea 3.3 SELECŢIE, MENȚINERE SI MONITORIZARE GRUP ȚINTĂ 

 

Universitatea din Pitești 
 

Elaborat / 

Verificat / 

Monitorizat 

Numele şi prenumele Funcţia Semnǎtura 

DUMINICĂ Delia Asistent proiect partener 
 

Avizat LANGA Claudiu Coordonator Partener 1 

 

 

 
 

Universitatea Aurel Vlaicu, Arad 
 

Elaborat / 

Verificat / 

Monitorizat 

Numele şi prenumele Funcţia Semnǎtura 

KELEMEN Gabriela Asistent proiect partener 
 

Avizat EGERǍU Anca Manuela Coordonator Partener 2 

 

 

 

 

Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Elaborat / 

Verificat / 

Monitorizat 

Numele şi prenumele Funcţia Semnǎtura 

DOMUNCO  Florin  Asistent proiect partener 
 

Avizat CLIPA Otilia Coordonator Partener 3 
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1. Cadrul legislativ 
 

- Contractul de finanțare nr. 61398/09.08.2019 și actele adiționale ulterioare; 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

- Ghidul Solicitantului  

- Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020 

- Procedură privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei în 

proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile/contracte în Universitatea din 

Pitești,  

-  Procedură cu procedura internă privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în 

afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile PO-SRU-

02-1 din Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.  

 

2. Prezentare generală 

 

 Prezenta procedură este realizată pentru selectarea grupului țintă în cadrul proiectului 

„E.T.I.C – Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate, Cod SMIS 2014+: 128215, Proiect 

cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, 

derulat de către Ministerul Educației Naționale,  în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu 

Universitatea din Pitești (UPIT), Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad (UAV) si Universitatea 

„Stefan cel Mare” din Suceava (USV). 

Recrutarea și selecția Experților învățământ, experiență 5-10 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) se desfășoară în 

cadrul activității A3.3. „Selecția, menținerea și monitorizarea grupului țintă”.  

Procesul de recrutare și selecție se va desfășura conform prevederilor Procedurii privind 

recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din 

fonduri europene nerambursabile/contracte în universitățile partenere. 

 

3. Scop 

Procedura elaborată are scopul de a stabili criteriile de selecție și de ierarhizare a unui 

număr de 90 de cadre didactice din învățământul preuniversitar, nivelul educație timpurie, care 

au absolvit programul de formare 1, destinat pentru 223 de formatori la nivel național, care sunt 

astfel cooptați ca experți în proiect, în calitate de formatori în cadrul programului de formare 

continuă pentru 2283 de cadre didactice. 

Alocarea numărului de cadre didactice ce vor fi selectate pentru a deveni formatori în 

proiect este următoarea: 

 

Partener 1 – Universitatea din Pitești 

 

Nr.crt. Experți învățământ formatori din preuniversitar 

formați din programul de formare 1 

Județul arondat UPIT Număr cadre didactice 

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 

Partener 2 – Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

 

Nr.crt. Experți învățământ formatori din preuniversitar 

formați din programul de formare 1 

Județul arondat UAV Număr cadre didactice 

1 Arad 2 

2 Timiș 2 

3 Hunedoara 2 

4 Bihor 2 

5 Satu Mare 2 

6 Dolj 2 

7 Bistrița Năsăud 2 

8 Sălaj 2 

9 Cluj 2 

10 Alba 2 

11 Sibiu 2 

12 Brașov 2 

13 Caraș-Severin 2 

14 Gorj 2 

15 Mehedinți 2 

Total cadre didactice selectate 30 

 

Partener 3 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Nr.crt. Experți învățământ formatori din preuniversitar 

formați din programul de formare 1 

Județul arondat USV Număr cadre didactice 

1 Suceava  2 

2 Botoșani 2 

3 Neamț 2 

4 Iași 2 

5 Bacău 2 

6 Harghita 2 

7 Covasna 2 

8 Vrancea  2 
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9 Vrancea  2 

10 Galați 2 

11 Buzău 2 

12 Brăila 2 

13 Vaslui  2 

14 Mureș 2 

15 Maramureș 2 

Total cadre didactice selectate 30 

 

 

4. Criterii 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/ 

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

invatamantul prescolar /educatie timpurie) 

 

5. Grila de punctaj 

Comisia de selecție va acorda fiecărui candidat un punctaj, pe baza analizei și evaluării 

actelor justificative depuse în dosarul de candidatură, conform Grilei de punctaj: 

 

Grilă de punctaj 

 Denumire criteriu Punctaj Punctaj 

obținut  

Observații  

1 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) 

1 p   

2 Calificativul „Foarte bine” la absolvirea 

programului de formare 

2 p   

3 Experiență relevantă în domeniul formării adulților 

(minimum 5 ani) 

3 p   

4 Experință relevantă în domeniul proiectelor cu 

finanțare (cel puțin 1 proiect în care să fi 

lucrat/coordonat) 

2 p   

5 Abilități de lucru cu instrumente online/TIC 

(certificate) 

2 p   

 TOTAL 10 p   

 

6. Criteriile de departajare 

În situația în care se constată situații de balotaj între candidați, se vor aplica următoarele 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   
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7. Calendar selecție 

Nr. 

crt. 

Etapa Perioada de 

desfășurare 

1 Depunerea dosarului de concurs 22-26 februarie 2021 

2 Verificarea dosarelor 1 – 3 martie 2021 

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  

 

 

 

 


