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Nr.  din 24.04.2020 

 

 

ANUNȚ 

 
 

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu  

JUDEȚUL NEAMȚ,  al proiectului  ”MADRE  - Motivarea şi Ameliorarea Didactică a 

Responsabililor Educaționali”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman,  Axa 

prioritară 6 ”Educație și competențe”,  Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea 

abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar 

și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale 

pentru reintegrarea în educație și formare”,  Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, în 

baza contractului de finanțare POCU/73/6/6/107381, cod SMIS 107381. 

anunță demararea acordarii unui numar de 50 subvențiii instrument de sprijin 
pentru activitățile practice ale  cadrele didactice din grupul țintă al proiectului 
pentru școlile eligibile din cadrul proiectului: CSEI Roman,  Școala Gimnazială, 
Comuna Oniceni și Școala Gimnazială, Comuna Văleni conform hotărârii 
Consiliului de Administrație al CCD Neamț din data de 25.02.2019 . 
Acordarea subvenției instrument de sprijin se va face în baza evaluării dosarului 

depus de candidatul care solicită acordarea subvenției. 
 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: 

1. Documentele de înregistrare în grupul țintă, respectiv:  

a) Formular de înregistrare grup țintă; 

b) Declarație de consimțământ;  

c) Declarație dublă finanțare;  

d) Copie a cărții de identitate; 

e) Copie a ultimei diplome de studii;  
f)      Copie a certificatului de căsătorie (unde este cazul);  
g) Declarație în care este oferit acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal;  
h) Declarație pe proprie răspundere privind neparticiparea într-un alt proiect finanțat 

din Programul Operațional Capital Uman, programul “Profesori Motivați în școli 

defavorizate; 

i)      Planul de dezvoltare profesională al participantului la activitățile de formare; 

3. Planificările calendaristice ale activităților la clasă - online;  

4. Fișele lunare de aplicare la clasă;  

5. Portofoliul dezvoltat (individual sau în echipă pe școală) în vederea certificării;  

6. Portofoliul cuprinzând proiectele didactice și proiectele educaționale realizate - online; 
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7. Cererea tip de înscriere la competiție (,,Anexa 1 – Formular de aplicare pentru subvenție 
instrument de sprijin”);  

8. Copie extras de cont IBAN – valid pe numele persoane din grupul țintă care solicită 

acordarea stimulentului pentru performanță (bursei); 

Condiții de participare: 
a) Persoanele fac parte din grupul țintă al proiectului; 

b) Persoanele au înregistrat o rată de participare/prezență la activități de:  

 cel puțin 75% la cursurile de formare profesională continuă organizate în 

cadrul proiectului; 

 100% la activitățile de evaluare a competențelor dobândite în urma 

participării la cursurile de formare; 

c) Persoanele au susținut probele de evaluare și certificare a competențelor și nu 

au fost respinși – al unuia dintre cele două tipuri de cursuri de formare 

profesională desfășurate în cadrul prezentului proiect.  

Evaluarea și departajarea mini-proiectelor  se va face utilizând grila de punctaj a 
,,Anexei 1 – Formular de aplicare pentru subvenție instrument de sprijin”, fiind acceptate 
pentru acordarea subvenției proiectele care obțin minim 70 de puncte dintr-un total de 100 
de puncte (punctaj maxim), în ordinea descrescătoare a punctajului. 

 Nevoi identificate: 0 – 10 puncte; 

 Obiectivele proiectului: 0 – 10 puncte; 

 Activitățile proiectului: 0 – 20 puncte; 

 Calendar activități: 0 – 10 puncte; 

 Rezultatele și indicatorii proiectului: 0 – 20 puncte; 

 Bugetul proiectului: 0 – 30 puncte; 

ATENȚIE! 
Cadrele didactice care beneficiază de subvenție instrument de sprijin și utilizează 

subvenția în alte scopuri decât cele asumate prin mini – proiectul asumat și acceptat pentru 
acordarea subvenției va returna în întregime valoarea subvenției și ni I se va mai permite să 
aplice alte mini-proiecte în cadrul proiectului. 
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CALENDAR DESFĂȘURARE SELECȚIE: 

 

Nr. 

Crt. 

Data Activități desfășurate 

1 27.04-28.04.2020 Depunerea dosarelor de înscriere 

2 29.04. 2020 Evaluarea dosarelor depuse de candidați 

3 30.04. 2020 Afișarea rezultatelor 

4 04.05 2020 Depunerea eventualelor contestații 

5 05.05. 2020 Rezolvarea eventualelor contestații  

6 06.05. 2020 Afișarea rezultatelor finale 

 

Afișat astăzi 24.04.2020, la sediul CCD Neamț, str. Petru Rareș, nr.24. 

 

 

 

 

Manager proiect,  Coordonator partener, 

Prof. Moise Florentina          Arsene Andreea 

 

 


