
DENUMIRE PROIECT: HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE
Cod SMIS: 153011
Contract de finanțare: POCU/987/6/26
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Prioritatea de investiții 10i – „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.) 6.3, 6.6

SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE
din cadrul  proiectului  „Hai afară la-nvățare!”, cod apel POCU/987/6/26, finanţat prin

Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Cod SMIS 153011, implementat de către lider
Asociatia Orientat în parteneriat cu Școala Gimnazială „Ion Ghica”.

Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu
și promovarea accesului egal la învățământul primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri
de învățare formale, non-formale și informale pentru creșterea ratei de participare la educație a
elevilor  din mediul  rural  și  romi,  precum și îmbunătățirea  competențelor  personalului  didactic
pentru a oferi servicii educaționale de calitate, orientate spre nevoile elevilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
OS1. Reducerea riscului parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire și de

asigurare a oportunităților egale pentru 350 de elevii apartinând grupurilor vulnerabile, cu accent
pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-
economic.

OS2. Îmbunătățirea compețentelor a 38 de cadre didactice din învățământul preuniversitar
in vederea promovarii de servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a unei școli
incluzive prin utilizarea de metode noi de învățare, în special a educației non-formale în aer liber.

OS3. Dezvoltarea de parteneriate intre autoritati locale, institutii de învățământ, ONG-uri
din  judetul  Iași  pentru  a  dezvolta  metode  inovatoare  de  predare  -  învățare  pentru  prevenirea
abandonului  școlar  și  în  vederea  asigurarii  sustenabilității  din  perspectiva  instituțională  și/sau
financiară.

Selecția  implică  identificarea  a  22  de  la  Școala  Gimnazială  „Ion  Ghica”  Iași (8
învățători,  14  cadre  didactice  gimnaziu:  matematică,  Limba  română,  limbi  străine,  stiinte,
geografie, tehnologie, arte (desen, muzică), sport, istorie etc) care își vor îmbunătăți competențele
profesionale prin participarea la activități de formare profesională în vederea dezvoltării de noi
modalități de predare și învățare incluzivă.

CRITERII DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă formate din PERSONALUL DIDACTIC

DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE NIVEL ISCED 1-3 trebuie să îndeplinească
CUMULATIV următoarele condiții:

 Sunt cadre didactice angajate la Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași, cu domiciliul în
Regiunea Nord Est.

 Declară pe propria răspundere  disponibilitate de a participa la întreg programul de
formare profesională, inclusiv la activitățile de follow-up și transfer de bune practici, atât în rândul
colegilor din școala din care provin cât și în cadrul proiectului, precum și de a fi angajat în calitate
de expert activități outdoor în cadrul școlii din care provin. 
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CONDIȚII SPECIFICE 
Curs de Educație nonformală în sistem outdoor  – ”Pentru acțiuni aferente OS 6.6.,

este obligatorie frecventarea, de către persoanele din grupul țintă al proiectelor depuse, a unui
program de perfecționare profesională în domeniul organizării și furnizării educației nonformale
în  sistem  outdoor  pentru  care  se  vor  acorda  credite  profesionale  transferabile  conform
reglementărilor în vigoare, emise de Ministerul Educației.”

 Cadrele didactice trebuie să dețină, conform prevederilor din cadrul cererii de finanțare
aprobate, experiență în ocuparea unui post similar în domeniul educațional sau derularea de
activitati de voluntariat cu copii și tineri de minim 6 luni.

 Declară, pe propria răspundere, că nu au participat sau nu vor mai participa la
programe similare în cadrul altor proiecte cu finanțare prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020. 

DOSARUL VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 Anexa 1: Fișă de recomandare a cadrului didactic de la școala trimițătoare

 Anexa 2: Acord privind prelucrarea datelor personale

 Anexa 3: Declarație pe propria răspundere că participă la întreg programul de formare profe-

sională organizat în cadrul proiectului și va semna ulterior contractul de muncă ca expert acti-

vitati outdoor si se va implica în activitățile didactice în cadrul școlii din care provine

 Anexa 4: Declarație privind evitarea dublei finanțări 

 Anexa 5: Adeverință că este cadru didactic la una din cele 3 școli implicate în cadrul proiectu-

lui – furnizată de catre scolile partenere pentru fiecare cadru didactic

 Anexa 6: Fişă de selecție în grupul țintă al proiectului realizată pe baza documentelor de în-

scriere în grupul țintă al proiectului; va fi evaluat CV-ul cadrului didactic însoțit de documente

suport (diplome de studiu, adeverință că este angajat al școlii, copie dupa documente care do-

vedesc experiență minimă de 6 luni în activități cu copii/tineri)

 Anexa 8: Formular de înregistrare în grupul ţintă/Formular individual de înregistrare format ti-

parit si electronic.

Termen de depunere: 30 noiembrie 2022
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Anexa 1: Fișă de recomandare a cadrului didactic de la școala trimițătoare

Prin prezenta, recomandăm pe d-na/d-nul...................................., cadru didactic angajat în

cadrul  școlii....................................................................  să  participe  la  programul  de  formare

profesională  și  să  se  implice  ulterior  ca  expert  activități  outdoor  în  cadrul  proiectului:  HAI

AFARĂ LA-NVĂȚARE. 

Menționăm că d-na/d-nul…………………………………….……….are experiență de …..

ani în activități didactice.

Reprezentant legal/Coordonator activități Partener
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Anexa 2: Acord privind prelucrarea datelor personale
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea imaginii pentru proiectul

“Hai afară la-nvățare!”

Subsemnatul/a:  ...........................................domiciliat/ă  în  Judeţul  .................,

Localitatea:  .........................,  Str................................,  nr.  .....,  legitimat(ă)  cu

C.I./B.I./C.I.P./Paşaport  seria:  ....  nr.  .......................,  eliberat  de:  SPCLEP  ..................  la

data: ................., declar că sunt de acord cu:

folosirea imaginii mele în acele aspecte strict legate de implementarea proiectului „Hai
afară la-nvățare!”.
prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  în  toate  aspectele  legate  de  implementarea
proiectului „Hai afară la-nvățare!”

Sunt  de  acord  cu  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  în  toate  aspectele  legate  de
implementarea proiectului „Hai afară la-nvățare!”. 
Declar ca am fost informat/ă că toate datele cu caracter personal vor fi tratate confidențial,  în
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al
Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
Mi s-a adus  la  cunoștință  care  sunt drepturile  și  obligațiile  pe care  le  am cu privire  la
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Furnizarea datelor personale precum nume, prenume, adresă, cod numeric personal, data și locul
nașterii, serie și număr act de identitate, date certificat de naștere, date certificat de căsătorie, date
acte  de  studii,  telefon,  e-mail,  venit,  imagine,  semnătura,  adresa  e-mail,  date  medicale,  date
privind  cazierul  judiciar,  cetățenia,  starea  civilă  reprezintă  o  obligație  necesară  pentru  a  fi
participant/a în proiect, astfel că furnizarea acestor informații este obligatorie.

Am luat la cunoștință că datele mele cu caracter personal pot fi transmise următorilor destinatari:
Instituții,  organisme  ale  Uniunii  Europene,  Ministerul  Fondurilor  Europene,  Organismul
Intermediar  Regional  pentru  Programul  Operațional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane,
Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesională
a  adulților,  Agenția  Națională  pentru  Ocuparea  Forței  de  Muncă,  Agenții  județene  pentru
Ocuparea  Forței  de  Muncă,  alte  organisme,  instituții,  autorități  de  legiferare,  reglementare  și
control din România sau Uniunea Europeană.
Data:......................
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Semnătură cadru didactic: ....................................
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Anexa 3: DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
cu privire la participarea la activitățile proiectului

Hai afară la-nvățare!

Subsemnatul/a:  .................................,  CNP .............................,  domiciliat/ă  în  Judeţul  ..............,

localitatea: ...................,  Str.....................................,  nr. .......,  Bl.....,  Et.....Ap.....   legitimat(ă)  cu

C.I./B.I./C.I.P./Paşaport  seria:  ........  nr.  .................,  eliberat  de:  SPCLEP  .........................,   la

data:  ...................,  în  calitate  de   CADRU  DIDACTIC   angajat  în  cadrul

Școlii  ....................................  ...............................................  declar  pe  propria  răspundere  că  voi

participa  la  întreg  programul  de  formare  profesională  din  cadrul  proiectului  ”Hai  afară  la-

nvățare!”.

De asemenea, declar pe propria răspundere că ulterior implicării în cadrul programului de

formare  profesională  voi  implementa  activități  de  învățare  non-formală  cu  elevii  din

Școala........................................... în calitate de expert activități outdoor angajat în cadrul acestui

proiect.  În  caz  contrar,  îmi  asum  prin  prezenta  declarație,  restituirea  costurilor  cu  formarea

profesională, estimate, conform bugetului aprobat al proiectului la valoare de 870 de lei pentru un

cadru didactic.

Data:................ Nume prenume:............................. 

Semnătură:.................................
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Anexa 4: Declarație privind evitarea dublei finanțări

Subsemnatul/a:  ..............................................................,  CNP  .............................,  domiciliat/ă  în

Judeţul  ..............,  localitatea:  .............................,  Str.....................................,  nr.  .......,  Bl.....,

Et.....Ap.....   legitimat(ă)  cu  C.I./B.I./C.I.P./Paşaport  seria:  ........  nr.  .................,  eliberat  de:

SPCLEP .........................,  la data: ..................., în calitate de  CADRU DIDACTIC  angajat în

cadrul Școlii .................................... ............................................... declar pe propria răspundere că:

NU am mai beneficiat  si nu voi beneficia de formare profesionala in domeniul educatiei  non-
formale  outdoor  finanțata  de  UE in  cadrul  altor  apeluri  de  proiecte  POCU  (apeluri  similare
anterior subsumate OS 6.3 si 6.6) sau din alte surse de finanțare, pe perioada derulării proiectului
”Hai afară la-nvățare!”, respectiv 24.10.2022-31.12.2023.

Data:..........

Nume prenume:............................. 

Semnătură:.................................
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Anexa 6: Fişă de selecție în grupul țintă al proiectului

NUME PRENUME Cadru didactic:...................................................

ȘCOALA ÎN  CARE PREDĂ:.......................................................................

MATERIA ȘCOLARĂ/MATERIILE ȘCOLARE PREDATE:..................................

CONDIȚIE ADMINISTRATIVE  DE ELIGIBILITATE DA NU OBS.
Cadrul  didactic  este  angajat  într-una  din  cele  2  școli  implicate  în

cadrul  proiectului:Şcoala  Gimnazială  Mironeasa/Școala  Gimnazială

„Ion Ghica” din județul Iași.

Anexa  1:  Fișă  de  recomandare  a  cadrului  didactic  de  la  școala

trimițătoare  este  completată  de  reprezentantul  școlii/coordonator

activitati

Anexa 2: Acord privind prelucrarea datelor personale

Anexa 3: DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

cu privire la participarea la activitățile proiectului

Hai afară la-nvățare! este semnata si datata de catre cadrul didactic

Anexa 4: Declarație privind evitarea dublei finanțări este semnata si

datata de catre cadrul didactic

Anexa 5:  Adeverință  că  este  cadru didactic  la  una din cele  2 școli

implicate în cadrul proiectului –  furnizată de catre scolile partenere

pentru fiecare cadru didactic

Copie după Cartea de Identitate a fost atașată

Anexa 7: Formular de înregistrare individuală a participanţilor la 

operaţiunile finanţate prin POCU 2014 – 2020
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CONDIȚII TEHNICE îndeplinite de cadrul didactic DA NU OBS.

Din CV-ul cadrului didactic reiese că acesta are experienta de minim 6

luni in derularea de activitati cu copii/tineri

Grilă completată de: 

Nume prenume: GHENGHEA MIHAI

Funcție deținută în proiect: Responsabil grup tinta în cadrul proiectului

Verificat de 

Coordonator activități educationale

Marcu Marinela

9



DENUMIRE PROIECT: HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE
Cod SMIS: 153011
Contract de finanțare: POCU/987/6/26
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Prioritatea de investiții 10i – „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.) 6.3, 6.6

Anexa 8

Formularul de înregistrare individuală a participanților 
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020

Cod SMIS proiect: 153011
Axă prioritară: 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice (O.S.) 6.3, 6.6

Titlu proiect: HAI AFARĂ LA-NVĂȚARE!
OIR/OI responsabil: OIPOCU MEN

Secțiunea A. La intrarea în operațiune
A. Date de contact: 

Nume, prenume:

Adresa domiciliu:

Locul  de  reședință  (dacă  diferă  de
domiciliu):

Telefon:

E-mail:

B. Data intrării în operațiune:__________________
- CNP:________________________________
- Zonă:   

Urban Rural

C.  Localizare geografică: 
Regiune: Nord-Est

 Județ: Iași

 Unitate teritorial administrativă: .............................

D. Gen:
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Masculin

Feminin

E. Vârsta: 

Persoană cu vârsta sub 25 ani

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani

Persoană cu vârsta peste 54 de ani

F. Categoria de Grup Țintă din care face parte:
1. Elev învățământ primar                  
2. Elev învățământ gimnazial              
3. Cadru didactic...................... 
G. Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată (doar pentru cadrele didactice) 

Angajat

Angajat pe cont propriu

Șomer

Șomer de lungă durată

Persoană  inactivă  (inclusiv  copii
antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)

Alta categorie de inactivi în afara de cei din
educație și formare

H. Ultimul nivel de educație absolvit: 

ISCED nivel 0 – Educaţia timpurie

ISCED nivel 1 – Învăţământ primar

ISCED nivel 2 – Învăţământ gimnazial

ISCED nivel 3 – Învăţământ liceal

ISCED nivel 4 – Învăţământ postliceal

ISCED  nivel  5  –  Învăţământ  superior  de
scurtă durată

ISCED nivel 6 – Licenţă sau nivel echivalent

ISCED nivel 7 – Master sau nivel echivalent

ISCED  nivel  8  –  Doctorat  sau  nivel
echivalent
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J. Persoană dezavantajată:  

Da

Nu

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere

Migranți

Participanți de origine străină

Minorități

Etnie romă

Alta minoritate decât cea de etnie romă

Comunități marginalizate

Participanți cu dizabilități

Alte categorii defavorizate

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă

Niciuna din opțiunile de mai sus

Data:                                                                  
Semnătura participant                                                                                    Semnătura responsabil grup 
țintă

Ghenghea Mihai
Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și 

prelucrarea datelor cu caracter personal personal
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