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PREAMBUL
DESCRIEREA PROIECTULUI
Proiectul 106336 cu titlul „Formarea profesională a managerilor școlari, personalului
didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate ,AXA PRIORITARĂ(AP) 6 “ Educatie si
competente”, Prioritatea de investitii (P1) 10i “ Reducerea si prevenirea abandonului scolar
timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate,
inclusive la parcursuri de invatare formale, non-formale si informale pentru integrarea in educatie
si formare”, OS6.6 ”Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul
preunversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile
elevilor si a unei scoli incluzive”. şi se va derula pe o perioadă de 30 luni, fiind implementat de
către Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea împreună cu partenerii asociați: CSEI
Maicanesti, CSEI Rimnicu Sarat si Scoala Gimnaziala Homocea.
OBIECTIVUL GENERAL
Reducerea parasirii timpurii a scolii pentru copiii apartinand grupurilor vulnerabile in
accord cu Cadrul Strategic pentru Cooperarea Europeana in Domeniul Educatiei si Formarii
Profesionale (ET 2020) prin includerea a unor programe educationale care sa asigure accesul
echilibrat la educatie si imbunatatirea calitatii educatiei prin formarea profesionala a personalului
educational din scoli defavorizate in care sunt inmatriculati copii cu un grad ridicat de risc
educational.
DESFĂŞURAREA PROIECTULUI
În proiect se vor desfăşura patru programe de formare pentru participanţi și o activitate
complexă de mentorat didactic. Fiecare participant va parcurge un curs de perfecţionare cu tema:
“Pro-mediere in scoli dezavantajate”, Scoala incluziva- dimensiuni, provocări, soluții”, TIC,
Comunicare si management in scoli defavorizate și o activitate de Mentorat didactic.
1. ”Pro-mediere in scoli dezavantajate”, durată 60 de ore_ fata în fata;
2. „Scoala incluziva- dimensiuni, provocări, soluții”, durată 60 ore (30 ore față în față și 30 ore
on line) Modulele cu desfășurare on line: “Dezvoltarea durabila (poluatorul plateste,
conservarea si protectia biodiversitatii)/10 ore; “Schimbari demografice”/10 ore “Egalitatea de
sanse si tratament (egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu
dizabilitati)/10 ore.
3. ”TIC”: 82 de ore fata in fata;
4. ”Comunicare si management in scoli defavorizate”: 60 de ore

Evaluarea se va desfășura timp de 2 ore pentru fiecare program de formare cu excepția cursului
TIC unde vor fi alocate 3 ore. Cursurile teoretice se vor desfăşura frontal la sediile Casei Corpului
Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea și la sediile partenerilor asociați: CSEI Maicanesti, CSEI
Rimnicu Sarat si Scoala Gimnaziala Homocea, acolo unde au fost acreditate cursurile. Atestarea
cursanților se va face de către formatori, coordonatorul activității de formare și mentorat didactic,
Responsabil monitorizare si evaluarea activitatii de formare. Activităţile de formare se vor
desfăşura în afara orelor de curs, preponderent, în weekend. Programele de formare continuă vor
fi acreditate de DGÎSSEP-DÎTPV in cadrul MEN.
1. SCOP
Această procedură descrie etapele, metodologia, criteriile şi responsabilităţile care stau la
baza procesului de acordare a unui premiu de 1200 lei pentru calitate in educatie incluziva pentru
15 cadre didactice, din scolile ținta (câte 5 cadre didactice din fiecare școală) care au fost
certificate și au depus un proiect privind dezvoltarea profesinală la activitățile de formare și
capacitate de multiplicare privind diseminarea rezultatelor, informare și formare; motivație și
așteptări personale; intenţia de a dezvolta un proiect Erasmus+ în domeniul includerii; distribuție
geografică; abilități lingvistice în cadrul proiectului POCU ID 106336 cu titlul „Formarea
profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli
defavorizate”
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică în cadrul Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea, pentru
activitatea de acordare a a unui premiu de 1200 lei pentru calitate in educatie incluziva pentru
15 cadre didactice (câte 5 cadre didactice din fiecare școală), din scolile tinta care au fost
certificate și au depus un proiect privind dezvoltarea profesinală la activitățile de formare și
capacitate de multiplicare privind diseminarea rezultatelor, informare și formare; motivație și
așteptări personale; intenţia de a dezvolta un proiect Erasmus+ în domeniul includerii; distribuție
geografică; abilități lingvistice: în cadrul proiectului POCU ID 106336 cu titlul „Formarea
profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli
defavorizate”
3. DEFINITII ŞI ABREVIERI
școală defavorizată = școală cu valori ridicate ale următorilor indicatori: ponderea elevilor
în situație de risc educațional, gradul de marginalizare al localității, ponderea cadrelor didactice
fără pregătire, ponderea elevilor din clasa a opta care nu au susținut evaluarea națională și media
notelor obținute la evaluarea națională scăzută.
POCU- Programului Operațional Capital Uman

-

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Cererea de finanţare proiect POCU ID. 106336;
Ghidul solicitantului Programul „Profesori motivați în școli defavorizate” Orientări privind
accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;
Contractul de finanţare POCU/73/6/6/106336;
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011;

-

5. OBIECTIVE ALE PROCESULUI
Procedura urmăreşte:
asigurarea transparenţei în procesul de acordare a premiilor;
respectarea principiului egalităţii de şanse şi nediscriminării;
accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati;
realizarea unui proces de selecţie obiectiv, pe criterii clar definite.

-

6. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
Beneficiarii premiului de 1200 lei pentru calitate in educatie incluziva pentru 15 cadre
didactice (câte 5 cadre didactice din fiecare școală) din scolile ținta care au fost certificate pe
programele: 1.“Pro-mediere in scoli dezavantajate”, care va avea 60 ore față în față, 2.„Scoala
incluziva- dimensiuni, provocări, soluții care va avea 30 ore față în față și 30 ore online, 3.
”TIC” care va avea 82 ore față în față, în cadrul proiectului POCU ID 106336 cu titlul „Formarea
profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli
defavorizate” și îndeplinesc următoarele condiții:
-

-

sunt cadre didactice din CSEI Maicanesti, CSEI Rimnicu Sarat si Scoala Gimnaziala
Homocea,
au o prezență la cursuri de 100%
sunt certificate la cursurile: Pro-mediere in scoli dezavantajate, Scoala incluzivadimensiuni, provocări, soluții și TIC cu calificativele: excelent, foarte bine și au depus un
proiect privind dezvoltarea profesinală la activitățile de formare și capacitate de
multiplicare privind diseminarea rezultatelor, informare și formare; motivație și așteptări
personale; intenţia de a dezvolta un proiect Erasmus+ în domeniul includerii; distribuție
geografică; abilități lingvistice.
7. DATE DE INTRARE
competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor;
resurse financiare şi de timp alocate.

8. Art. 8.1: Principii de acordare a unui premiu de 1200 lei pentru calitate in educatie
incluziva pentru 15 cadre didactice, din scolile tinta care au fost certificate pe trei programe de
formare și au depus un proiect privind dezvoltarea profesinală la activitățile de formare și
capacitate de multiplicare privind diseminarea rezultatelor, informare și formare;motivație și
așteptări personale; intenţia de a dezvolta un proiect Erasmus+ în domeniul includerii; distribuție
geografică; abilități lingvistice, în cadrul proiectului POCU ID 106336 cu titlul „Formarea
profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli
defavorizate” îndeplinesc următoarele condiții:
(a) Ritmicitatea acordării premiilor este condiţionată de alocarea fondurilor de către
AMPOCU şi de îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către fiecare cursant, respectându-se resursele
bugetare alocate premiilor în contractul de finanţare;
(b) În selecţia grupului ţintă şi în acordarea de premii vor fi excluse diferenţele de: rasă,
gen, etnie, orientare politică, statut social, parcurs profesional, vârsta, religie, convingeri,
handicap/dizabilităţi sau oricare alt criteriu care ar diminua şi înlătura exercitarea şi recunoaşterea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale;
(c) Situaţiile speciale vor fi analizate contextual, în funcţie de problema identificată şi vor
fi propuse soluţii astfel încât indicatorii proiectului să poată fi atinşi.
Art. 8.2: Modalitatea de acordare a subvenţiilor:
Acordarea premiilor este justificată şi motivată prin nevoia de a asigura cadrelor
didactice mijloacele financiare de participare la activitatea de formare viitoare și obligativitatea
acestora de a ramane in scolile tinta cel putin 2 ani.
a. Premiile vor fi plătite fiecărui beneficiar, la finalul formării în cadrul programelor
Pro-mediere in scoli dezavantajate, Scoala incluziva- dimensiuni, provocări, soluții, TIC, în
funcţie de frecvenţa la activităţi (100% din nr. de ore alocat) şi de calificativul obţinut în
urma evaluării finale („excelent” sau „foarte bine”, au depus un proiect privind dezvoltarea
profesinală la activitățile de formare și capacitate de multiplicare privind diseminarea
rezultatelor, informare și formare; motivație și așteptări personale; intenţia de a dezvolta un proiect
Erasmus+ în domeniul includerii; distribuție geografică; abilități lingvistice și pe baza situaţiilor
cu privire la frecvenţa şi activitatea didactică desfăşurată de fiecare cursant la fiecare dintre
activităţile din cadrul programului și de calificativul obținut în urma evaluării care trebuie să fie
„excelent” sau „foarte bine”.
b. Persoanele selectate care îndeplinesc condiţiile mai jos menţionate, vor încheia cu
Casa Corpului Didactic„Simion Mehedinți” Vrancea un Contract de acordare a premiului de
1200 lei pentru calitate in educatie incluziva pentru 15 cadre didactice, din scolile tinta care au
fost certificate pe trei programele de formare și au depus un proiect privind dezvoltarea

profesinală la activitățile de formare și capacitate de multiplicare privind diseminarea
rezultatelor, informare și formare; motivație și așteptări personale; intenţia de a dezvolta un proiect
Erasmus+ în domeniul includerii; distribuție geografică; abilități lingvistice, în cadrul proiectului
POCU ID 106336 cu titlul „Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și
personalului de sprijin din școli defavorizate”.
c. Pentru acordarea premiilor sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
(a) au fost selectate în grupul ţintă al prezentului proiect;
(b) au o prezență la cursuri de 100%, au primit la evaluare calificativul „ Excelent”
sau „Foarte bine”.
(c) Îşi îndeplinesc toate obligaţiile didactice de la cursurile: Pro-mediere in scoli
dezavantajate, Scoala incluziva- dimensiuni, provocări, soluții, TIC, din cadrul proiectului şi
participă la evaluarea finală a cursurilor;
(d)Au depus un proiect privind dezvoltarea profesinală la activitățile de formare și
capacitate de multiplicare privind diseminarea rezultatelor, informare și formare; motivație și
așteptări personale; intenţia de a dezvolta un proiect Erasmus+ în domeniul includerii; distribuție
geografică; abilități lingvistice.

-

-

A. PREZENTAREA URMĂTOARELOR DOCUMENTE JUSTIFICATIVE LEGALE:
I. Pentru cursant:
cerere pentru acordarea premiului (anexa II)
adeverinţă de angajat în învăţământ în care să se menţioneze OBLIGATORIU că este cadrul
didactic, manager școlar sau personal de sprijin în una din școlile țintă în anul școlar 20192020 avizată de școală;
C.I. sau B.I în original (pentru conformitate cu originalul de către Casa Corpului Didactic
„Simion Mehedinți” Vrancea şi copie a C.I. sau B.I. care să ateste domiciliul sau reşedinţa
bursierului
B. ÎNDEPLINIREA TUTUROR OBLIGAŢIILOR DIDACTICE

Monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor didactice va fi făcută de către formatori la sfârşitul
fiecărui curs / luni de formare prin întocmirea situaţiilor cu prezenţa şi activitatea cursanţilor.
d. Premiul se plăteşte prin virament bancar de către Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți”
Vrancea.
Art. 8.3: Documente necesare pentru acordare a premiului:

Dosarul pentru acordarea a unui premiu de 1200 lei pentru calitate in educatie incluziva
pentru 15 cadre didactice, din scolile tinta va cuprinde următoarele documente:
i. Contractul de acordare a premiului de 1200 lei pentru calitate in educatie incluziva
pentru 15 cadre didactice, din scolile tinta (completate şi semnate în două exemplare originale:
un exemplar pentru proiect şi un exemplar pentru cursant);
ii. Extrasul contului bancar personal, semnat şi ştampilat de banca emitentă din care să
rezulte contul bancar utilizat pentru primirea subvenţiei;
iii. Documentele cursantului ce dovedesc apartenenţa la grupul țintă:
- adeverinţă de angajat în învăţământ în care să se menţioneze OBLIGATORIU că în anul școlar
2019-2020 este cadru didactic, manager școlar sau opersonal de sprijin în una din școlile țintă,
vizată de școală;
- copie după C.I. sau B.I. a cursantului, conform cu originalul de către reprezentantul Casei
Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea, care să ateste adresa permanentă a domiciliului
bursierului;
iv) proiect privind dezvoltarea profesinală la activitățile de formare și capacitate de
multiplicare privind diseminarea rezultatelor, informare și formare; motivație și așteptări
personale; intenţia de a dezvolta un proiect Erasmus+ în domeniul includerii; distribuție
geografică; abilități lingvistice
v) cerere de inscriere (Anexa II)
Art. 8.4: Comisia constituită pentru verificarea şi evaluarea dosarelor în proiect
POCU/73/6/6/106336:
1. Tarău Mariea - președinte
2. Pristavu Viorica - membru
3. Oprea Marilena-membru
Art. 8.5: Responsabilităţile persoanelor cu atribuţii în procesul de evaluare a
dosarelor depuse de candidaţi:
(1) Vor valida înscrierea cursanţilor în grupul „ de acordare a premiului de 1200 lei pentru calitate
in educatie incluziva pentru 15 cadre didactice, manageri școlari sau personal de sprijin din scolile
tinta”;
(2) Vor organiza procesul de primire, înregistrare şi validare a dosarelor candidaţilor, în locaţiile
stabilite;
(3) Vor verifica şi vor valida documentele trimise de către cursanţii înscrişi;
(4) Rezolvă contestaţiile;
(5) Completează liste intermediare;
(6) Anunţă rezultatele finale ale procesului de înscriere;

(7) Vor semna, după finalizarea procedurii de înscriere, un proces -verbal de analiză a dosarelor
depuse.
Alte prevederi
Art. 1: După finalizarea primirii dosarelor, comisia va asigura:
a) Întocmirea listei finale cu persoanele înscrise în program care vor obţine premiul de 1200 lei
pentru calitate in educatie incluziva pentru 15 cadre didactice din scolile tinta;
b) Rezolvarea cu operativitate a eventualelor deficienţe ce apar în procesul de atribuire a
subvenţiilor;
c) Analizarea şi rezolvarea situaţiilor speciale, în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte,
urmărindu-se atingerea indicatorilor proiectului;
d) Arhivarea dosarelor primite:
1.Păstrarea acestor dosare în arhivă se face în conformitate cu procedura de arhivare a
documentelor proiectului.
2. După expirarea perioadei de arhivare, dosarele se distrug cu aparate speciale.
3. Dosarele nevalidate vor fi arhivate în conformitate cu prescripţiile de arhivare din
proiect.
Art. 2 Persoanele vizate prin prezentele norme nu pot beneficia de premiu în cadrul
proiectului POCU în cazul în care primesc premiu din fonduri publice sau din partea unui alt
proiect cu finanţare europeană pentru activităţi de formare cu un curriculum identic cu al acestui
proiect.
Art. 3 Beneficiarii premiului au obligaţia încunoştiinţării cu celeritate a situaţiilor
menţionate mai sus. În caz contrar, beneficiarii subvenţiei sunt obligaţi să restituie întreaga sumă,
urmând a suporta consecinţele pentru falsul în declaraţii (conform contractului de acordare a
premiului, Anexei 1 din prezenta procedură).
Art. 4: Dacă se constată că persoanele din categoriile celor menţionate mai sus au
beneficiat de subvenţie fără drept, acestea vor fi obligate să restituie sumele de bani în cuantumul
primit urmând a suporta consecinţele pentru falsul în declaraţii (conform contractului de
acordare a premiului, Anexei 1).
Art.5: Persoanele care au beneficiat de premiu au obligativitatea de a rămâne 2 ani
în școala țintă.
Art. 6: Listele cu persoanele care vor primi premii vor fi postate pe website-ul proiectului
pe portal şi pe site-urile partenerilor după evaluarea dosarelor de către comisie.
Prezenta procedură se aplică în cadrul proiectului POCU, ID 106336 cu titlul „Formarea
profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli
defavorizate, după formarea profesională continuă.

Anexa 1
CONTRACT DE ACORDARE A PREMIULUI DE 1200 LEI PENTRU CALITATE IN
EDUCATIE INCLUZIVA PENTRU 15 CADRE DIDACTICE, DIN SCOLILE TINTA
Finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 în cadrul proiectului POCU,
ID 106336 cu titlul ”Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și
personalului de sprijin din școli defavorizate”, după formarea profesională continuă.
În conformitate cu dispoziţiile Contractului de finanţare POCU încheiat de către Casa
Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea cu AMPOCU, se încheie prezentul contract între:
1. Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea cu sediul în Vrancea, Str. Eroilor
, nr.2, în calitate de beneficiar al proiectului POCU, ID 106336 cu titlul “Formarea profesională
a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate, după
formarea profesională continua”, reprezentată prin imputernicit - Prof. Aurelia NEAGU, în
calitate de Managerul proiect, și
2. Dl./D-na_____________________________________________________________,
născut/ă la data de____________________, în localitatea_____________________, cu
domiciliul/reşedinţa
stabil/ă
în
România,
localitatea__________________,
str.______________________________, bl.________, sc._____, et._____, ap._____,
jud._______________,nr.tel:________________, email________________________________ ,
posesor/posesoare a actului de identitate C.I./B.I, seria ______, nr.________________, CNP
__________________________,
în calitate de cursant (membru în grupul ţintă) şi beneficiar al premiului de 1200 lei pentru
calitate in educatie incluziva pentru 15 cadre didactice, din scolile tinta în cadrul proiectului
POCU, ID 106336 cu titlul “Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și
personalului de sprijin din școli defavorizate”.
A. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prezentul contract are ca obiect stabilirea principiilor şi condiţiilor de bază privind acordare
a premiului de 1200 lei pentru calitate in educatie incluziva pentru 15 cadre didactice, din scolile
tinta, participanţi în cadrul proiectului POCU ID 106336 cu titlul “Formarea profesională a
managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate”, cu
precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare, în conformitate cu Contractul de finanţare
OCU/73/6/6/106336 a proiectului semnat cu AM POCU.

Reglementările contractuale prezente sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare, şi cu
prevederile Contractului de finanţare încheiat de Casa Corpului Didactic „Simon Mehedinți”
Vrancea cu AMPOCU pentru desfăşurarea cursurilor de formare şi acordare a bursei şi cu
Regulamentele Casei Corpului Didactic.
B. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se derulează pe perioada desfăşurării cursurilor de la ..................... până
la data de ..................... cu posibilitatea prelungirii acestuia în condiţiile legale.
C. VALOAREA CONTRACTULUI
Cuantumul premiului acordat în cadrul programului de formare este de 1200 lei.
D. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Acestea decurg din Contractul de finanţare proiect POCU ID 106336 cu titlul “Formarea
profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli
defavorizate”, încheiat între Casa Corpului Didactic „Simon Mehedinți” Vrancea şi AMPOCU,
din legislaţia în vigoare, din „Procedura privind modalitatea de acordare a premiului de 1200
lei pentru calitate in educatie incluziva pentru 15 cadre didactice din scolile tinta in cadrul
proiectului POCU ID 106336 cu titlul “Formarea profesională a managerilor școlari, personalului
didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate” şi din prezentul contract.
(1) Casa Corpului Didactic „Simon Mehedinți” Vrancea în calitate de beneficiar al
proiectului POCU, ID 106336 cu titlul “Formarea profesională a managerilor școlari, personalului
didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate”, are următoarele drepturi:
a. stabileşte condiţiile de acordare şi acordă premiilor membrilor grupului ţintă în condiţiile
menţionate în prezentul contract;
b. monitorizează întreaga activitate de acordare a premiilor către grupul ţintă identificat la nivelul
parteneriatului;
c. acordă consultanţă partenerilor asociați în derularea activităţii de acordare a premiilor;
d. în cazul în care beneficiarul premiului nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contractul de
formare încheiat cu Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea şi în prezentul
contract, demarează procedurile pentru recuperarea integrală a sumelor încasate de acesta până
la data încetării contractului de formare din culpa cursantului.
(2) Casa Corpului Didactic „Simon Mehedinți” Vrancea în calitate de beneficiar al proiectului
POCU, ID 106336 cu titlul “Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și
personalului de sprijin din școli defavorizate”, are următoarele obligaţii:
a. să achite cursantului sumele aferente premiului, stipulate în condiţiile prezentului contract, cu
condiţia respectării de către acesta a îndatoririlor asumate prin Contractul de formare semnat

b.

c.

d.
e.

f.

şi prin contractul de faţă. Ritmicitatea acordării premiilor este condiţionată de alocarea
fondurilor de către AMPOCU;
să acorde premiul conform dispoziţiilor prezentului contract şi a Procedurii privind
modalitatea de acordare a premiului de 1200 lei pentru calitate in educatie incluziva pentru
15 cadre didactice, din scolile tinta in cadrul proiectului POCU ID 106336 cu titlul
“Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin
din școli defavorizate” ce face parte integrantă din contract;
să monitorizeze modul în care cursantul îşi respectă toate îndatoririle asumate prin prezentul
contract şi prin Contractul de formare încheiat cu Casa Corpului Didactic „Simon
Mehedinți” Vrancea şi ia măsuri în cazul neîndeplinirii acestora;
să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale cursantului, conform legii;
să asigure managementul şi implementarea proiectului în concordanţă cu prevederile
Contractului de finanţare încheiat de Casa Corpului Didactic „Simon Mehedinți” Vrancea
cu AMPOCU, cu maximum de profesionalism, eficienţă şi în conformitate cu cele mai bune
practici în domeniu;
să respecte prevederile Directivei (UE) 2016/680 privind protecţia persoanelor fizice.

(3) În perioada desfăşurării programului de formare, cursantul are următoarele drepturi:
a) să beneficieze de premiu în cuantum de maxim 1200 lei.
b) Cursantul este de acord ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date a Casei
Corpului Didactic „Simon Mehedinți” Vrancea, care îşi rezervă dreptul de a le prelucra în
scopul desfăşurării Proiectului POCU, ID 106336 cu titlul “Formarea profesională a managerilor
școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate” şi care certifică
faptul că îşi cunoaşte drepturile ca datele personale cuprinse în prezentul contract la proiect
să fie utilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE (GDPR) , Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protectia datelor
personale in cadrul activitatilor specifice desfasurate de autoritatile de aplicare a legii.care
se vor aplica direct, începând cu data de 25 mai 2018, fără a fi necesară vreo transpunere
privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date.
(4) În perioada derulării prezentului contract, cursantul are următoarele obligaţii specifice:
a. să prezinte documente justificative legale (adeverinţe de angajat, acte de identitate, copii ale
actelor de identitate, şi alte documente conform celor menţionate în procedură, necesare pentru
acordarea subvenţiei precum şi actele de identitate ale garantului şi copii ale lor);

b. să transmită toate datele personale de identificare solicitate de către echipa managerială,
cursanţii având obligaţia să anunţe, în termen de 5 zile lucrătoare, orice schimbare a adresei, a
datelor personale sau modificarea statutului profesional;
c. să îndeplinească toate sarcinile ce-i revin potrivit Contractului de formare încheiat cu Casa
Corpului Didactic „Simon Mehedinți” Vrancea, şi potrivit planului de învăţământ şi
programelor analitice ale disciplinelor, conform cu programul de formare;
d. să respecte reglementările adoptate de către echipa de management a proiectului şi de către
conducerea casei;
e. să respecte prevederile Procedurii privind modalitatea de acordare a premiului de 1200 lei
pentru calitate in educatie incluziva pentru 15 cadre didactice, din scolile tinta POCU, ID
106336 cu titlul “Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și
personalului de sprijin din școli defavorizate”;
f. să se informeze prompt asupra a ceea ce li se aduce la cunoştinţă pe pagina web/portalul
proiectului;
g. să restituie integral, în maximum 30 zile calendaristice calculate de la notificarea de către Casa
Corpului Didactic „Simon Mehedinți” Vrancea, contravaloarea sumelor încasate în baza
prezentului contract, în cazul în care contractul de formare şi prezentul contract se reziliază din
culpa sa, în situaţiile prevăzute în declaraţiile pe propria răspundere date la momentul înscrierii
în grupul ţintă, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor stabilite prin prezentul contract precum
şi în cazul nerespectării declaraţiilor semnate la data admiterii în grupul ţintă, în cazul în care
ca urmare a evaluării nu va obţine atestatul de formare continuă, precum şi în cazul în care, pe
parcursul derulării cursului de formare profesională se dovedeşte că nu mai îndeplineşte
criteriile de selecţie în urma cărora a fost admis în grupul ţintă;
h. să nu întrerupă participarea la proiect.
i. să semneze, în cazul încadrării pentru premiu un act adiţional la contractul de studii prin care
se angajează să folosească premiu pentru formarea profesională viitoare si obligativitatea de a
ramane in scolile tinta cel putin 2 ani.
E. PREMII ŞI CONDIŢII DE ACORDARE A PREMIIILOR
1) Cuantumul premiului în cadrul programului de formare este de maxim 1200 lei neimpozabili.
2) Acordarea premiului va fi condiţionată de atestarea de către formatori a situaţiei cu privire la
frecvenţa şi activitatea didactică desfăşurată de către cursant.
F. ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI
1) Contractul de acordare a premiului încetează la data atestării cursantului cu posibilitatea
prelungirii în condiţii legale;
2) Contractul de acordare a premiului încetează la data rezilierii Contractului de formare;

3) Contractul de acordare a premiului nu poate înceta din iniţiativa cursantului. În cazul încetării
prezentului contract din iniţiativa cursantului, acesta se obligă să returneze integral
contravaloare a sumelor încasate în baza prezentului contract în maximum 30 zile
calendaristice calculate de la notificarea de către Casa Corpului Didactic „Simon
Mehedinți” Vrancea.
G. DISPOZIŢII FINALE
1) Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile contractului semnat cu
AMPOCU şi a legislaţiei naţionale în vigoare sau altor reglementări/dispoziţii aplicabile, cu
dispoziţiile Contractului de formare. Prezentul contract poate fi modificat de către Casa
Corpului Didactic „Simon Mehedinți” Vrancea în vederea integrării unor modificări
legislative, instrucţiuni ale AM POCU survenite ulterior datei semnării acestuia. Orice
modificare privind clauzele prezentului contract în timpul derulării acestuia se va face prin act
adiţional semnat de ambele părţi. Prezentul Contract de acordare de a premiului de 1200 lei
pentru calitate in educatie incluziva pentru 15 cadre didactice din scolile tinta s-a încheiat în 2
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, şi intră în vigoare începând cu data de
……………. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
2) Contractantul este de acord ca datele personale cuprinse în prezentul contract la proiect să fie
utilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE (GDPR) , Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protectia datelor
personale in cadrul activitatilor specifice desfasurate de autoritatile de aplicare a legii.care se
vor aplica direct, începând cu data de 25 mai 2018, fără a fi necesară vreo transpunere.
3) Fiecare parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul Contract, cu intenţia de
a-şi asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în acesta şi de a executa întocmai toate
prevederile acestuia.
4) Prin semnarea prezentului Contract, fiecare parte confirmă, în mod expres, faptul că a înţeles
şi acceptă toate prevederile sale, pe care le consideră echitabile, astfel cum prevăd disp. art.
1203 Noul Cod Civil.
5) Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea
prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească,
competentă material şi teritorial, potrivit legii.
6) Părţile au înţeles să încheie astăzi, ................................, prezentul contract de acordare a
premiului de 1200 lei calitate în educație incluzivă pentru 15 cadre didactice, manageri școlari

sau personal de sprijin în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, şi conţine
................................................pagini/exemplar.
Cursant
(Nume şi prenume)
Semnătura
Casa Corpului Didactic
„Simion Mehedinți” Vrancea
Împuternicit legal
Manager proiect,

ANEXA 2

CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul/a …………………....................................................,cu
........................................................... născut/ă
la
data de

domiciliul/reședința,
…...............................,

buletin/ carte de identitate seria …..........., nr:…..........., CNP …............................, telefon
………,
email: …………………………,
cadru didactic la instituția de învățământ
………………………………………………………………………,
solicit înscrierea la concursul de acordare a stimulentelor pentru performanță (premiu)
pentru cadrele didactice în cadrul proiectului POCU/73/6/6/106336 „Formarea profesională a
managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate” al cărui
beneficiar este Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea.

Declar, pe propria răspundere, că nu am mai beneficiat de Stimulente pentru performanţă
(bursă) în cadrul proiectului curent.

Data,
Nume și prenume,
Semnătura,

