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Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
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, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 
Obiectivul specific 6.4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin 
programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională 
Obiectivul specific 6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și 
a unei școli inclusive 
Titlu proiect: “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (I)” 
Cod SMIS 2014+: 135711 

 

Nr.  de înregistrare: 

 

 

Anunț recrutare și selecție 

în vederea participării la programe de formare continuă  

adresate cadrelor didactice 
componenta de formare - „A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior 

 

în cadrul proiectului POCU/665/6/23/135711 

 

„Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din 

județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (I)” 
 

 

 

A) Prezentare proiect 

 

Casa Corpului Didactic Dolj, în calitate de partener, implementează proiectul 

POCU/665/6/23/135711 “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și 

adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (I)”, finanțat prin intermediul Programului 

Operațional Capital Uman, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în calitate de 

beneficiar (lider de parteneriat). 

 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea șanselor de ocupare și integrare durabilă pe piața 

muncii în rândul tinerilor și adulților din județul Dolj, care au părăsit timpuriu școala, prin 

participarea acestora la programul “A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior, orientat 

pe nevoile elevilor, în vederea finalizării învățământului obligatoriu, acompaniat pe toată durata 

desfășurării programului de servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții, și 

la stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore în vederea obținerii unei calificări 

profesionale de nivel 3. 

 

În cadrul proiectului, Casa Corpului Didactic Dolj implementează activitatea „Organizarea, 

furnizarea și monitorizarea programelor de formare continuă” în vederea atingerii următorului 

obiectiv specific: 
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Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar, ale 

personalului de sprijin și ale personalului didactic auxiliar, în vederea promovării unor servicii 

educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și elaborării de planuri de dezvoltare 

educațională generale și specifice readucerii și menținerii în sistemul de educație și formare a 

tinerilor și adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie.  

 

Obiectivul vizează furnizarea a 3 programe de formare continuă cu durata de 32 de ore fiecare, 

avizate/ acreditate de Ministerul Educației, adresate persoanelor din unitățile de învățământ 

preuniversitar și din unitățile conexe din județul Dolj. Cele 3 programe de formare puse la 

dispoziția persoanelor interesate prin intermediul proiectului sunt următoarele: 

 

• Abilitarea cadrelor didactice pentru elaborarea de materiale de predare, învățare și 

evaluare pentru programul “A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior; 

• Managementul implementării programului “A doua șansă” pentru învățământ secundar 

inferior; 

• Consilierea și orientarea în carieră a tinerilor și adulților care au părăsit timpuriu școala. 

 

Activitățile proiectului destinate persoanelor din grupul țintă se vor desfășura atât față în față (la 

sediile Inspectoratului Școlar Județean Dolj, Casei Corpului Didactic Dolj și cele 10 unități de 

învățământ cu care au fost încheiate acorduri de colaborare) cât și în sistem blended-learning și 

online. Unitățile de învățământ cu care au fost încheiate acorduri de colaborare în vederea 

imlementării proiectului sunt următoarele: 

 

o Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși Craiova 

o Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 

o Liceul Traian Vuia Craiova 

o Liceul Tehnologic Alexandru Macedonski Melinești 

o Liceul Teoretic George St. Marincu Poiana Mare 

o Școala Profesională Daneți 

o Liceul Tehnologic Ștefan Anghel Băilești 

o Liceul Teoretic Bechet 

o Liceul Tehnologic Dimitrie Filișanu Filiași 

o Școala Profesională Valea Stanciului 

 

Programul „A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior (echivalentul claselor V – VIII și 

IX – X din cadrul învățământului secundar inferior, liceu – filiera tehnologică) va fi derulat la 

sediul celor 10 unități de învățământ suport. Conform cererii de finanțare aprobate, în cadrul 

proiectului vor fi selectati experți - cadre didactice, pentru toate disciplinele din planul cadrul 

care au credite asociate (Anexele 3 și 4 la OMECTS 5248/31.08.2011 cu modificările și 

completările ulterioare), ce dețin competențe în elaborarea și utilizarea de materiale de predare, 

învățare și evaluare pentru programul „A doua șansă” învățământ secundar inferior, competențe 
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dobândite în urma parcurgerii și absolvirii unui program de formare avizat/ acreditat de 

Ministerul Educației pe componenta de formare „A doua șansă” pentru învățământul secundar 

inferior. Experții – cadre didactice selectați își vor desfășura activitatea la sediile unităților de 

învățământ suport și ale structurilor acestora (una sau mai multe locații în funcție de grupa/ 

grupele alocate), indiferent de domiciliu, statut (cadru didactic activ/ pensionat/  temporar în 

afara sistemului de învățământ preuniversitar) sau de unitatea de învățământ la care sunt 

titulari/ detașați. 

 

 

B) Prezentare programe de formare continuă 

 

 Casa Corpului Didactic Dolj, conform celor asumate prin cererea de finanțare aferentă 

proiectului POCU/665/6/23/135711, a avizat la Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, 

Direcția Formare Continuă din cadrul Ministerului Educației următoarele 3 programe de 

formare, forma de organizare online/ blended-learning: 

 

1) Abilitarea cadrelor didactice pentru elaborarea de materiale de predare, învățare și 

evaluare pentru programul “A doua șansă” – învățământ secundar inferior (cu durata de 32 

de ore) 

 

2) Managementul implementării programului “A doua șansă” pentru învățământ secundar 

inferior (cu durata de 32 de ore) 

 

3) Consilierea și orientarea în carieră a tinerilor și adulților care au părăsit timpuriu școala (cu 

durata de 32 de ore) 

 

Competențele vizate de cele 3 programe de formare, conform documentației transmise în 

vederea obținerii avizului, sunt următoarele: 

 

1) Abilitarea cadrelor didactice pentru elaborarea de materiale de predare, învățare și 

evaluare pentru programul “A doua șansă” – învățământ secundar inferior 

o Cunoașterea și aplicarea metodologiei “A doua șansă”, a ghidurilor, planurilor 

cadru și a programelor pe discipline “A doua șansă” 

o Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul 

preuniversitar în vederea promovării unei școli inclusive și a unor servicii 

educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor 

o Dezvoltarea competențelor necesare cadrelor didactice în elaborarea și 

proiectarea de materiale educaționale specifice predării-învățării-evaluării în 

cadrul programului “A doua șansă” 

o Aplicarea, în lucrul cu tinerii și adulții participanți la programul “A doua șansă”, a 

unor strategii de formare specifice educației adulților 
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o Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice necesare elaborării de materiale 

pentru sesiunile de evaluare a competențelor anterior/ pe parcursul programului, 

de către participanții la programul “A doua șansă” 

o Dezvoltarea competențelor de utilizare a instrumentelor TIC (aplicații digitale) la 

disciplinele predate în cadrul programului “A doua șansă”, competențe care permit 

abordarea transdisciplinară a conținuturilor învățării 

 

2) Managementul implementării programului “A doua șansă” pentru învățământ secundar 

inferior 

o Dezvoltarea competențelor privind implementarea programului “A doua șansă” în 

unitatea de învățământ, respectând legislația în vigoare 

o Cunoașterea și aplicarea curriculumului specific programului “A doua șansă” 

pentru învățământ secundar inferior 

o Conștientizarea importanței implementării prevederilor și cerințelor metodologiei 

“A doua șansă” 

o Dezvoltarea unei atitudini pozitive și a motivației pentru organizarea și 

monitorizarea programului “A doua șansă” 

o Elaborarea de proceduri necesare monitorizării programului “A doua șansă” 

 

3) Consilierea și orientarea în carieră a tinerilor și adulților care au părăsit timpuriu școala 

o Dezvoltarea competențelor de a forma tinerilor și adulților abilități de 

management al stilului de viață pentru creșterea calității vieții socio-profesionale 

o Dezvoltarea competențelor de a stimula autocunoașterea tinerilor și adulților ca 

element de bază în vederea orientării în carieră 

o Dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare interpersonală în mediul 

educational și profesional 

o Dezvoltarea competențelor de a sprijini tinerii și adulții cuprinși în programul “A 

doua șansă”, pentru realizare unor planuri de carieră realiste, în acord cu propriile 

interese, aptitudini, dar și cu cerințele pieței muncii 

 

 

C) Criterii de eligibilitate și selecție 

 

Conform Procedurii de recrutare și selecție grup țintă în vederea participării la programe 

de formare continuă pe componenta „A doua șansă” elaborate în cadrul proiectului și a 

rezultatului primei etape de recrutare și selecție, în cadrul prezentei etape a procesului de 

recrutare și selecție sunt disponibile următoarele programe de formare continuă adresate 

cadrelor didactice/ didactice auxiliare: 
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1) Abilitarea cadrelor didactice pentru elaborarea de materiale de predare, învățare și 

evaluare pentru programul “A doua șansă” – învățământ secundar inferior (cu durata de 32 

de ore) 

 

2) Managementul implementării programului “A doua șansă” pentru învățământ secundar 

inferior (cu durata de 32 de ore) 

 

 

C.1) Criterii de eligibilitate pentru programul de formare Abilitarea cadrelor didactice pentru 

elaborarea de materiale de predare, învățare și evaluare pentru programul “A doua șansă” – 

învățământ secundar inferior 

 

Pentru a fi eligibilă, o persoană trebuie să se încadreze în una din categoriile: 

 

a) Personal didactic din învățământul preuniversitar de pe raza județului Dolj; 

b) Echipe manageriale la nivelul unităților de învățământ de pe raza județului Dolj (funcție 

de bază – cadru didactic). 

 

Apartenența la una dintre categorii se dovedește printr-o adeverință eliberată de o unitate de 

învățământ/ unitate conexă învățământului preuniversitar/ Inspectoratul Școlar Județean Dolj. 

 

NB:  

• în cadrul adeverinței trebuie precizate: specialitatea/disciplina predată, unitatea de 

învățământ în care activează/ a activat persoana, sediul unității de învățământ precum și 

perioada/ anul școlar; 

• sunt eligibile inclusiv persoanele care au fost cadre didactice si în prezent sunt pensionate/  

temporar în afara sistemului de învățământ preuniversitar (cu domiciliul în județul Dolj); 

• în cazul persoanelor care sunt cadre didactice în activitate în prezent, unitatea de 

învățământ în care activează trebuie să aibă sediul în județul Dolj. 

 

Vor avea prioritate în alocarea în grupe de formare persoanele care predau/ au predat  

disciplinele din planul cadrul care au credite asociate, nivel de învățământ minim gimnazial 

(Anexele 3 și 4 la OMECTS 5248/31.08.2011 cu modificările și completările ulterioare: limba și 

literatura română, limba engleză, limba franceză, matematică, științe, cultură civică/ educație 

antreprenorială, istorie, geografie, educație muzicală și educație plastică, TIC, discipline tehnice) 
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C.2) Criterii de eligibilitate pentru programul de formare Managementul implementării 

programului “A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior 

 

Pentru a fi eligibilă, o persoană trebuie să se încadreze în una din categoriile: 

 

a) Personal didactic din învățământul preuniversitar de pe raza județului Dolj; 

b) Personal didactic auxiliar din unitățile de învățământ de pe raza județului Dolj; 

c) Echipe manageriale la nivelul unităților de învățământ de pe raza județului Dolj. 

 

Apartenența la una dintre categorii se dovedește printr-o adeverință eliberată de o unitate de 

învățământ/ unitate conexă învățământului preuniversitar/ Inspectoratul Școlar Județean Dolj. 

 

NB:  

• în cadrul adeverinței trebuie precizate: specialitatea/disciplina predată / funcția ocupată, 

unitatea de învățământ în care activează persoana, sediul unității de învățământ precum și 

perioada/ anul școlar; 

• unitatea de învățământ în care activează trebuie să aibă sediul în județul Dolj, minim nivel 

ISCED 2; 

• persoana trebuie să fie în activitate în prezent (în invățământul preuniversitar). 

 

 

C.3) Dosarul de înscriere va conține obligatoriu doar următoarele documente: 

 

• Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1 – 

format .pdf editabil – Vă rugăm să completați electronic documentul pus la dispoziție și 

ulterior să îl tipăriți și să îl semnați); 

• Copie Carte de Identitate/ Buletin de Identitate; 

• Adeverință eliberată de o unitate de învățământ/ unitate conexă învățământului 

preuniversitar/ Inspectoratul Școlar Județean Dolj din care să rezulte informațiile 

solicitate în funcție de programul de formare pentru care ați optat; 

• Cerere de înscriere (Anexa 2 – format .pdf editabil – Vă rugăm să completați electronic 

documentul pus la dispoziție și ulterior să îl tipăriți și să îl semnați); 

• Declarație de disponibilitate (Anexa 3 – format .pdf editabil – Vă rugăm să completați 

electronic documentul pus la dispoziție și ulterior să îl tipăriți și să îl semnați); 

• Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4 – format .pdf editabil – Vă rugăm să 

completați electronic documentul pus la dispoziție și ulterior să îl tipăriți și să îl semnați); 
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C.4) Locuri disponibile: total (cumulat pentru ambele programe de formare): 375 (estimativ) 

 

NB:  

• persoanele care sunt eligibile dar nu predau/ n-au predat disciplinele din planul cadrul care 

au credite asociate, nivel de învățământ minim gimnazial (Anexele 3 și 4 la OMECTS 

5248/31.08.2011) vor constitui lista de rezervă și vor fi alocate în grupe de formare în 

funcție de numărul de persoane disponibile, graficul de implementare al proiectului precum 

și de gradul de încărcare al formatorilor. 

 

 

C.5) Transmitere/ Depunere dosare de înscriere 

 

Dosarul de înscriere (conform pct. C.3) va fi: 

 

• scanat și transmis electronic, personal, de către fiecare persoană care dorește să urmeze 

unul din cele 2 programe de formare continuă, la adresa de e-mail 

pocu135711@ccddj.ro, cel târziu în data de 15 ianuarie 2022. Fiecare dosar (cu condiția 

ca el să fie transmis personal de persoana care dorește să se înscrie) va primi un număr 

de înregistrare care va fi comunicat prin e-mail. 

 

Observație: o persoană nu poate trimite decât dosarul personal! Condiție de eligibilitate 

pentru înregistrarea dosarului! 

 

sau 

 

• depus la sediul CCD Dolj (Muncipiul Craiova, strada Ion Maiorescu nr. 6, județul Dolj) cel 

târziu în data de 15 ianuarie 2022. Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare care 

va fi comunicat persoanei care depune dosarul. 

 

Observație: Dosarele pot fi depuse în intervalul orar 09:00 – 15:00 (luni – joi), respectiv 

09:00 – 13:00 (vineri), în zilele lucrătoare. 
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C.6) Afișarea rezultatelor  

 

În urma verificării documentelor transmise, lista cu persoanele admise/ selectate, folosind nr. de 

înregistrare și inițialele numelui și prenumelui, va fi afișată periodic pe website-ul CCD Dolj. 

 

În funcție de numărul de dosare depuse și selectate, Casa Corpului Didactic Dolj își rezervă 

dreptul de a prelungi perioada de depunere sau de a finaliza procesul de recrutare și selecție 

anterior termenului precizat (15 ianuarie 2022) prin afișarea noului termen limită de 

depunere/ deciziei de finalizare pe website-ul instituției. 

 

 

 

• Grupele vor fi constituite și vor începe programele de formare pe măsură 

ce sunt selectate persoane eligibile!  

• Vă recomandăm să transmiteți/ depuneți dosarele de înscriere în timp 

util pentru a putea fi alocați în grupe și a demara programul de formare 

pentru care ați optat! 

•  Prin transmiterea/ depunerea dosarului de înscriere încă de la 

demararea procesului de recrutare și selecție, în cazul în care acesta este 

declarat eligibil și selectat, aveți prioritate în alocarea în grupe de 

formare și evitați înscrierea pe lista de rezervă! 

 

 

 

 

Coordonator organizare, furnizare și monitorizare  

programe de formare continuă 

Expert identificare și 

înregistrare GT (P1) 

Ștefan VASILE Violeta-Roxana ȘTIRBU 
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