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3 
 

1. Scop 

Scopul prezentei proceduri este de a descrie procesul de selecţie a resursei umane care 

participă la programele de formare continuă ale proiectului „Dezvoltarea şi implementarea de 

instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă” 

POCU/73/6/6/105299 în vederea acordării premiului pentru calitate în educaţia incluzivă. 

 

Premiile pentru calitate sunt acordate cadrelor didactice, personalului de sprijin 

(consilieri şcolari, mediatori şcolari, etc.), managerilor şcolari şi personalului partenerilor 

sociali care au rezultate deosebite în asigurarea unei educații incluzive de calitate pentru copiii 

cu risc educațional major, ca măsură de stimulare a resurselor umane calificate să lucreze în 

şcolile ţintă ale proiectului. 

 

Scopul prezentei proceduri este în concordanţă cu obiectivele generale și specifice ale 

proiectului care vizează îmbunătățirea competențelor pentru 358 cadre didactice și de sprijin 

prin dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare, în 

vederea asigurării de servicii educaționale de calitate și a incluziunii școlare pentru elevii din 

cadrul a 9 unități de învățământ preuniversitar defavorizate din județele Sibiu, Brașov și Alba. 

 

2. Domeniul de aplicare 

Prezenta procedură se aplică persoanelor înscrise și acceptate în cadrul proiectului cu 

titlul „Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare 

pentru școala sibiană incluzivă”, cod mySMIS 2014+: 105299, finanțat din fonduri externe 

nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 

6, Prioritatea de investiţie 10i, Obiectivul specific 6.6, apel de proiecte 

POCU/73/6/6/Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-

universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile 

elevilor și a unei școli incluzive, care se derulează în perioada 10.04.2018-10.10.2020, fiind 

implementat de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în calitate de Beneficiar, în 

parteneriat cu Inspectoratul Școlar Sibiu.  

 

3. Documente de referință 

 Legea educației naționale nr. 1 din 2011 

 Instrucțiunea nr. 1/2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ 

preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern 
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managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului 

nr. 600/2018. 

 Anexa 7_Linii directoare metodologie acordarea premiului pentru calitate în educaţia 

incluzivaă, a GS-CS CPP nr 5 POCU OS 6.5 

 Contractul de finanţare POCU şi acte adiţionale ulterioare; 

 

4. Descrierea procedurii 
 

4.1. Dispoziții generale 

Art. 1 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, cu sediul în Sibiu, Bulevardul Victoriei, 

nr. 10, în calitate de Beneficiar al proiectului „Dezvoltarea şi implementarea de instrumente 

motivaționale şi didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă” POCU/73/6/6/105299, în 

cadrul cererii de finanţare are prevăzută, la subactivitatea A3.2, organizarea de competiții de 

premiere a cadrelor didactice, personalului de sprijin, managerilor școlari și personalului 

partenerilor sociali din școlile țintă pentru formabilii înscriși în cadrul proiectului mai sus 

menţionat, între lunile L10 și L30.  

 

Art. 2 Pot participa la procesul de selecție cadrele didactice, personalul de sprijin 

(consilieri şcolari, mediatori şcolari, etc.), managerii şcolari şi personalul partenerilor sociali 

înscrişi și acceptaţi în grupurile de formabili din cadrul proiectului.   

 

Art. 3 Beneficiari ai Premiului pentru calitate în educaţia incluzivă sunt 50 de cadre 

didactice şi personal de sprijin (consilieri şcolari, mediatori şcolari, etc.). 

 

Art. 4 Școlile asociate: CSEI 1 Sibiu, CSEI Turnu Roşu, CSEI Mediaş, CSEI 

Dumbrăveni, Şcoala gimnazială Brădeni, Liceul Tehnologic Iacobeni, Şcoala gimnazială 

Biertan, Școala gimnazială Cața și CSEI Alba Iulia 

 

Art. 5 Se vor acorda maxim 50 de premii a câte 300 euro fiecare, în valoare totală de 

15.000 euro. Plata premiului se face în lei la cursul 1 EUR = 4.45 Lei, curs BNR la data sept. 

2016. 

 

Art. 6 Selecția grupului ţintă în vederea acordării Premiului pentru calitate în educaţia 

incluzivă se va face prin concurs, pe baza criteriilor de selecție prezentate în prezenta procedură, 

acordându-se acces tuturor membrilor grupului ţintă, indiferent de rasă, etnie, gen, religie. 
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Art. 7 După acordarea premiilor pentru rezultate deosebite în asigurarea unei educații 

incluzive de calitate pentru copiii cu risc educațional major, se va realiza o monitorizare și 

evaluare a eficacității intervenției. Aceasta monitorizare se va efectua în mai multe etape și va 

urmări, prin studii comparative, indicatori referitori la creșterea ratei de frecvență școlară a 

copiilor cu risc educațional, îmbunătățirea performanțelor educaționale și desfășurarea de 

activități educaționale prin parteneriat. Metodologia de monitorizare și evaluare a eficacității 

intervenției este dezvoltată şi ataşată ca document separat la sectiunea „Solicitant” din 

mySMIS2014+ a Cererii de finantare. 

 

4.2  Organizarea procesului de selecţie a candidaţilor 

Art. 8 Selecția candidaților în vederea acordării Premiului pentru calitate în educaţia 

incluzivă pentru formabilii care participă în cadrul proiectului „Dezvoltarea şi implementarea 

de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă” 

POCU/73/6/6/105299 va fi realizată de către Comisia de selecţie numită prin decizia 

managerului de proiect. 

 

Comisia de selecţie este formată din următorii membri:  

 Expert metodologic 

 Responsabili formare ULBS 

 Designeri instrucţie ULBS 

 Responsabil formare ISJ Sibiu 

 Designer instrucţie ISJ Sibiu 

 Mentori ISJ Sibiu 

 

Preşedintele comisiei este expertul metodologic. 

 

Art. 9 Atribuţiile Comisiei de selecţie sunt următoarele: 

 Organizează şi coordonează procesul de selecţie a candidaţilor asigurând 

respectarea condiţiilor procedurale prevăzute în prezenta procedură; 

 Pune la dispoziţia candidaţilor documentele necesare pentru înscrierea în 

vederea obținerii Premiului pentru calitate în educaţia incluzivă; 

 Evaluează opţiunile individuale depuse de către candidaţi şi validează selecţia 

candidaţilor; 
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 Definitivează listele cu persoanele selectate pentru acordarea Premiului pentru 

calitate în educaţia incluzivă, le afişează şi rezolvă eventualele contestații depuse 

în termen de 48 de ore de la afișarea clasamentului; 

 Întocmeşte lista finală cu persoanele selectate. 

 

Membrii comisiei de selecţie vor respecta următoarele reguli: 

 Exercitarea atribuțiilor cu onestitate, corectitudine şi responsabilitate; 

 Evaluarea obiectivă, pe baza criteriilor stabilite; 

 Păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal al participanților; 

 Respectarea procedurilor şi termenelor stabilite. 

 
4.3 Procesul de preselecție  

Art. 10 Premiul pentru calitate se acordă doar persoanelor care au participat la formare 

şi au obținut cel puțin calificativul „Foarte Bine” la evaluările finale ale cursurilor de formare. 

Candidaţii vor fi evidențiaţi într-un tabel ordonat în funcție de calificativul obținut. 

 

Art. 11 Sunt eligibile doar persoanele din grupul ţintă care nu au primit Stimulente 

pentru performanță în cadrul proiectului curent. 

 

Art. 12 Înscrierea cadrelor didactice în vederea acordării Premiului pentru calitate este 

voluntară și presupune parcugerea următorilor paşi: 

1. Completarea unui chestionar pentru culegerea de date demografice și pentru a evalua 

intenția formabililor de a candida la procesul de selecție în vederea acordării Premiului pentru 

calitate în educaţia incluzivă. 

Chestionarul construit va cuprinde întrebarea: Doriţi să candidaţi la procesul de selecţie 

în vederea acordării premiului pentru calitate în educaţia incluzivă” cu variantele de răspuns 

“Da” şi “Nu”. 

Chestionarul construit va cuprinde şi informarea referitoare la prelucrarea datelor cu 

caracter personal, în care formabilii trebuie să își dea acordul pentru prelucrarea datelor 

personale, de către comisia de evaluare, în vederea acordării premiului. 

Chestionarul va fi completat în format on-line. Adresa formularului va fi comunicată 

tuturor participanților înscriși la activitățile de formare în prima zi de formare de către expertul 

metodologic. 
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În cazul în care formabilii nu doresc înscrierea în procesul de selecție se renunță la pasul 

următor. 

 

2. Elaborarea unui material sintetic privind prezentarea activităţii de acordare a 

Premiului pentru calitate în educaţia incluzivă pe baza evaluării fiecărui participant în funcţie 

de Portofoliul calităţii în educaţia incluzivă, în care sunt incluse următoarele componente:  

- studiu de caz al unui elev/eleve care are nevoie de intervenție psihopedagogică; 

- program de intervenţie personalizat elaborat pentru elevul selectat; 

- plan de adaptare curriculară pentru elevul selectat.  

 

3. După centralizarea răspunsurilor, va fi întocmită o listă cu formabilii care doresc să 

candideze la procesul de selecţie în vederea acordării Premiului pentru calitate în educaţia 

incluzivă. 

 

4.4 Procesul de selecție  

Art. 13 În primele trei luni de formare, fiecare membru al grupului ţintă al proiectului 

care şi-a exprimat dorinţa de a candida la procesul de selecţie în vederea acordării Premiului 

pentru calitate în educaţia incluzivă, elaborează şi predă mentorului Portofoliul calităţii în 

educaţia incluzivă, care cuprinde următoarele: 

- studiu de caz al unui elev care are nevoie de intervenție psihopedagogică care să 

conțină 5 componente: date personale, date familiale, date medicale, nivelul de 

dezvoltare, situația școlară; 

- program de intervenţie personalizat elaborat pentru elevul selectat care să conțină: 

date personale și conținuturi adaptate la unitățile de învățare; 

- plan de adaptare curriculară pentru elevul selectat care să conțină: competențe 

specifice, resurse (umane, materiale, informative), conținuturi, strategii didactice și 

metode de evaluare a rezultatelor.  

 

4.5 Evaluarea candidaților 

Art. 14 Criteriile în baza cărora se va efectua procesul de selecție sunt următoarele: 

 

A. Criteriul administrativ 

Candidatul trebuie să depună Portofoliul calităţii în educaţia incluzivă, menționat la 

Art.13, complet şi în termenul limită stabilit.  
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Criteriul va fi notat cu calificativul ADMIS / RESPINS.  

 

B. Criterii de relevanță: 

Vor fi evaluate din punct de vedere al relevanţei doar acele candidaturi care au obţinut 

calificativul ADMIS la criteriul Administrativ.  

 

Selecţia candidaţilor în vederea acordării Premiului pentru calitate în educaţia incluzivă 

presupune evaluarea următoarelor criterii de relevanţă: 

1. Studiu de caz al unui elev care are nevoie de intervenție psihopedagogică; 

2. Program de intervenţie personalizat elaborat pentru elevul selectat; 

3. Plan de adaptare curriculară pentru elevul selectat.  

 

Pentru fiecare criteriu de relevanţă se vor acorda puncte conform Grilei de evaluare 

prezentate în continuare. 

 

Pe baza acestor criterii de relevanţă, membrii Comisiei de selecţie vor analiza 

Portofoliile calităţii în educaţia incluzivă, obţinându-se astfel punctajul pentru fiecare candidat; 

punctajul final obţinut îl reprezintă media punctajelor acordate de către toţi membrii Comisiei 

de selecţie. 

 

Grilele completate şi semnate de fiecare membru al Comisiei de selecție a candidaturilor 

se vor anexa la dosarele candidaţilor. 

 

Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute și se 

va întocmi o Listă a persoanelor selectate semnată de către membrii Comisiei de selecție. 

 

 

Grila de evaluare (cf Anexei 1) 
 

1. Evaluarea componentelor pentru Studiu de caz al unui elev care are nevoie de 

intervenție psihopedagogică (total 10 puncte). 
 

Elaborarea celor 5 componente ale studiului de caz al unui elev integrat în şcoala de 

masă se referă la:  
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 date personale 

 date familiale 

 date medicale 

 nivelul de dezvoltare 

 situaţie şcolară 

 

Fiecare candidat va primi punctajul următor: 2 puncte pentru adaptarea fiecărei 

componente din studiul de caz al unui elev integrat în şcoala de masă; 2 puncte x 5 componente 

= 10 puncte. 

 

2. Evaluarea componentelor pentru Program de intervenţie personalizat elaborat 

pentru elevul selectat (total 10 puncte). 
 

Elaborarea celor 5 componente ale programului de intervenţie personalizat elaborat 

pentru elevul integrat se referă la:  

 date personale  

 conţinuturi adaptate la unitatea de învăţare 1  

 conţinuturi adaptate la unitatea de învăţare 2 

 conţinuturi adaptate la unitatea de învăţare 3 

 conţinuturi adaptate la unitatea de învăţare 4 

 Fiecare candidat va primi punctajul următor: 2 puncte pentru date personale, 2 puncte 

pentru conţinuturi adaptate la unitatea de învăţare l, 2, 3, 4; 2 puncte x 5 componente = 10 

puncte. 

 

3. Evaluarea componentelor Plan de adaptare curriculară pentru elevul selectat 

(total 10 puncte). 
 

Adaptarea celor 5 componente ale planului de adaptare curriculară pentru elevul integrat 

se referă la:  

 competenţe specifice 

 resurse (umane, materiale, informative)  

 conţinuturi 

 strategii didactice  

 metode de evaluare a rezultatelor 
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 Fiecare candidat va primi punctajul următor: 2 puncte pentru adaptarea fiecărei 

componente din planul de adaptare curriculară pentru elevul integrat; 2 puncte x 5 componente 

=10 puncte. 

 

 
C. Mențiuni suplimentare 

Rezultatele procesului de selecţie sunt consemnate într-un Proces verbal de selecţie şi 

comunicate candidaţilor prin diferite mijloace de informare (pagina web a proiectului, discuţii 

directe cu cadrele didactice etc.). 

Eventualele contestații se rezolvă de către o Comisie de contestație, în termen de 3 zile 

lucrătoare de la afișarea rezultatelor. 

Comisia de contestație este numită prin decizia managerului de proiect și este formată 

din 3 membri: un președinte (expertul metodologic) și 2 experți din echipa de proiect a 

beneficiarului și partenerului (coordonatorul grup țintă și expertul implementare partener); unul 

dintre membrii evaluatori îndeplineşte şi funcţia de secretar al comisiei. 

 

Art. 15 Calendarul selecţiei 

Calendarul selecţiei va fi anunţat în cadrul lansării selecţiei, în prima zi a stagiului de 

formare de către expertul metodologic. 

 

4.6  Dispoziții finale 

Art. 16 În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării, Comisia de selecţie şi 

eventual Comisia de contestație trebuie să prezinte un Raport al activităţii de selecţie, la care se 

vor ataşa grilele de evaluare. 

Toate documentele aferente procedurii de selectare a grupului ţintă fac parte din 

documentaţia proiectului şi vor fi gestionate şi arhivate conform prevederilor  
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Elaborat de:           Luna 

Crețulescu Radu - Expert metodologic     Ianuarie 2019 

Carmen Simion - Responsabil formare 

Daniel Hunydai - Responsabil formare 

Viorica Faloba – Designer instructie  

 


