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 Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare

procesul de selecție a candidaților la activitățile organizate în cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS 

– Acces egal la educație, implementat de către Asociația GO

AHEAD, în calitate de Promotor al finan

Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare

de dezvoltare Nord - Est a României. 

 Obiectivul general al proiectului

aplicare a drepturilor omului, în special a celor legate de problematica de gen 

educație prin măsuri specifice de dezvoltare personală, consiliere, terapie de care beneficiază cel 

puțin 480 de eleve și 210 cadre didactice din 14 unități de învățământ din județele Neamț și Suceava, 

precum și acțiuni extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy de care beneficiază peste 2000 

de persoane - elevi, părinți, profesori, actori din comunitățile

 

Criterii obligatorii/eliminatorii:   

1. Cadrul didactic face parte din personalul didactic al  uneia din cele 14 unită

desemnate în cadrul proiectului/ Aplica

de unitatea de învățământ (Anexa 2.b).

2. Cadrul didactic este diriginte pentru clasele a IX

desemnate în cadrul proiectului/ Aplica

de unitatea de învățământ (Anexa 2.b).

3. Cadrul didactic este consilier 

cadrul proiectului/ Aplicației de finanțare 

învățământ (Anexa 2.b). 

4. Disponibilitatea cadrul didactic de a participa la activită

Declarația de disponibilitate și angajament (Anexa 5.b).

5. Cadrul didactic prezinta acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în cadrul 

proiectului – criteriu dovedit prin Consim

persoane fizice majore (Anexa 9).
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ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

CADRE DIDACTICE 

ția Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltarevă invită să participa

ție a candidaților la activitățile organizate în cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS 

ție, implementat de către Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Asocia

al finanțării, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț

ția Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare, în calitate de Parteneri, în regiunea 

Est a României.  

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității nivelului de conștientizare și 

aplicare a drepturilor omului, în special a celor legate de problematica de gen și accesul/ dreptul la 

ție prin măsuri specifice de dezvoltare personală, consiliere, terapie de care beneficiază cel 

și 210 cadre didactice din 14 unități de învățământ din județele Neamț și Suceava, 

și acțiuni extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy de care beneficiază peste 2000 

ți, profesori, actori din comunitățile vizate. 

1. Cadrul didactic face parte din personalul didactic al  uneia din cele 14 unități de învățământ 

desemnate în cadrul proiectului/ Aplicației de finanțare – criteriu dovedit printr-o Adeverin

țământ (Anexa 2.b). 

2. Cadrul didactic este diriginte pentru clasele a IX-a și a X-a din cele 14 unități de învățământ 

desemnate în cadrul proiectului/ Aplicației de finanțare – criteriu dovedit printr-o Adeverin

(Anexa 2.b). 

3. Cadrul didactic este consilier școlar în cadrul celor 14 unități de învățământ desemnate în 

ției de finanțare – criteriu dovedit printr-o Adeverință emisă de unitatea de 

cadrul didactic de a participa la activitățile proiectului – criteriu dovedit prin 

ția de disponibilitate și angajament (Anexa 5.b). 

5. Cadrul didactic prezinta acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în cadrul 

iu dovedit prin Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

persoane fizice majore (Anexa 9). 
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Criterii de departajare 

În cazul în care vor exista mai mulți candidați comparativ cu locurile disponibile în categoria aferentă 

a grupului țintă din cadrul proiectului, care au depus dosare de candidatură complete, se vor aplica 

următoarele criterii de departajare: 

 Data și ora înscrierii; 

 Cadrul didactic este diriginte pentru clasele a IX

 Cadrul dididactic este consilier 

 

Atenție! 

În cazul în care un dosar este incomplet, data de înscriere în grupul 

dosarul de înscriere este complet.
 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

Pentru a participa la procedura de selec

depune un dosar cu următorul conținut:

 Cerere de înscriere în grupul 

 Adeverință eliberată de unitatea școlară, pr

Metodologie – 1 exemplar original;

 Declarația de disponibilitate și angajament 

 Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Anexa 9 - 1 exemplar original;

 

LOCAȚIA DE DEPUNERE A DOSARELOR:

Dolhasca 

PERSOANĂ DE CONTACT: Iacob 

TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR:

TERMEN SELECȚIE GRUP ȚINTĂ:

TERMEN DEPUNERE CONTESTA

PERIOADĂ ESTIMATIVĂ DE DERULARE A ACTIVITĂ

GRUP:octombrie 2021 – mai 2022 

MODALITATEA DE DERULARE A ACTIVITĂ

☐ ONLINE 
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ți candidați comparativ cu locurile disponibile în categoria aferentă 

țintă din cadrul proiectului, care au depus dosare de candidatură complete, se vor aplica 

 

Cadrul didactic este diriginte pentru clasele a IX-a și a X-a din cele 14 unități de învățământ;

dididactic este consilier școlar în una din cele 14 unități de învățământ. 

În cazul în care un dosar este incomplet, data de înscriere în grupul țintă va fi cea la care 

dosarul de înscriere este complet. 

 

la procedura de selecție a grupului țintă a acestui proiect, candidații vor întocmi și 

ținut: 

Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – Anexa 1.b - 1 exemplar original;

ță eliberată de unitatea școlară, privind încadrarea pe post – Anexa 2.b la prezenta 

1 exemplar original; 

ția de disponibilitate și angajament – Anexa 5.b - 1 exemplar original; 

țământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore 

1 exemplar original; 

ȚIA DE DEPUNERE A DOSARELOR:la secretariatul Liceului Tehnologic ,,Oltea Doamna,, 

 Natasa Elena 

TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR:8.10.2021  

ȚIE GRUP ȚINTĂ:11.10.2021 

TERMEN DEPUNERE CONTESTAȚII ȘI SOLUȚIONARE: 28.09.2021-29.09.2021 

PERIOADĂ ESTIMATIVĂ DE DERULARE A ACTIVITĂȚILOR DE DEZVOLTARE PERSONALĂ DE 

 

MODALITATEA DE DERULARE A ACTIVITĂȚILOR DE DEZVOLTARE PERSONALĂ DE GRUP:

    ☒ FAȚĂ ÎN FAȚĂ 

 

ți candidați comparativ cu locurile disponibile în categoria aferentă 

țintă din cadrul proiectului, care au depus dosare de candidatură complete, se vor aplica 

ți de învățământ; 

 

țintă va fi cea la care 

ție a grupului țintă a acestui proiect, candidații vor întocmi și 

1 exemplar original; 

Anexa 2.b la prezenta 

persoane fizice majore - 

Liceului Tehnologic ,,Oltea Doamna,, 

ȚILOR DE DEZVOLTARE PERSONALĂ DE 

ȚILOR DE DEZVOLTARE PERSONALĂ DE GRUP: 


