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CADRU GENERAL 

UAT Sector 5, în parteneriat cu SC Great People Inside S.R.L. și Casa Corpului Didactic Ilfov, 
implementează în perioada  04.05.2018 – 03.08.2020 proiectul „Dezvoltăm profesori – 
Dezvoltăm viitorul” - POCU/73/6/6/104923, contract de finanțare 29766/03.05.2018. 
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 „Educație și competențe” și se derulează pe o perioadă 
de 27 de luni. Valoarea totală a proiectului este 1.975.753,01 lei, din care asistența 
financiară nerambursabilă este de 1.880.102,81 lei. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității și accesului 
echitabil la educație prin dezvoltarea competențelor a 90 de cadre didactice, personal de 
sprijin și 5 manageri școlari din 5 unități defavorizate din Sectorul 5 al Municipiului București 
prin participarea la programe/acțiuni educaționale destinate în special copiilor cu grad 
crescut de risc educațional pentru reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

OS 1:  Îmbunătățirea competențelor a 90 de persoane din grupul țintă (personal didactic, 
personal de sprijin, inclusiv mediatori școlari) din școlile țintă prin participarea la 
programe de formare continuă și de dezvoltare de competențe didactice cu credite 
profesionale transferabile: „Citizenship – Educație civică”, ”Evaluare 
psihoaptitudinală a elevilor”, „Dezvoltare personală a elevilor”, „Comunicare în 
situații de criză”, cursuri destinate dezvoltării de competențe transversale. 

OS 2:  Crearea unei rețele de resurse umane calificate și motivate prin desfășurarea de 
activități de mentorat, schimburi de idei și resurse și prin organizarea de workshop-
uri, ateliere și vizite de schimburi de bune practici. 

OS3:  Dezvoltarea capacității instituționale a 6 unități de învățământ (5 școli și o grădiniță) 
prin îmbunătățirea competențelor celor 6 manageri școlari din școlile țintă prin 
participarea la cursuri de management educațional, actualizarea planurilor de 
dezvoltare specifice, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de progres conform 
acestora, în vederea reducerii abandonului școlar și creșterii incluziunii. 

OS4:  Elaborarea a minim 140 de mini-proiecte educaționale de către cadrele 
didactice/personalul de sprijin/managerii absolvenți ai programelor de formare, ca 
parte a stagiilor practice în școlile țintă și a competițiilor de premiere pentru calitate 
în educație incluzivă, în vederea îmbunătățirii calității educației, creșterea frecvenței 
și a performanțelor școlare ale copiilor. 

 
Parteneri asociați în cadrul proiectului sunt:  
1. Școala Gimnazială specială nr. 9;  
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2. Școala Gimnazială „Petrache Poenaru”; 

3. Școala Gimnazială nr. 144 (grădinița și școala);  

4. Școala Gimnazială nr. 136; 

5. Școala Gimnazială „George Călinescu”. 

 
 

CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI DE ACORDARE A SPRIJINULUI 

 

Instrumentul de sprijin va fi acordat în scopul susținerii procesului de efectuare de către 
cadrele didactice a activităților/ stagiilor de practică și perfecționării competențelor obținute 
în componenta teoretică a activităților de formare/ dezvoltare de competențe. 
 

 
 
 
 
 

Fiecare cadru didactic poate solicita acordarea de sprijin pentru derularea unui proiect 
educațional pe an. Vor exista 2 etape de acordare a instrumentelor de sprijin, aferente celor 
2 ani școlari. Un cadru didactic poate solicita acordarea de sprijin pentru câte 1 proiect în 
fiecare an, cu condiția ca cele 2 proiecte să adreseze competențe dobândite de cadrul 
didactic la programe de formare diferite. 
 
Forma de finanțare: Instrumentul de sprijin este acordat sub formă de subvenție 
participantului la programele de formare. 
 
Valoarea instrumentului de sprijin este între 445 și 2,225 lei pe an pe participant, dar nu 
mai mult de 17,100.00 lei pe an la nivelul unei școli. 
 

Acordarea instrumentelor de sprijin se va realiza în ordinea depunerii dosarelor, după 

verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și de selecție, până la atingerea pragului de 

17,100.00 lei/ unitate de învățământ. Procesul de verificare se va derula în paralel cu 

depunerea dosarelor, până la finalizarea acestora și la epuizarea sumelor alocate.  

 

Durata maximă de implementare este de 2 luni și se calculează de la momentul acordării 

subvenției. 

 
 

ATENȚIE! 
Instrumentul de sprijin este acordat DOAR cadrelor didactice care participă la o formă 
de formare continuă sau dezvoltare de competențe transversale în cadrul proiectului. 
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Sunt eligibile pentru a primi sprijin următoarele categorii de persoane: personalul didactic 
din învățământul preuniversitar, care: 

 face parte din grupul țintă al proiectului „Dezvoltăm profesori – Dezvoltăm viitorul” – 

POCU/73/6/6/104923; 

 participă la/ au absolvit o formă de formare continuă în cadrul proiectului; 

 are prezență de peste 80% la unul din programele de formare continuă în cadrul 

proiectului (procent calculat în funcție de numărul de ore de formare efectuat) ; 

 a realizat o propunere de proiect educațional ce cuprinde activități teoretice și/sau 

activități practice (activități didactice sau specifice cu copiii și/sau părinții); 

 mini-proiectul educațional include activități suport care contribuie la punerea în 

aplicare și perfecționarea competențelor obținute de cadrele didactice, în cadrul 

unuia din următoarele programe de formare: 

o ”Evaluarea abilităților psihoaptitudinale ale elevilor. Tehnici de consiliere 

pentru elevi, profesori și aparținători”; 

o ”Dezvoltare personală și motivarea în învățare a elevilor”; 

o ”Comunicare în situații de criză" 

o “Democrație participativă – Proiectul Cetățeanul” 

 mini-proiectul pentru care se solicită subvenție include cheltuieli privitoare la 

asigurarea de resurse materiale necesare (ex. materiale didactice, rechizite,  jocuri 

educaționale, cărți, materiale necesare pentru  experimente  științifice  pentru  copii/ 

elevi,  resurse pentru adaptarea curriculară și pentru desfășurarea de proiecte 

educaționale în interiorul și în afara școlii, acoperirea costurilor unor activități 

didactice la care participă copiii/ elevii, cum ar fi excursii, vizite la muzee, activități 

sportive, etc.). 

 PROIECTUL INDIVIDUAL depus abordează cele 3 (trei) teme secundare prezentate 

mai jos, cu o acoperire la nivelul bugetului egală sau superioară pragurilor prevăzute: 

o 02. Inovare socială (minim 30% din bugetul alocat) 

o 06. Nondiscriminare (minim 10% din bugetul alocat) 

o 05. Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiei informației 

și comunicațiilor (minim 30% bugetul alocat) 

 

SAU 

 

PROIECTELE COMPLEMENTARE depuse abordează cele 3 (trei) teme secundare 

prezentate mai jos, cu o acoperire la nivelul bugetului egală sau superioară pragurilor 

prevăzute: 

o 02. Inovare socială (minim 30% din bugetul alocat) 

o 06. Nondiscriminare (minim 10% din bugetul alocat) 
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o 05. Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiei informației 

și comunicațiilor (minim 30% bugetul alocat) 

 

SAU  

 

PROIECTELE INDIVIDUAL-COMPLEMENTARE depuse abordează cele 3 (trei) teme 

secundare prezentate mai jos, cu o acoperire la nivelul bugetului egală sau 

superioară pragurilor prevăzute: 

o 02. Inovare socială (minim 30% din bugetul alocat) 

o 06. Nondiscriminare (minim 10% din bugetul alocat) 

o 05. Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiei informației 

și comunicațiilor (minim 30% bugetul alocat) 

 Bugetul solicitat în cadrul mini-proiectului este cuprins între 445.00 și 2,225.00 lei și 

prin aprobarea/ implementarea lui nu se depășește suma alocată unității de 

învățământ, de 17,100.00 lei. 

 
Proiectul individual este un proiect depus separat, de un singur cadru didactic, care respectă 
condiția repartizării bugetare pe cele trei (3) teme secundare. 
 
Proiectele complementare sunt proiecte depuse împreună la nivelul unei școli, care tratează 
o temă comună, au același obiectiv/ aceleași obiective, și respectă împreună condiția 
repartizării bugetare pe cele trei (3) teme secundare. 
 
Proiectele individual-complementare sunt proiecte depuse la nivelul unei școli, care 
tratează teme diferite și au obiective diferite, însă respectă împreună condiția repartizării 
bugetare pe cele trei (3) teme secundare. 
 
Inovarea socială 
Sunt încurajate activități și inițiative inovative care vizează, pe de-o parte, creșterea 
participării la învățământul obligatoriu, în special pentru copiii care provin din mediul rural, 
din comunități dezavantajate, cei de etnie romă, și, pe de altă parte, promovarea unor 
metode inovative de predare și învățare, cu scopul reducerii părăsirii timpurii a școlii, inclusiv 
prin promovarea oportunităților care vizează reîntoarcerea în sistemul de educație pentru 
finalizarea/completarea studiilor a celor care au părăsit timpuriu școala și creșterii șanselor 
de participare la nivele superioare de educație. 
Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate: 

 activități și inițiative pentru creșterea participării la învățământul obligatoriu, 
reducerea părăsirii timpurii a școlii, schimburi de experiență, transfer de metode de 
învățare inovative, desfășurarea de activități extracurriculare inovative si incluzive 
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 crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru creșterea participării 
la învățământul obligatoriu, reducerea părăsirii timpurii a școlii , etc 
 metode inovative de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile 
sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de 
cutumele din societate/ etnice; 
 metode inovative de combatere a discriminării; 
 valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse; 
 activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, non 
discriminarea etc. 
 

Achiziția unui echipament, care depășește valoarea de 2,225.00 lei, NU se poate realiza prin 
implementarea mai multor proiecte complementare. Un echipament, indiferent de 
valoarea acestuia, poate fi achiziționat doar în cadrul unui proiect, și nu prin împărțirea 
sumei aferente pe mai multe proiecte. 
 

PROCESUL DE ACORDARE A INSTRUMENTELOR DE SPRIJIN 

Etapa 1: Realizare propunere mini-proiect educațional pentru stagii practice 

Cadrele didactice interesate vor pregăti un mini-proiect educațional (Anexa nr. 1 - Formular 
de aplicare - Mini-proiect educațional) pentru punerea în aplicare și perfecționarea 
competențelor obținute în cadrul unuia dintre următoarele programe de formare, derulate 
în proiect: 

 ”Evaluarea abilităților psihoaptitudinale ale elevilor. Tehnici de consiliere pentru 

elevi, profesori și aparținători”; 

 ”Dezvoltare personală și motivarea în învățare a elevilor”; 

 ”Comunicare în situații de criză" 

 “Democrație participativă – Proiectul Cetățeanul” 

Propunerea de mini-proiect va include și bugetul necesar pentru realizarea acestuia (Anexa 
nr. 2 - Bugetul mini-proiectului) ce urmează a fi acoperit prin intermediul instrumentului de 
acordare a sprijinului.   

1.  
 

Etapa 2: Depunerea dosarelor pentru acordarea sprijinului (subvenției) 

Documentele la etapa anterioară vor fi completate electronic, printate, datate și semnate. 
Acestea vor fi încărcate de către cadrele didactice, în format PDF, pe platforma online 
https://stagiidpdv.sector5.ro/ , cât și depuse fizic, în original, la secretariatul unității de 
învățământ în cadrul căreia sunt angajate.. 

 



 
 „Dezvoltăm profesori – Dezvoltăm viitorul” – POCU/73/6/6/104923 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

                                                                                                                                                                                   

            
 

6 

 

Etapa 3: Evaluarea proiectelor și anunțarea cadrelor didactice care vor beneficia de 

sprijin (subvenție) 

Echipa de evaluare va verifica respectarea criteriilor de eligibilitate și de acordare a 
sprijinului pentru fiecare mini-proiect educațional, în conformitate cu Grila de evaluare a 
mini-proiectelor, având în vedere pragurile valorice stabilite pentru ajutor și per școală și va 
întocmi Lista cadrelor didactice care vor primi sprijin (subvenție) din cadrul fiecărei școli.  
Lista cu cadrele didactice care vor beneficia de sprijin se va publica pe: 

1. Pagina de internet a proiectului - http://dpdv.sector5.ro/  
2. Pe pagina de facebook - https://www.facebook.com/Dezvoltam-profesori-

Dezvoltam-viitorul-390625444762495/  
Lista se va transmite pentru afișare în unitățile școlare, parteneri asociați în proiect.  
În trei zile de la publicarea rezultatelor, cadrele didactice pot transmite contestații. În cazul 
în care se vor înregistra contestații acestea vor fi rezolvate și lista finală cu persoanele care 
vor primi instrumente de sprijin se va publica pe pagina de internet a proiectului și pe pagina 
de facebook.   
 

Etapa 4: Semnarea contractelor pentru acordarea de instrumente de sprijin financiar 

(subvenție) 

După publicarea listelor finale, cadrele didactice, beneficiare ale subvenției, vor completa, 
semna, scana și încărca în platformă următoarele documente: 

1. Cerere acordare sprijin (subvenție) – Anexa nr. 1_03; 
2. Declarație informații bancare – Anexa nr. 1_05. 

De asemenea, cadrele didactice selectate vor completa și semna Contractul acordare sprijin 
(subvenție) - Anexa nr. 1_04 și îl vor depune, în 3 exemplare, la secretariatul unității școlare. 
Contractele se vor putea completa și depune la secretariatele următoarelor unități școlare:  

1. Partener asociat 1 - Școala Gimnazială specială nr. 9; 

2. Partener asociat 2 - Școala Gimnazială „Petrache Poenaru”; 

3. Partener asociat 3 - Școala Gimnazială nr. 144 (grădinița și școala);  

4. Partener asociat 4 - Școala Gimnazială nr. 136; 

5. Partener asociat 5 - Școala Gimnazială „George Călinescu”. 

După semnarea de către toate parțile implicate, contractele vor fi încărcate în platforma, ca 
documente suport. 

Etapa 5: Acordarea instrumentelor de sprijin  

Pe baza centralizatorului cu lista beneficiarilor, comisia de evaluare va emite decizia de 
acordare a instrumentelor de sprijin (subvenției).  
Instrumentul de sprijin este acordat sub formă de subvenție participantului la programele de 
formare, al cărui dosar de acordare sprijin a fost aprobată. Banii aferenți instrumentului de 
sprijin vor fi virați în contul cadrului didactic, al cărui mini-proiect a fost aprobat, ulterior 
aprobării Deciziei pentru acordarea de subvenții în cadrul proiectului – Anexa nr. 3_01, și în 
baza unui Borderou de plată a subvențiilor -  Anexa nr. 3_02. 
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Etapa 6: Implementarea și monitorizarea mini-proiectului 

Ulterior primirii sumei aferente sprijinului, cadrul didactic va demara implementarea 
acțiunilor prevăzute în mini-proiect, în conformitate cu calendarul activității. De asemenea, 
va realiza achizițiile necesare realizării proiectului, iar bunurile vor rămâne în școală ulterior 
implementării proiectului, pentru a servi oricăror altor scopuri educative derulate de 
unitatea de învățământ.  
Cadrul didactic va trebui să păstreze, în vederea transmiterii către Finanțator, toate 
documentele justificative pentru modul în care a utilizat sprijinul financiar. 
Sumele neutilizate, pentru care nu există documente justificative sau utilizate pentru alte 
scopuri decât cele pentru care a fost acordat sprijinul vor fi restituite UAT Sector 5 în 
termen de 30 zile de la data finalizării implementării mini-proiectului/ constatării 
neconformității. 
În situații intemeiate, beneficiarul subvenției poate realiza modificări în cadrul mini-
proiectului care să nu depășească 10% din valoarea aprobată a bugetului. Modificarea/ 
modificările se poate/pot realiza doar cu notificarea prealabilă a Finanțatorului, document 
care trebuie să conțină justificări privind necesitatea acesteia/ acestora. Valoarea totală a 
proiectului nu poate fi suplimentată. 
 
Ulterior implementării mini-proiectului, cadrul didactic, beneficiar al instrumentului de 
sprijin, va completa și depune următoarele formulare, atât electronic, utilizând platforma 
online (https://stagiidpdv.sector5.ro/site/), cât și în original, la secretariatul școlii în care 
predă: 
 Raport de implementare a mini-proiectului – Anexa nr. 4_03 (se va încărca atât 

scanat, în format PDF, cât și în format editabil) 
 Raport financiar privind implementarea mini-proiectului – Anexa nr. 4_04 (se va 

încărca atât scanat, în format PDF, cât și în format editabil) 
De asemenea, se vor verifica periodic informațiile actualizate, încărcate de către beneficiarii 
sprijinului, în cadrul platformei online. În plus, se vor stabili vizite de monitorizare și se vor 
întocmi documentele necesare, în conformitate cu prezenta procedura. 
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CALENDAR ESTIMATIV DE ACORDARE INSTRUMENTE DE SPRIJIN 
(SUBVENȚII) – AN 1 

NR. 
CRT. 

ETAPĂ / ACTIVITĂȚI PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE 

1 Depunere cerere acordare instrument de sprijin 6 – 24 Mai 2019 

2 Evaluarea proiectelor depuse 6 – 27 Mai 2019 

3 Publicarea listei proiectelor finanțate 8 – 27 Mai 2019 

4 Încheierea contractelor de acordare a 
instrumentelor de sprijin 

13 – 31 Mai 2019 

5 Acordarea instrumentelor de sprijin 13 – 31 Mai 2019 

6 Derularea și monitorizarea mini-proiectelor 
educaționale 

Iunie – Iulie 2019 
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PAȘII DE UTILIZARE A PLATFORMEI ONLINE ÎN PROCESUL DE 
DEPUNERE A MINI-PROIECTELOR EDUCAȚIONALE 

Pașii necesari a fi parcurși în vederea depunerii unui mini-proiect educațional: 

Pas 1 – Se accesează link-ul https://stagiidpdv.sector5.ro/  

Pas 2 – Crearea contului de utilizator – Se selectează butonul . În pagina 

deschisă, se selectează butonul . Se completează numele, 

prenumele, adresa de e-mail, parola și apoi se selectează butonul . 

ATENȚIE: Adresa de email completată aici trebuie să fie cea declarată la înscrierea în 
grupul țintă  

Pas 3 – Conectarea la un cont existent se realizează prin apăsarea butonului  , 
folosind adresa de e-mail și parola setate anterior: 

 

Pas 4 – Din bara de meniu se selectează  și apoi  
 
Pas 5 – Încărcarea mini-proiectului educațional 

1. Se selectează butonul  

2. În fereastra nou deschisă se completează titlul proiectului, un scurt rezumat și 
valoarea totală a proiectului 

3. Se bifează tipul proiectului: 

☐ Proiect individual  

☐ Proiecte complementare  

☐ Proiecte individual-complementare  
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4. Se selectează butonul  

5. În pagina deschisă se selectează butonul , iar 
utilizatorul va naviga, va selecta din calculatorul personal fișierul scanat al Anexei nr. 
1 - Formular de aplicație - Mini-proiect educațional și îl va încărca. 

6. Se selectează butonul  , iar utilizatorul va încărca 
suplimentar următoarele documente completate, datate și semnate: 

 Anexa nr. 2 - Bugetul mini-proiectului (se va încărca atât scanat, în format 
PDF, cât și în format editabil) 

 Alte documente, dacă e cazul, considerate relevante 
În cazul în care s-a încărcat un document greșit, acesta poate fi șters prin selectarea 

butonului , poziționat în dreptul documentului încărcat. Ulterior se va încărca 
documentul corect prin selectarea acestuia din calculatorul personal. 

7. Se selectează butonul  
 

Pas 6 – Modificarea mini-proiectului educațional 

1. Se selectează proiectul  și apoi butonul  

2. Se realizează modificările  

3. Se selectează butonul  

SAU  
Ștergerea mini-proiectului educațional 

1. Se selectează proiectul  și apoi butonul  
 
Pas 7 – Depunerea mini-proiectului educațional 

1. Se selectează proiectul  și apoi butonul  
 
ATENȚIE!!!  
Un mini-proiect educațional NU mai poate fi modificat după depunere, singura opțiune 
deschisă rămânând cea de încărcare suplimentară a unor documente suport  

, în cazul în care se primesc de la evaluatori cereri de clarificare, 
sau pentru încărcarea de documente suport pentru proiectele ce vor primi sprijin 
(subvenție). 
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UTILIZAREA PLATFORMEI ONLINE ÎN PROCESUL DE 
IMPLEMENTARE A MINI-PROIECTELOR EDUCAȚIONALE 

După primirea sprijinului, în etapa de implementare a mini-proiectelor, cadrele didactice 

care vor beneficia de sprijin, vor încărca în platformă următoarele documente: 

 Raport de implementare a mini-proiectului – Anexa nr. 4_03, completat și semnat (se 
va încărca atât scanat, în format PDF, cât și în format editabil) 

 Raport financiar privind implementarea mini-proiectului – Anexa nr. 4_04, completat 
și semnat (se va încărca atât scanat, în format PDF, cât și în format editabil) 

 Documente justificative – facturi, chitanțe, poze de la activitățile derulate în cadrul 
mini-proiectului, etc. 

1. Din bara de meniu se selectează  și apoi  

2. Se selectează proiectul  și apoi butonul  

3. Se selectează butonul , se selectează din calculatorul 
personal fișierul/fișierele dorite și se încarcă. 

4. După încărcarea tuturor documentelor menționate mai sus și a oricăror alte 

documente justificative, se selectează proiectul  și apoi butonul FINALIZAT. 
 

Rapoartele menționate mai sus, împreună cu documentele justificative în original, vor fi 

depuse de către cadrele didactice la secretariatul unităților de învățământ în cadrul cărora 

sunt angajate. 

ATENȚIE!!!  
După selectarea butonului FINALIZAT NU se mai pot încărca documente suport. 
 


