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SOLICITARE DE EXPRESII DE INTERES
Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad intenționează să depună un
proiect în cadrul apelului de proiecte aferent Programului Educație
nonformală în sistem outdoor, A.P.6., Prioritatea de investiții 10i,
Obiectivele Specifice (O.S.) 6.3, 6.6.
Aceste Obiective Specifice sunt:
 OS 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate
de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii
aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând
minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile
dezavantajate socio-economic”.
 OS 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
inclusive”.
Proiectul pe care Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad
intenționează să îl depună este denumit „Învățare experiențială
pentru o școală accesibilă și incluzivă” si urmează să se deruleze pe
o perioadă estimată de maximum 18 luni (de la data semnării
contractului de finanțare). Conform cererii de finanțare, Proiectul are ca
obiectiv general creșterea calității procesului educațional desfășurat în
școli, cu scopul de a reduce și elimina riscul părăsirii timpurii a școlii.
Principalele activități ce se vor derula in cadrul acestui proiect includ:
 Asigurarea serviciilor de formare și sprijin pentru creșterea
capacitații profesionale a cadrelor didactice – prin dezvoltarea
unui program de formare (curriculum, module, instrumente)
pentru profesori și implementarea acestuia în școlile vizate;
 Asigurarea de activități extracurriculare în sistem outdoor pentru
elevi - prin realizarea unui program de dezvoltare personală
(curriculum, module, instrumente) pentru copii și implementarea
acestuia în școlile vizate;
 Asigurarea de servicii de informare, consiliere și orientare
 Asigurarea sprijinului financiar pentru elevi – menit să faciliteze
participarea acestora la programele dezvoltate.
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 Asigurarea spațiilor și echipamentelor adecvate pentru derularea
proceselor educaționale în școlile din proiect – menite să faciliteze
derularea programelor dezvoltate dar și a celorlalte activități ale
școlilor vizate.
Pentru buna implementare a proiectului si îndeplinirea obiectivului
propus, Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad intenționează să
stabilească un parteneriat cu două entități eligibile, in conformitate cu
prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții Speciale, respectiv cu
documentul Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul POCU
2014-2020, documente disponibile pe site-ul www.fonduriue.ro.
Entitățile interesate trebuie să depună scrisoare de interes, urmând a fi
evaluate conform următoarelor criterii de selecție:
Criterii de selecție

Punctaj Acordare punctaj
maxim

1

Experiența generală - activități/
contracte/proiecte în sectorul
educațional

30

Experiența 1-3 ani – 8 p.
Experiența 3 - 5 ani – 12 p.
Experiența peste 5 ani – 30 p.
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Experiența specifică
– activități/contracte/proiecte în
sistemul preuniversitar
- activități/contracte/proiecte în
mediul rural/în mediul urban
defavorizat
- experiența în dezvoltarea de
materiale educaționale/module
de formare pentru sistemul
educațional

30

– activități/contracte/proiecte in
sistemul preuniversitar – 10 p.
- activități/contracte/proiecte în
mediul rural/în mediul urban
defavorizat – 10 p.
- experiența în dezvoltarea de
materiale educaționale/module
de formare pentru sistemul
educațional – 10 p.

3

Experiența în implementare de
proiecte cu fonduri europene

30

Există 1-2 proiecte
implementate cu fonduri
europene – 10 p.
Există cel puțin 3 proiecte cu
fonduri europene – 10 p.

4

Existenta unui coordonator de
proiect
cu
experiență
în
managementul proiectelor de
minim 5 ani, propus pentru
proiect

10

Există coordonator de proiect cu
experiența – 10 p.
Nu există un coordonator de
proiect – 0 p.
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Scrisoarea de interes (dosarul de candidatură) va cuprinde copii ale
următoarelor documente:
– statutul organizației sau actul constitutiv care face dovada
obiectului de activitate compatibil cu desfășurarea activităților
de interes pentru proiect
– situațiile financiare aferente ultimelor 3 (trei) exerciții
financiare disponibile
– scrisoarea de interes (original)
– documentele relevante necesare care să răspundă cerințelor
din informațiile cuprinse în solicitarea de expresii de interes
– CV-uri (în limba română) – al coordonatorului de proiect cu
experiență în managementul proiectelor de minim 5 ani și ale
experților cheie propuși a fi implicați în implementarea
proiectului.
Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 17 decembrie
2021, ora 14:00.
Dosarele se depun la sediul Colegiului Național „Elena Ghiba Birta” Arad
la adresa indicată mai jos (personal, prin poștă sau poștă electronică).
Pentru a valida informațiile prezentate în scrisoarea de interes,
organizațiile trebuie să atașeze documente suport (contracte,
recomandări etc).
Contact: Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad
Adresă: Str. Mucius Scaevola nr. 9, etaj 1, cam 9
Localitate: Arad, Județ: Arad
Tel: +40 257-280937; fax: +40 257-281785;
E-mail: cngbirta@yahoo.com.
Director,
Prof. Laura Putnic
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