
 
  

 
ANUNȚ   SELECȚIE 

 
Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc 

(Beneficiar în proiect) 
Anunță scoaterea la concurs a mai multor posturi de traineri activități outdoor în cadrul 

proiectului: „PRO, artă sport și tradiții” 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014–2020, POCU/987/6/26 

 

I. Obiectivul general al proiectului: 
Obiectivul general al proiectului este organizarea unui program de educație in sistem outdoor 

implementat in Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, Școala Profesionala Speciala Câmpulung 
Moldovenesc si Școala Gimnaziala "Teodor V. Stefanelli" Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, cu 
implicarea a 36cadre didactice și a 321elevi. 

 
II. Durata proiectului: 01.10.2022 - 30.09.2023 

III. Obiectivele specifice ale proiectului: 
Obiectivul specific 1: Perfecționarea profesională specializată a 36 de cadre didactice din Liceul Tehnologic 
Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, Școala Profesionala Speciala Câmpulung Moldovenesc și Școala Gimnazială 
„Teodor V. Stefanelli” Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, prin participarea la un curs acreditat din 
domeniului tematic educație nonformală, extrașcolară și informală, in sistem outdoor, conform Anexei nr. 2 la 
Metodologia de acreditare aferenta Ord. 5564/2011. Programul de perfecționare este necesar pentru 
dobândirea cunoștințelor, tehnicilor și abilităților de organizare a programelor de educație în sistem outdoor. 
Activitățile de formare vor aduce atât beneficii pe termen scurt, având în vedere implicarea ulterioară în 
proiect a celor 36 de cadre didactice din postura de traineri activități outdoor, dar și pe termen lung, prin 
utilizarea competentelor dobândite pentru o mai bună organizarea a altor activități outdoor, după finalizarea 
proiectului. OS1va fi atins prin implementarea subactivității A2.2 și este în strânsă legătură cu rezultatele 
propuse în cadrul acesteia. 
 
Obiectivul specific 2: Organizarea unui program de educație non-formală in sistem outdoor bazat pe sport, 
arta si tradiții locale, adresat unui număr de 321 elevi provenind din Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung 
Moldovenesc, Școala Profesionala Specială Câmpulung Moldovenesc si Școala Gimnazială „Teodor V. 
Stefanelli” Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava. 
Programul de educație non-formala constă în organizarea recurentă de ateliere, cercuri, cluburi și competiții, în 
sistem outdoor, în domeniul sport (atletism, sporturi de echipă, tenis de masă, șah, aerobic), artă (desen, 
pictură, decorațiuni, piese de teatru) și tradiții locale (dansuri populare, grup vocal, șezători), pe parcursul unui 
an școlar. 
Implicarea cu regularitate a elevilor în ateliere, cercuri, cluburi și competiții țintește dezvoltarea stimei de sine 
a acestora, creșterea coeziunii grupurilor informale de elevi, stimularea implicării in activitățile școlare și, pe 
termen lung, creșterea atractivității scolii pentru elevii aflați în risc de abandon școlar. 
OS2 va fi atins prin implementarea subactivitatii A3.3 si este in strânsă legătură cu rezultatele propuse în 
cadrul acesteia. 
 
Obiectivul specific 3: Organizarea unui program de educație ecologică și dezvoltare durabilă în sistem 
outdoor pentru un număr de 321 elevi provenind din Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, Școala 
Profesionala Speciala Câmpulung Moldovenesc si Școala Gimnaziala „Teodor V. Stefanelli” Câmpulung 



 
  
Moldovenesc, județul Suceava, pe parcursul unui an școlar. Programul își propune sa complementeze educația 
primita de elevi în sala de clasă, în cadrul orelor privind științele naturii, prin ateliere practice organizate în 
sistem outdoor, ce vor conduce la atingerea următoarelor beneficii pentru elevi: înțelegerea modului de 
funcționare a sistemelor naturale, înțelegerea efectelor produse de impactul activităților umane asupra 
sistemelor naturale, dezvoltarea capacităților investigative si gândirii critice, prevenirea deteriorării mediului, 
participarea la luarea deciziilor corecte de mediu, dezvoltarea motivației și a abilitaților de a participa la 
îmbunătățirea calității mediului. O altă țintă importantă în educația ecologică a elevilor furnizată prin proiect 
este familiarizarea acestora cu participarea la acțiuni de ecologizare și colectare selectivă a deșeurilor.  
OS3 va fi atins prin implementarea subactivitatii A3.3 si este în strânsă legătură cu rezultatele propuse in 
cadrul acesteia. 

IV. Grupul Țintă al prezentului proiect este format din 36 cadre didactice si personal de sprijin si 321 elevi 
din cadrul a 3 unități de învățământ din rețeaua școlară națională - Liceul Tehnologic nr 1 Câmpulung 
Moldovenesc, Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc și Școala Gimnazială „Teodor V. 
Stefanelli” Câmpulung Moldovenesc din regiunea Nord-Est, județul Suceava, astfel: 
-36 cadre didactice și personal de sprijin: 12 cadre didactice din cadrul Liceului Tehnologic nr 1 Câmpulung 
Moldovenesc; 12 cadre didactice din cadrul Scolii Profesionale Speciale Câmpulung Moldovenesc; 12 cadre 
didactice din cadrul Scolii Gimnaziale „Teodor V. Ștefanelli” Câmpulung Moldovenesc; 
-321 elevi din învățământul preuniversitar obligatoriu, clasele 0-X(ISCED 1-3): aprox. 111 elevi din cadrul 
Liceului Tehnologic nr 1Câmpulung Moldovenesc; aprox. 110 elevi din cadrul Scolii Profesionale Speciale 
Câmpulung Moldovenesc; aprox. 100 elevi din cadrul Școlii Gimnaziale „Teodor V. Ștefanelli” Câmpulung 
Moldovenesc. 
 
V. Valoarea proiectului 
 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală 

eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

FEDR/FC/FSE/ILMT 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din bugetul 
național 

Valoarea cofinanțării 
eligibile a 

beneficiarului 

Valoarea 
ne-

eligibilă 
inclusiv 

TVA 
(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.727.136,34 1.727.136,34 1.468.065,92  224.527,66  34.542,76  0,00 

 
 

VI. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE 
 

Prezentarea succintă a (sub)activităților și rezultate 
A1.1 - Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea și controlul proiectului, 
A1.2 - Activități indirecte de suport pentru managerul de proiect, informare și publicitate și alte activități 
administrative conexe, 
A2.1 - Selectarea și recrutarea a 36 de cadre didactice în vederea înscrierii la programul de formare 

      A2.2 - Perfecționarea profesională specializată acreditată a resurselor umane pentru învățământul 
preuniversitar, 

A3 - Organizarea unui program de educație nonformală în sistem outdoor pentru elevi, 
A3.1 - Activități de selecție, recrutare 
şicomunicarecugrupulţintăeleviînvedereaparticipăriilaactivităţideeducaţieoutdoor, 
A3.2 - Amenajarea a 3 spații pentru desfășurarea activităților outdoor, 
A3.3 - Organizarea și derularea programelor de educație nonformală în sistem outdoor pentru elevii din 
grupul țintă. 

 



 
  
În vederea atingerii rezultatelor proiectului din Cererea de finanțare, beneficiarul va selecta și contracta 
experți după cum urmează; 

 
 
1 Trainer activităţi outdoor - ExpTert 1 333309 instructor/preparator formare 

2 Trainer activităţi outdoor - Expert 2 333309 instructor/preparator formare 

3 Trainer activităţi outdoor - Expert 3 333309 instructor/preparator formare 

4 Trainer activităţi outdoor - Expert 4 333309 instructor/preparator formare 

5 Trainer activităţi outdoor - Expert 5 333309 instructor/preparator formare 

6 Trainer activităţi outdoor - Expert 6 333309 instructor/preparator formare 

7 Trainer activităţi outdoor - Expert 7 333309 instructor/preparator formare 

8 Trainer activităţi outdoor - Expert 8 333309 instructor/preparator formare 

9 Trainer activităţi outdoor - Expert 9 333309 instructor/preparator formare 

10 Trainer activităţi outdoor - Expert 10 333309 instructor/preparator formare 

11 Trainer activităţi outdoor - Expert 11 333309 instructor/preparator formare 

12 Trainer activităţi outdoor - Expert 12 333309 instructor/preparator formare 

 
VII.BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

Ghidul Orientări Generale Programul Operațional Capital Uman, Ghidul Solicitantului, 
Manualul Beneficiarului Pentru Programul Operațional Capital Uman, 
O.G.nr.40 din 23 septembrie 2015,privind gestionarea financiară a fondurilor Europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, 
H.G.nr.93 /2016,Aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G.nr.40/2015,privind gestionarea 
fondurilor pentru perioada de programare. 
 

 VIII.MODALITĂȚI DE DEPUNERE A CANDIDATURII 
Candidații vor depune dosarele la sediul unității de învățământ preuniversitar din 

Str. Calea Transilvaniei nr. 55, Loc. Câmpulung-Moldovenesc, județul Suceava, telefon 0230311382, 
fax0230311382 sau online la adresa electronică: liceultehnologic1cm@yahoo.ro, 

    
IX.PROBELE DE CONCURS 
Concursul constă în parcurgerea a cinci etape (după caz) astfel: 
a. Probă eliminatorie 
-Verificarea eligibilității administrative a dosarului, 
   Lista candidaților Admiși/ Respinși va fi afișată la sediul unității școlare Liceul Tehnologic Nr.1, Str. Calea 
Transilvaniei nr. 55, Mun. Câmpulung-Moldovenesc, județul Suceava și pe pagina web a școlii: 
https//liceultehnologicnr1.ro, Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Liceului Tehnologic Nr.1 și online 
pe adresa de email liceultehnologic1cm@yahoo.ro. în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, sub 
sancțiune decăderii din acest drept. 

Nr. 

 
Post Codul 

              

 

mailto:liceultehnologic1cm@yahoo.ro,
mailto:liceultehnologic1cm@yahoo.ro


 
  
Comunicarea rezultatelor depuse se face la sediul Liceului Tehnologic Nr.1 si pe pagina web a școlii: 
https//liceultehnologicnr1.ro. 
b. Interviul - Candidații admiși la proba eliminatorie vor participa la interviu, pe baza unui punctaj stabilit de 
Comisia de selecție. 
Rezultatul probei de interviu nu poate fi contestat! 

 
      X.CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A SELECȚIEI 

Nr. crt. Perioada Activitate 
1.  13.10.2022 până la ora 1800  Depunerea dosarelor 
2.  14.10.2022 până la ora 1400 Verificarea eligibilității administrative a dosarelor 
3.  14.10.2022 ora 1500 Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării 

eligibilității administrative a dosarelor 
4.  17.10.2022 până la ora 1400 Depunerea eventualelor contestații 
5.  17.10.2022 ora 1600 Soluționarea eventualelor contestații 
6.  18.10.2022 ora 1000 Susținerea probei de interviu 
7.  18.10.2022 ora 1800 Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei de interviu 

 

 

XI. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU COMPLETAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE 
CANDIDAȚILOR 

- Cerere de înscriere la procesul de recrutare și selecție - Trainer activități outdoor 

în cadrul activităților proiectului,  

- copie a cârtii de identitate, 

- copie a ultimei diplome de studii,  

- acordul cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal si a materialelor de publicitate, 

- declarație de disponibilitate 

- declarație de evitare a dublei finanțări, 

- alte documente justificative după caz care sa ateste apartenenta la una din categoriile de grup țintă 
eligibile (certificate de căsătorie/ divorț, 

- extras din Revisal 

 - documente care atesta ca este profesor in unitatea de învățământ parteneră în proiect). 
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