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Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 Educație și competențe 

Prioritatea de investiții: 10.i  

Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la 

învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, 

nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 

Beneficiar: Ministerul Educației  

Titlul proiectului: „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”-CRED 

Contract de finanțare nr. POCU/254/6/20 

Cod SMIS 2014+: 118327 

 

Nr. 6521/CRED/B/13.02.2023         

         Aprob, 

                                                                                               Ordonator de credite, 

                                                                                               Alexandru-Andi Oprea 

 

 

 

CORRIGENDUM  

LA APELUL Nr. 6509/CRED/B/03.02.2023  

privind organizarea selecţiei pentru ocuparea  unor posturi de  formatori,   

în afara organigramei, de către Casa Corpului Didactic a Municipiului București,  

 în cadrul proiectului POCU 

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED 

Cod SMIS 2014+: 118327 

 

 

 

 CONDIȚII SPECIFICE din CAPITOLUL III. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE din cadrul Apelului Nr. 

6509/CRED/B/03.02.2023 privind organizarea selecţiei pentru ocuparea  unor posturi de  formatori,  în afara 

organigramei, de către Casa Corpului Didactic a Municipiului București,  în cadrul proiectului 

POCU„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED,Cod SMIS 2014+: 

118327, se modifică astfel: 

 

CONDIȚII SPECIFICE: 

 

Expertul: 

a) are experiență în domeniul educație/formare profesională continuă/în proiecte cu finanțare 

externă nerambursabilă, pe poziții relevante; 

b) are experiență pe parcursul a 5 ani ca formator, în cadrul unor programe/proiecte 

naționale/regionale relevante în formarea continuă a personalului didactic în proiecte  educaționale.  

c)     Candidatul: 

 are minimum 3 ani experiență în învățământ în ceea ce privește organizarea activităților 

de tip outdoor sau minimum 3 ani experiență în proiecte     educaționale; 
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 are experiență în proiecte sau alte resurse cu relevanță pentru educația outdoor, participare 

la programe sau proiecte naționale/internaționale în această arie  (implicarea în cel puțin o 

situație dintre cele enumerate/ de tipul celor de mai sus); 

d) are competențe TIC (dovedite prin adeverință/atestat TIC/certificat/diplomă/ foaie matricolă); 

e) are domiciliul în România;  

f) are o stare de sănătate corespunzătoare. 

 

 

Coordonator Partener, 

Director Casa Corpului Didactic a Municipiului București, 

Nicoleta BRICIU 

 

 

 

 


