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Anunț 
privind selecția de formatori în vederea acreditării programului de formare continuă 

Incluziunea copiilor cu tulburări din spectrul autist în învățământul preuniversitar 
 
 
 

Casa Corpului Didactic Cluj organizează în perioada 01.02.2023-09.03.2023 selecția de 
formatori pentru acreditarea programului de formare continua Incluziunea copiilor cu 
tulburări din spectrul autist în învățământul preuniversitar. 
 

Cadrele didactice interesate să participe la selecția de formatori trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: 

 

A. Condiții generale de eligibilitate: 
- Să aibă studii superioare finalizate cu diplomă de licență; 
- Să fie cadru didactic cu o vechime de cel puțin 6 ani în învățământ; 
- Să aibă minim gradul didactic II sau doctorat în domeniul specializării/ științele 

educației; 
- Să dețină un certificat de formator, cod COR 242401, sau cod COR  241205, sau 

certificat de competențe profesionale în baza standardului ocupational M10; 
- Să aibă competențe TIC demonstrate prin documente doveditoare; 

- Să aibă experiență în domeniul terapiei/incluziunii copiilor cu tulburări din spectrul 
autist în învățământul preuniversitar. 
 

B. Constituie avantaje: 
- Vechime în învățământ mai mare de 6 ani; 
- Experiență în formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar; 
- Gradul didactic I, masterat, doctorat, studii postuniversitare; 
- Participare la grupuri de lucru la nivel național/ județean pentru elaborarea 

documentelor curriculare (planuri-cadru, programe școlare) sau a altor resurse 

relevante (manuale școlare, ghiduri metodice etc.); 

- Autor/coautor de rapoarte, studii, metodologii, articole/publicații în domeniul 
terapiei/incluziunii copiilor cu tulburări din spectrul autist; 

- Organizare/coordonare/ participare la workshop/seminar/simpozion/conferințe 
la nivel județean/național în domeniul terapiei/incluziunii copiilor cu tulburări din 
spectrul autist. 

 
Număr de locuri: 10 formatori 
 
 



 

Dosarele de candidatură vor avea următorul conținut: 
a) CV  format  Europass  datat  și  semnat  pe  fiecare  pagina  (CV-ul  trebuie  să conțină  

obligatoriu  date  de  contact  valide  –adresa  de  e-mail  și  numărul  de telefon); 

b) Copie după cartea de identitate; 

c) Documente de studiu – diplomă de licență, diplomă de master, diplomă de doctor,  

după caz, în copie, ultimul grad didactic obținut, în copie conform cu originalul;  

d) Adeverință eliberată de angajator care să ateste funcția și vechimea în domeniul de 

specialitate, în original; 

e) Certificat de formator (însoțit de suplimentul descriptiv), în copie conform cu 

originalul; 

f) Copie după documentul care atestă competențele TIC; 

g) Adeverință de la unitatea de învățământ care certifică experiența în domeniul 

terapiei/incluziunii copiilor cu TSA; 

h) Alte certificări / documente relevante pentru formarea cadrelor didactice în domeniul 

terapiei/incluziunii copiilor cu tulburări din spectrul autist în învățământul 

preuniversitar; 

i) Alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, cât și îndeplinirea condițiilor de 

eligibilitate/condițiilor care reprezintă avantaje din anunțul de selecție, în copie 

conform cu originalul; 

j) Declarație că va susține activitățile de formare în cadrul programului pentru care 

depune candidatura (Modelul din Anexa 1). 

k) Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal  (Modelul din Anexa 2) 

 
Dosarul va avea un Opis (în dublu exemplar, semnat de către candidat) și toate 

paginile numerotate. 

Documentele depuse în copie vor purta mențiunea ,,Conform cu originalul“, precum 

și semnătura directorului/conducătorului instituției și ștampila unității de învățământ/ 

instituției în care candidatul își desfășoară activitatea. 

Lipsa oricărui document dintre cele enumerate mai sus, inclusiv a opisului și a 

numerotării paginilor, va duce la respingerea dosarului. 

 
Dosarele de candidatură: 
- pot fi depuse la secretariatul Casei Corpului Didactic Cluj, până la data de 23.02.2023, 

în intervalul orar 9.00 – 14.00.   
- pot fi trimise prin poștă sau curier pe adresa Casei Corpului Didactic Cluj (Cluj-Napoca, 

Str. Septimiu Albini, nr, 91, Cod 400457), cu data poștei 23.02.2023.  
 
 



 

Selecția constă în parcurgerea a două etape, astfel:  

 

a) Proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative a dosarelor  

    Lista candidaților declarați admiși/respinși în această etapă este publicată pe 

pagina web a Casei Corpului Didactic Cluj la adresa www.ccdcluj.ro . 

    Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic Cluj sau 

scanate la adresa de e-mail  ccd@ccdcluj.ro, în termen de 24 ore de la data publicării 

rezultatelor acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

Candidații declarați admiși la această probă vor participa la: 

b) Proba de evaluare a dosarelor.  

Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic Cluj sau scanate 

la adresa de e-mail ccd@ccdcluj.ro, în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor 

acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face pe pagina web a Casei 

Corpului Didactic Cluj la adresa www.ccdcluj.ro,  în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la 

depunerea contestațiilor.  

Ca urmare a desfășurării probei de evaluare a dosarelor, comisia va stabili 

clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate. Candidații 

vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de 

posturi din anunțul de selecție.  

Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează pe pagina web a Casei 

Corpului Didactic Cluj la adresa www.ccdcluj.ro, prin specificarea punctajului final al fiecărui 

candidat și a mențiunii ,,admis“ sau ,,respins“.  

Publicarea pe site-ul instituției a rezultatelor se va realiza anonimizat, pe baza numărului de 

înregistrare a dosarului de candidatură. 

 
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL SELECŢIEI:  

Perioada Activitatea 

 

1 februarie – 23 februarie 2023 

(de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 

– 14.00) 

 

Depunerea dosarelor 

24-27 februarie 2023 Verificarea eligibilității administrative a 

dosarelor 

27 februarie 2023 Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării 

eligibilității administrative a dosarelor 

 

28 februarie 2023 

 

Depunerea eventualelor contestații 

2 martie 2023 Afișarea rezultatelor la eventualele contestații 

3 martie – 6 martie 2023 Realizarea evaluării dosarelor  

http://www.ccdcluj.ro/
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6 martie 2023 Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor 

7 martie 2023 Depunerea eventualelor contestații 

9 martie 2023 Afișarea rezultatelor eventualelor contestații 

9 martie 2023 Afișarea  rezultatelor  finale   

Eventualele clarificări la prezentul anunț de selecție pot fi solicitate la adresa de e-

mail ccd@ccdcluj.ro. 

Afișat astăzi, 1 februarie 2023. 

 
 
 

Director Casa Corpului Didactic Cluj 
Mihaela Popescu 

 
 
 
 
 

Profesor metodist, 
Dorina Anca Talaș 
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