
 
  

 

 
STANDEV - Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar – cod SMIS 2014+: 154514 

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

 
FORMULAR 3 
 

DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE 
 

privind disponibilitatea de a participa la etapele de parcurs ale proiectului 
„Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar – STANDEV”, 

Cod SMIS 2014+ : 154514 
 

anume - instruire și angajare  
în vederea elaborării de standarde curriculare de învățare și standarde de evaluare sau testare 

standardizată 
 
 
Subsemnatul/ Subsemnata ___________________, cu domiciliul în 
__________________________________________________________________, legitimat cu CI, 
seria ___ , nr. ______ , declar că, în cazul în care sunt selectat/ă, voi fi disponibil/ă pentru a 
participa la instruire în vederea formării competentelor necesare pentru elaborarea de standarde 
curriculare de învățare și standarde de evaluare, respectiv testare standardizată. De asemenea, 
vor fi disponibil/ă pentru angajare în cadrul proiectului. Am luat la cunoștință prevederile 
anunțului privind selectarea de cadre didactice în grupul țintă, duratele activității necesar a fi 
desfășurate pentru fiecare tip de grup țintă/ post, precum și aspectele privind locul muncii.  
 
În vederea asumării disponibilității pentru desfășurarea activităților ulterioare selecției și 
instruirii: am în vedere faptul că - conform Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - limita zilnică maximă care poate fi decontată 
per expert trebuie să se încadreze în limita maximă de 12 ore/zi, 60 ore/săptămână, reprezentând 
ore lucrate atât în proiecte finanțate din Fondul Social European - Programul Operațional Capital 
Uman, cât și norma de bază, sau alte contracte de muncă în afara proiectelor, stabilite prin 
contractele de muncă încheiate. Tot ce depășește această limită nu se va deconta prin POCU. 
 
Menționez că voi fi disponibil/ă pentru instrire și angajare în cadrul proiectului „Standardizare și 
evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar – STANDEV”, în conformitate cu 
calendarul estimativ publicat, pentru postul: 
☐ Expert elaborare  a standardelor curriculare și de evaluare (3 ore de activitate/ zi) 
☐ Expert testare standardizată (2,5 ore de activitate/ zi) 
 
Sunt conștient/ă de faptul că indisponibilitatea mea în perioada solicitată, cauzată de alte motive 
decât boala, forța majoră sau alte cazuri excepționale poate conduce la dificultăți în 
implementarea proiectului. 
 

Data:  Semnătura 

___ / 01 / 2023  

 
  


