Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 “EDUCAŢIA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ ÎN SPRIJINUL CREŞTERII ECONOMICE ŞI
DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII BAZATE PE CUNOAŞTERE”
Domeniul major de intervenţie 1.3 “DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE DIN EDUCAŢIE ŞI FORMARE”
Titlul proiectului: “FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE ÎN
SOCIETATEA CUNOAŞTERII”
Nr. identificare Contract: POSDRU/87/1.3/S/63698

ANUNŢ DE SELECŢIE FORMATORI
Începând cu data de 1 februarie 2011, Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanța este
beneficiarul unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului POSDRU/87/1.3/S/63698
“FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE
ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII”, având ca parteneri Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi,
SIVECO România şi Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.
Obiectivul general al proiectului este formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor
didactice din domeniile Matematică și Științe economice de a elabora și implementa un
curriculum integrat la decizia școlii, interdisciplinar, pentru matematică și științe economice, și
dezvoltarea profesională continuă a acestora pe componenta instruirii diferențiate a elevilor.
În vederea constituirii echipei de formatori a proiectului, în perioada 07 - 25 martie 2011,
Universitatea „Andrei Şaguna” organizează selecţie, pentru 100 de formatori.
Cadrele didactice selectate vor urma un program de formare care va cuprinde două module de
curs: Modulul A Abilitarea curriculară a cadrelor didactice și Modulul B Dezvoltarea profesională
continuă și oportunităţi de carieră. La absolvirea programului vor primi atestate de formare
continuă, acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, purtătoare a 50
de credite profesionale transferabile.
După primirea atestatelor profesionale, formatorii vor desfăşura activităţi de formare a
grupului ţintă al proiectului, alcătuit din 5.000 de cadre didactice din judeţele Suceava, Neamţ,
Bacău, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea, Tulcea şi Constanţa.
Responsabilităţile formatorilor:
- participarea la validarea curriculei, prin evaluarea pe baza de chestionare on-line a versiunii
elaborate de echipa științifică a proiectului;
- participarea la cele două module ale cursului de formare, desfășurat la Universitatea “Andrei
Șaguna” din Constanța, cu decontarea cheltuielilor de cazare și masă, şi obţinerea atestatelor
de formare continuă;
- formarea grupului țintă; activitatea se va desfasura la centrul de formare ce va fi înfiinţat in
cadrul proiectului, în localitatea de unde provine formatorul;
- participarea la cele două conferințe naționale organizate în cadrul proiectului.
Durata de implementare a activităţilor aferente poziţiei solicitate: 18 luni (începând cu
luna noiembrie 2011). Pe toată perioada implementării, formatorii vor fi angajați de către
Universitatea“Andrei Șaguna” din Constanța, cu o retribuție lunară de 3.400 lei şi vor fi dotaţi cu
laptopuri pentru a beneficia de condiţiile necesare unei dezvoltări profesionale eficiente.

Criterii de selecţie:
a. Condiţii generale:
- studii superioare de lungă durată;
- cadre didactice cu specializarea matematică/matematică-informatică/ științe economice, sau
care predau în învățământul preuniversitar discipline din aceste domenii;
- certificat „Formator” cu recunoștere națională (CNFPA);
- minim 5 ani de vechime în învățământ;
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- cunoştinţe de utilizare a Internetului şi a aplicaţiilor de poştă electronică.
b. Condiţii specifice
- locul de muncă într-unul din judeţele: Suceava, Neamţ, Bacău, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Brăila,
Buzău, Galaţi, Vrancea, Tulcea, Constanţa
Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:
- Formularul de înscriere; dupa completare se trimite în format PDF
- Curriculum Vitae, în format Europass, în limba română, semnat şi datat pe fiecare pagină, în
format DOC și PDF;
- Memoriu de activitate (2-4 pagini) cu referire la experiența didactică, proiecte educaționale
derulate, lucrări publicate, etc, în format DOC;
- Adeverinţă de la unitatea şcolară de provenienţă, din care rezultă funcţia, specializarea,
încadrarea și gradul didactic, în format PDF;
- Documentele suport pentru CV (diploma de licență, certificatul de formator) cu menţiunea
“conform cu originalul” şi semnătura deponentului, în format PDF;
- Fotocopie a buletinului/carţii de identitate, în format PDF;
- Declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor personale semnată şi datată (conform
modelului anexat), în format PDF
Înscrierile se pot face până la data de 25 martie 2011, ora 16.00, trimiţând dosarul de înscriere
în format electronic la adresa de e-mail proiect@andreisaguna.ro, menţionând la subiect
formator POSDRU/87/1.3/S/63698.
Pentru detalii suplimentare, accesaţi site-ul www.andreisaguna.ro, în secţiunea dedicată
proiectului cu finanţare POSDRU (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane).

Persoană de contact
Lect. univ. drd. Nicu Ionel Sava - Secretar de proiect
0735.880.563

Aplicaţiile neconforme cu cerinţele de mai sus sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate în considerare.
În vederea realizării unei distribuții teritoriale echitabile a formatorilor și pentru a a putea asigura fiecărui formator
grupul țintă de câte 50 de cadre didactice, numărul formatorilor din fiecare județ va fi corelat cu numărul cadrelor
didactice din județul respectiv și cu repartiția în teritoriu a acestora.

