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ANUNŢ DE  SELECŢIE  
 
  

 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 econonomice 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 diferentiațe a elevilor.  

În vederea completării  echipei de formatori a proiectului, Universitatea ”Andrei Șaguna” organizează în 
perioada 2 – 20 iulie 2012 selecția formatorilor pentru jude țele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, 
Sibiu, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman.  

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: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Dolj, Gorj, 

Mehedinți, Olt, Vâlcea, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman.  
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Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente: 

• Formularul de înscriere; după 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/cărţii de identitate, în format PDF; 
•    Declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor personale semnată şi datată (conform modelului 

anexat), în format PDF. 

Înscrierile se fac până la data de 20 iulie a.c., trimiţând documentele, în format electronic, la adresa de 
e-mail proiect@andreisaguna.ro, menţionând la subiect formator  POSDRU/87/1.3/S/63698. 

 Aplicaţiile neconforme cu cerinţele de mai sus sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate în considerare.  

Formatorii selectați vor parcurge cele două programe de formare acreditate de MECTS: ”Abilitarea 
curriculară a cadrelor didactice” și ”Dezvoltarea profesională și oportunităţi de carieră”, după finalizarea 
acestora urmând să desfăşoare activităţi de selecție și formare a grupului.  

Sesiunile de formare ale grupului țintă se vor desfășura în perioada septembrie – decembrie 2012 și 
ianuarie – aprilie 2013, numărul minim de cursanți dintr-o grupă fiind de minim 20 de cadre didactice                               
(care predau matematică sau discipline economice). Activitatea didactică se va desfășura sâmbăta și duminica, 
iar în timpul vacanțelor și în cursul săptămânii.  

 
Pe perioada instrurii grupului țintă, formatorii vor fi angajați de către Universitatea“Andrei Șaguna” 

din Constanța, cu o retribu ție lunară de 3.800 lei brut şi vor fi dotaţi cu laptopuri, pentru a beneficia de 
condiţiile necesare unei dezvoltări profesionale eficiente. 
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Responsabilităţile formatorilor :  

- selecția grupului țintă; 
- formarea grupului țintă.  
- participarea la cele două conferințe naționale organizate în cadrul proiectului. 
Activitatea de formare se va desfășura la centrul de formare ce va fi înfiinţat în cadrul proiectului, în 

localitatea de unde provine formatorul. 
 
 
 
 

Echipa de management, 
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DECLARA ŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 
 
 
 

 
Subsemnatul/a……….............………............................, identificat/ă cu actul de identitate seria ............, 

nr. ...……........,CNP……..........…………………………cu domiciliul în 
localitatea........................................................................., str. .....…………………………nr. ........... bl. ........, 
sc.........., ap. ........., sectorul/judeţul ............………………., declar în mod expres pe propria răspundere, că sunt 
de acord cu prelucrarea datelor mele personale, acestea urmând a fi tratate în condiţii de confidenţialitate, în 
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin 
Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin 
Legea nr. 506/2004. 

 
 
 
 
 
 
Semnătură, 
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FORMULAR  DE  ÎNSCRIERE 
 

Nume  

Nume anterior căsătoriei  

Prenume  

CNP              

Data şi locul naşterii  

 

Domiciliat in 

Judeţ  Oraş  

Cod postal  Adresa  

Mediul de rezidenţă Urban  Rural  

Locul de muncă  

Discipline predate  

Situaţia titularizării  

Funcţii de conducere  

Proiecte cu finanţare 
europeană, în care aţi 

fost implicat,  în ultimii  
3 ani 

 

Proiecte cu finanţare 
europeană, în care 
sunteţi implicat în 

prezent 

 

Telefon Serviciu  Personal  

E-mail  



 

 

Vechime în învăţământ  

Grad didactic  

Studii de licenţă Universitatea   

Facultatea  

Specializarea  

Anul absolvirii  

Alte studii Titlul/specializarea obtinuta Institutia emitenta, durata studiilor şi 
anul absolvirii 

  

  

  

Acces internet Acasa  La scoala  Alte locaţii  

Recomandări 

se pot obţine de la 

Numele şi prenumele:  

Funcţia   

Telefon  

E-mail  

 

Declar că deţin cunoştinţe avansate de utilizare a calculatorului, necesare participării la acest program 

                                                   DA       NU 

 

Data         Semnătura 

Anexez la formularul  de înscriere  următoarele: 

1. CV  în format Europass, datat şi semnat pe fiecare pagină, în format DOC şi PDF; 

2. Memoriu de activitate (2-4 pagini), în format DOC; 

3. Adeverinţă de la unitatea şcolara de provenienţă din care rezultă funcţia, specializarea,încadrarea şi 

gradul didactic,  în format PDF;  

4. Declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor personale semnata şi datată (conform modelului 

anexat) în format PDF; 

5. Copii, în format PDF,  după: 

a. Cartea de Identitate, 

b. Certificat de Căsătorie (în cazul schimbării numelui), 

c. Diploma de Licenţă, 

d. Certificat de formator, 

e. Alte diplome relevante (master, doctorat, certificate de formare). 
 

 


