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ANUNŢ PENTRU SELECŢIA DE FORMATORI  
 

Casa Corpului Didactic Mureş lansează selecţia a 100 de formatori în judeţele Mureş, Bacău, Alba 
Braşov, Covasna , Harghita, Iaşi, Neamţ, şi Sibiu  în cadrul proiectului „Formarea continuă a profesorilor 
de Ştiinţe tehnologice în societatea cunoaşterii”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial 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 profesională”, contract POS 
DRU/87/1.3/S/62631. Beneficiar Casa Corpului Didactic Mureş, parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Bacău, SIVECO România, TEHNE –Centrul pentru Inovare în Educaţie 

Formatorii selectaţi vor participa în perioada mai 2011 – februarie 2013 la livrarea programelor de 
formare:  

Modul A:   Abilitarea pe curriculum – 89 ore – 25 credite profesionale  
Modul B:  Dezvoltare profesională continuă pe componenţa instruirii diferenţiate a           

      elevilor - 89 ore – 25 credite profesionale 
Programul va asigura dezvoltarea de competente relevante pentru o instruire centrată pe elev şi 

va fi livrat în judeţele Mureş, Bacău, Braşov, Harghita, Covasna, Alba, Neamţ, Iaşi şi Sibiu pentru 2000 
de cadre didactice care predau ştiinţe tehnologice, astfel: 

- 6 locaţii în judeţul Mureş;    500 cadre didactice  40 formatori 
- 2 locaţii în judeţul Braşov   100 cadre didactice   2 formatori 
- 2 locaţii în judeţul Harghita    100 cadre didactice   2 formatori 
- 2 locaţii în judeţul Covasna;   100 cadre didactice   2 formatori 
- 2 locaţii în judeţul Sibiu;   100 cadre didactice   2 formatori 
- 2 locaţii în judeţul Alba;   100 cadre didactice   2 formatori 
 
-  7 locaţii în judeţul Bacău;   700 cadre didactice  44 formatori 
-  2 locaţii judeţul Iaşi    150 cadre didactice   3 formatori 
-  2 judeţul judeţul Neamţ   150 cadre didactice   3 formatori 
 
Criterii de selecţie: 

 Calitatea de cadru didactic în învăţământul preuniversitar profesional, tehnic  liceal. 
 Certificat de FORMATOR (este un avantaj). 
 Experienţă de minim 2 ani în educaţia adulţilor. 
 

 Acte necesare pentru înscriere: 
 CV model Europass însoţit de documente justificative relevante pentru poziţia de 

formator vizată în proiect (calificări, perfecţionări, activităţi susţinute în formarea 
adulţilor)  

- copie CI 
- copie certificat de căsătorie(după caz) 
- Copie diplomă de studii universitare 
- Copie certificat – ultimul grad didactic 
- Copie certificat de formator cod COR 241205 
 Scrisoare de intenţie în care se va preciza opţiunea pentru unul dintre modulele 

programului de formare  
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Dosarele de candidatură vor fi înregistrate/depuse  în două  exemplare, la secretariatul: 
 
- Casei Corpului Didactic Mureş (pentru candidaţii din judeţul Mureş) 
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău (pentru candidaţii din judeţul Bacău)  
- Inspectorii şcolari de specialitate –discipline tehnice din judeţele  Alba, Braşov, Covasna ,      

    Harghita, Iaşi, Neamţ şi Sibiu -  pentru candidaţii din aceste judeţe.  
 
Întregul dosar cu toate documentele, scanate , arhivate într-un fișier care poartă  numele 

candidatului, va fi trimis pe adresa e-mail:  ccdmures@yahoo.com  cu menţiunea în text: 
Formator în cadrul proiectului proiectului „Formarea continuă a profesorilor de Ştiinţe tehnologice 
în societatea cunoaşterii” 

 
Perioada de înscriere: 6 decembrie 2010 - 17 decembrie 2010 
 
O comisie numită de către echipa de management a proiectului va selecta dosarele  formatorilor   

 ( pentru  judeţele Alba Braşov, Covasna , Harghita, Mureş şi Sibiu la CCD Mureş), 
 (pentru judeţele Bacău, Iaşi şi Neamţ, la ISJ Bacău)  
 
Rezultatul selecţiei va fi anunţat în data de 23 decembrie 2010 pe site-ul CCD Mureş 

http://www.ccdmures.ro , respectiv ISJ Bacău http://www.edubc.ro.  
În CV la secțiunea “Locul de muncă vizat” se trece Formator în cadrul proiectului proiectului 

„Formarea continuă a profesorilor de Ştiinţe tehnologice în societatea cunoaşterii”. 
 
Persoane de contact: 

- Craus Teodora  - ISJ Bacău      telefon 0234511899 
- Kalman Francisc - CCD Mureş  telefon 0265 260880 

 
Manager de proiect, 

    Prof. Cristiana Chira –director CCD Mureş 


