Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
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 în educaţie si formare profesională”
Beneficiar: Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare
Titlu: „Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de integrare a instrumentelor TIC în managementul clasei de
elevi și procesul de predare-învățare”
Contract POSDRU/157/1.3/S/132893

Nr. înreg. 1531/05.05.2015

ANUNŢ
Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare
organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 8 posturi vacante de formator din cadrul
proiectului „Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de integrare a instrumentelor TIC în
managementul clasei de elevi și procesul de predare-învățare”
În baza contractului de finanțare POSDRU/157/1.3/S/132893 „ Dezvoltarea competențelor
cadrelor didactice de integrare a instrumentelor TIC în managementul clasei de elevi și procesul de
predare-învățare” și ținând cont de graficul de derulare a activităților proiectului, Agenția A.R.N.I.E.C.
organizează concurs de ocupare a unui număr de 8 posturi vacante de formator, după cum urmează:
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- Timișoara;
- Cluj Napoca;
- Tg. Mureș;
- Iași.

Pentru a participa la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
1. Condiții generale:
 Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 Are capacitate deplină de exercițiu;
 Are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 Îndeplinește condițiile de studii și alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la
concurs;



Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția în care a intervenit
reabilitarea.
2. Condiții specifice:







Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
Minim 3 ani experiență profesională/ 1 an experienţă în instruire dovedită cu adeverință;
Atestat de formator sau orice alt document care să ateste capacitatea de a forma adulţii;
Competenţe digitale dovedite cu diplomă sau alte documente echivalente;
Disponibilitate la deplasări în centrele de implementare ale proiectului;
Disponibilitatea și capacitatea îndeplinirii sarcinilor într-un număr fix de ore dovedită prin
semnarea declarației de disponibilitate anexată (anexa 2).

Etapele de concurs constau în:
 Selecția dosarelor de înscriere (termen limită de depunere
București);
 Probă scrisă (29 mai 2015 - Târgu Mureș);
 Interviu (30 mai 3015 - Târgu Mureș).

a dosarelor 19 mai 2015 -

Dosarul de înscriere concurs se va depune personal sau prin servicii de curierat sau Poșta
Română, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 19
mai 2015 ora 16:00, la sediul Nodului Operațional București al Agenției A.R.N.I.E.C. din Str. Splaiul
Independenţei nr. 313, Clădire Rectorat, Etaj 5, Camera 506-507, RO – 060042, Sector
6, Bucureşti şi va conţine în mod obligatoriu:
o cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității, în original (anexa 1), cu
SPECIFICAREA ÎN CLAR A LOCALITĂȚII PENTRU CARE OPTEAZĂ CANDIDATUL;
o copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, în copie
conform cu originalul semnată și datată;
o copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice, în copie conform cu originalul semnată și datată pe fiecare pagină;
o copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse
umane în vederea atestării vechimii în muncă şi în specialitatea studiilor;
o cazierul judiciar, în original, sau declarație pe propria răspundere conform anexei 3,
având obligativitatea depunerii cazierului până cel târziu la data susținerii probei
scrise;
o adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate, în original;
o curriculum vitae, în original, semnat și datat pe fiecare pagină.
ATENȚIE! Nerespectarea întocmai a cerințelor de depunere a dosarului atrage descalificarea
candidatului.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se vor afișa pe pagina oficială a Agenției
A.R.N.I.E.C. (www.roedu.net) și la avizier în maxim 2 zile lucrătoare.
Bibliografie:
https://educatoritimisgrb.wikispaces.com/file/view/suport+curs+formatori+bihor.pdf
https://systems.cs.pub.ro/siot2013/IUC_Curs_final_v4.pdf
http://ccna.ro/itessentials/start.html
http://www.eos.ro/userfiles/files/Microsoft%20Office%20Word%202007.pdf
http://www.eos.ro/userfiles/files/Microsoft%20Office%20Excel%202007.pdf
http://www.eos.ro/userfiles/files/Microsoft%20Office%20PowerPoint%202007.pdf
http://www.eos.ro/userfiles/files/Microsoft%20Office%20Access%202007.pdf
http://www.eos.ro/userfiles/files/Microsoft%20Office%20Outlook%202007.pdf
http://www.eos.ro/userfiles/files/Microsoft%20Office%20Publisher%202007.pdf

Informaţii
021/402.99.50.
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Proba scrisă va avea loc în data de 29 mai 2015, iar interviul în data de 30 mai 2015, la sediul
Nodului Operațional Târgu Mureș al Agenției A.R.N.I.E.C. din strada Nicolae Iorga nr. 1,
Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureș. Sala se va afișa pe pagina oficială a Agenției A.R.N.I.E.C.
(www.roedu.net) și la avizier în data de 22 mai 2015.
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