CELE MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI
CUI SE ADRESEAZĂ PROGRAMELE DE FORMARE CONTINUĂ
Grupul țintă este format din 515 cadre didactice din învățământul preuniversitar/didacticauxiliar/personal de sprijin din școli/echipe manageriale din școli, având următoarea distribuție:

a) 278 persoane din categoria personal didactic din învăţământul preuniversitar;
b) 40 persoane din categoria personal de sprijin din şcoli;
c) 197 persoane din categoria echipa managerială la nivelul şcolii.
Programele de formare continuă avizate/acreditate MEC răspund cerințelor/ necesitaţilor de
dezvoltare personală și profesională a membrilor grupului ţintă și creează premizele necesare pentru
atragerea și menţinerea resurselor umane calificate în școlile defavorizate din județ prin formarea
specializată a personalului didactic, de sprijin și auxiliar care lucrează cu populații eterogene de
cursanți, inclusiv copii și adulți cu niveluri diferite de educație, expuși consecințelor părăsirii timpurii
a școlii, înainte de finalizarea educației obligatorii.

CATEGORIA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Curs avizat (40 ore) A doua șansă, destinat personalului didactic și personalului de sprijin ,
format din cadre didactice cu studii superioare în domeniul psihopedagogic, care desfășoară activități
de învățare, stimulare, compensare și recuperare cu persoanele cu cerințe educaționale speciale –
CES- integrate în unitățile de învățământ de masă (1 grupă x 25 cursanți)
Curs acreditat (89 ore/22 CPT) Activități caracteristice orelor de consiliere în cadrul
programului ADȘ, destinat personalului de sprijin și personalului didactic din învățământul
preuniversitar ( 50 cursanți distribuiți în 2 grupe)
Curs acreditat (89 ore/22 CPT) Strategii inovative în programul A doua șansă (destinat
personalului didactic din învățământul preuniversitar, 243 cursanți, distribuiți în 10 grupe)
Curs acreditat (89 ore/22 CPT) Integrare/reintegrare școlară prin programul ADȘ (destinat
echipelor manageriale din școli, 197 persoane din categoria echipa managerială la nivelul şcolii,

distribuite în 8 grupe)
CUM MĂ POT ÎNSCRIE
Fiecare candidat poate opta pentru un singur curs. După ce te-ai înscris într-o serie, nu o vei
putea schimba ulterior. Îți recomandăm să citești cu foarte mare atenție toate informațiile legate
de fiecare apel de selecție, pentru a te asigura că îl alegi pe cel mai potrivit.

CARE SUNT DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII (CUPRINSUL DOSARULUI DE
CANDIDATURĂ)
Se depune la Casa Corpului Didactic Neamț din Str. Petru Rareș Nr. 24 din Piatra Neamț (Corp A) un
dosar de plastic cu șină care cuprinde:

Pagina de gardă (se trece numele , inițiala tatălui, prenumele candidatului, unitatea școlară, numărul
de telefon și adresa de email ale candidatului, denumirea programului de formare continuă pentru
care candidează)
Apoi se anexează, în următoarea ordine, documentele:
1. Chestionarul de selecție grup țintă (Anexa 2.3) însoțit de adeverințele/documentele justificative –
certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unității la care funcționez - prevăzute
la Secțiunea 2: Criterii de departajare și selecție punctul 2.2 (Dați exemple de activități
extrașcolare/extracurriculare/proiecte educaționale cu elevii din grupuri vulnerabile sau din zone
defavorizate în care ați fost implicat/ă) și punctul 2.3 (Dați exemple de activități
extrașcolare/extracurriculare/proiecte educaționale cu elevii în care ați fost implicat/ă (proiectele
enumerate la acest punct vor fi diferite de cele enumerate la punctul anterior 2.2), semnat de
participant, olograf cu culoare albastră;
2. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 20142020 (Anexa 2.2, secțiunea A), semnat de participant, olograf cu culoare albastră;
3. Adeverința eliberată de unitatea școlară, privind încadrarea pe post în calitate de cadru didactic
calificat (Anexa 2.5), în original
4. Adeverința eliberată de unitatea școlară, din care rezultă că la momentul selecției persoana se află
în intervalul de cinci ani de acumulare a minimum 90 de credite profesionale transferabile sau/și
are cel puțin 5 ani până la încetarea activității didactice prin pensionare (Anexa 2.7), în original;
5. Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind situațiile surprinse de criteriile de
departajare(Anexa 2.6.), în original;
6. Cerere de înscriere pentru selecția în grupul țintă a proiectului (Modele prevăzute în Anexa 2.8.1
sau Anexa 2.8.2 în funcție de grupul țintă specificat în apel), semnat de participant, olograf cu
culoare albastră;
7. Angajament privind participarea la activitățile proiectului (Modele prevăzute în Anexa 2.9.1 sau
Anexa 2.9.2 în funcție de grupul țintă specificat în apel), semnat de participant, olograf cu culoare
albastră;
8. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări (Modele prevăzute în Anexa
2.10.1 sau Anexa 2.10.2 în funcție de grupul țintă specificat în apel), semnat de participant, olograf
cu culoare albastră;
9. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2.11), semnat de
participant, olograf cu culoare albastră;
10. Copii certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unității la care funcționez,
după următoarele documente:
a) Cartea de identitate
b) Certificatul de căsătorie (după caz)
c) Diplomă de bacalaureat/Diploma de licență/Diploma de master/Diploma de doctor (după caz,
ultimul document de absolvire studii)
d) ultimul grad didactic obținut.

