Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 „Educatia 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”
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Tabel nominal cu profesorii selectați pentru cursul ProWeb
Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Numele și prenumele Unitatea de învățământ
BACIU IONELIA
BACIU SILVIA
CHIRIAC MIHAELA
CIOCÎRLAN IULIA
CÎRNU NICOLETA
CORNEA GRAŢIELA
COSTACHE VOICA
COŞEREANU ANCA
CRISTIAN TATIANA
DAVID FĂNICA
FĂGĂRAŞ VIRGINIA
GHEORGHE DANIELA
GÎSCULESCU VIOLETA
HĂRĂBOR MARIELA
LIPAN FĂNEL
LOVIN MARINELA
LUNGU MARIANA
MANOLACHI NICOLETA
MATEI MARIAN
MĂCIUCĂ MIRELA
MEREUŢĂ COSTICĂ
MORARU PETRICĂ
MORARU PETRONIA
MUNTEANU DANIELA
NEGOESCU ELENA
NISTOROIU NICOLETA
NOAPTEȘ CUȚA
PANAITE LENUŢA
PAVIL ELENA
PÎSLARU ALEXANDRA
PÎSLARU SEBASTIAN
POPA MARIANA
PREDA CODRUŢA
PURDEL CARMEN
RĂVAŞ CENŢA

ŞC.ANGHEL SALGNY FOCŞANI
ŞC. NR.7 FOCŞANI
ŞC. BORDEŞTI
ŞC.BOGHEŞTI
ŞC. POPEŞTI
ŞC.NISTOREŞTI
ŞC.SL. BRADULUI
COLEGIUL TEHNIC V.D.COTEA FOCŞANI
ŞC.GOLOGNU
ŞC. GAROAFA
ŞC. ANDREIAŞU
ŞC. NR.3 FOCAŞNI
ŞC. D. ZAMFIRESCU FOCŞANI
ŞC. POPEŞTI
ȘC. AL. VLAHUȚĂ
COLEGIUL TEHNIC GH.ASACHI FOCŞANI
ŞC.RUGINEŞTI
ȘC. STRĂOANE
ŞC.RUGINEŞTI
ŞC. NEREJU MIC
ŞC. SL.CIORĂŞTI
ŞC. D. ZAMFIRESCU FOCŞANI
COLEGIUL TEHNIC E. NICOLAU FOCȘANI
ŞC.BOGHEŞTI
COLEGIUL TEHNIC E. NICOLAU FOCȘANI
ȘC.SL.BRADULUI
ȘC..REGINA MARIA VINTILEASCA
ŞC. BORDEŞTI
ŞC.NĂRUJA
COLEGIUL TEHNIC GH.BALŞ ADJUD
COLEGIUL TEHNIC GH. BALŞ ADJUD
COLEGIUL TEHNC GH. BALŞ ADJUD
COLEGIUL TEHNIC AUTO FOCAŞNI
ŞC. GĂGEŞTI
COLEGIUL TEHNIC E. NICOLAU FOCȘANI
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

REBEGA GETA
REBENCIUC IULIA
SÎRBU SILVIANA
SOARE DANIELA
SOARE GRAŢIELA
SPIRIDON GABRIELA
STOIAN COSTINA
TĂTARU IONEL
TĂTARU STĂNCUŢA
TÎRTAN VALENTINA
ŢIBREA LAURENŢIU
UNGUREANU DOINIŢA
VIOREANU MARIAN
VÎLCOCIU NICOLETA
ZAHARIA MIRELA

ŞC. NEREJU MIC
ŞC.VÎNĂTORI
ŞC.SL. BRADULUI
ŞC.URECHEŞTI
ŞC. ŞTEFAN CEL MARE FOCŞANI
ŞC. HOMOCEA
ȘC. BOGHEȘTI
ŞC.PALTIN
ŞC.PALTIN
ŞC. GOLOGANU
ŞC. D. ZAMFIRESCU FOCŞANI
ŞC. ŞTEFAN CEL MARE FOCŞANI
ŞC. BORDEŞTI
ŞC. POPEŞTI
ŞC.ANGHEL SALIGNY FOCŞANI

Data : 14.10.2014

Comisia de selecție și evaluare,
1. Dumbravă Lidia
2. Ionașcu Ion

2

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 „Educatia 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”
Titlul proiectului: „Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria
curriculară Matematica şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)”
Beneficiar: Universitatea Valahia din Târgovişte
Contract POS DRU/157/1.3/S/141587

În atenţia cadrelor didactice
selectate pentru a participa la cursul de formare
„Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia
virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematica şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)”
POS DRU/157/1.3/S/141587
Pentru a participa la cursul de formare prin proiectului „Reţea de formare continuă a
cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria
curriculară Matematica şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)” vă rugăm să aduceţi la sediul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea, la domnul inspector Ionașcu Ion documente enumerate
mai jos, până la data de 20.10.2014 ora 12.00.
Înscrierea în grupul ţintă – candidaţii selecţionaţi vor depune trei dosare:

a. Un dosar necesar înscrierii în grupul ţintă conform instrucţiunilor AMPOSDRU
 Dosar plic sau cu şină (documentele vor fi introduse neperforate, în mape de plastic);
 Cerere de înscriere în grupul ţintă (Anexa 4 la prezenta, completată şi datată până la 15.10.2014);
 Copie după cartea de identitate;
 Adeverinţă de salariat din care să reiasă apartenenţa la unitatea de învăţămînt eligibilă şi aria
curriculară matematică şi stiinţele naturii sau învăţător; (Anexa 5 la prezenta procedura);
 Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor personale (Anexa 6 tip A sau tip B);
 Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care îi revin în situaţia
selectării (Anexa 7 la prezenta procedură);
 Formularul de înscriere a grupului ţintă (Anexa 8 la prezenta procedură);
b. Doua dosare solicitate de DGMRURS – MEN
Pentru fiecare program de formare se va depune câte un dosar conţinând:
 Dosar plic sau cu şină (documentele vor fi introduse neperforate, în mape de plastic);
 Cerere de înscriere pentru fiecare program Anexele 4.1 și 4.2 (completată şi datată până la
15.10.2014);
 Copie după cartea de identitate;
 Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor personale (Anexa 6 tip A sau tip B);
 Formularul de înscriere a grupului ţintă (Anexa 8 la prezenta procedură);
 CV europass în limba română semnat şi datat pe fiecare pagină;
 Certificat de naştere şi certificat de căsătorie (pentru doamne) - legalizate prin ştampilă conform cu
originalul şi semnătura directorului unităţii de învăţământ;
 Copie după diploma/diplomele de studii şi foaie matricolă - legalizate prin ştampilă conform cu
originalul şi semnătura directorului unităţii de învăţământ;
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Chestionar al analizei de nevoi;
Contract de formare continuă (activitatea se va desfăşura după 15.10.2014)
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Anexa 4

Cerere de înscriere în grupul țintă
Domnule/doamna Director,

Subsemnatul(a)

.................................................................................................,

născut(ă) la data de ............................, în localitatea ...................................., judeţul
......................, posesor al CI seria........ nr.................., eliberat de .............................................,
la

data

de

....................,

cadru

didactic

în

cadrul

(unitatea

de

învăţământ)

................................................................................................................., vă rog să-mi aprobaţi
înscrierea în grupul ţintă pentru proiectul „Reţea de formare continuă a cadrelor didactice
pentru a utiliza multimedia, instumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară
Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)”, Contract POS DRU/157/1.3/S/141587.

Semnătura,
.......................................
Data .........................
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Anexa 4.1

Cerere de înscriere la modulul I
Domnule/doamna Director,

Subsemnatul(a)

.................................................................................................,

născut(ă) la data de ............................, în localitatea ...................................., judeţul
......................, posesor al CI seria........ nr.................., eliberat de .............................................,
la

data

de

....................,

cadru

didactic

în

cadrul

(unitatea

de

învăţământ)

................................................................................................................., vă rog să-mi aprobaţi
înscriere la modulul I pentru proiectul „Reţea de formare continuă a cadrelor didactice
pentru a utiliza multimedia, instumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară
Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)”, Contract POS DRU/157/1.3/S/141587.

Semnătura,
.......................................
Data .........................
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Anexa 4.2

Cerere de înscriere la modulul II
Domnule/doamna Director,

Subsemnatul(a)

.................................................................................................,

născut(ă) la data de ............................, în localitatea ...................................., judeţul
......................, posesor al CI seria........ nr.................., eliberat de .............................................,
la

data

de

....................,

cadru

didactic

în

cadrul

(unitatea

de

învăţământ)

................................................................................................................., vă rog să-mi aprobaţi
înscrierea la modulul II pentru proiectul „Reţea de formare continuă a cadrelor didactice
pentru a utiliza multimedia, instumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară
Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)”, Contract POS DRU/157/1.3/S/141587.

Semnătura,
.......................................
Data .........................
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Anexa 5
Unitatea de învăţământ....................................
Localitatea .............................
Judeţul ....................................

ADEVERINŢĂ
Se adevereşte prin prezenta că domnul/d-na……………………………………………este salariat/a în
cadrul instituţiei........................................., din data de.................................având funcţia de...............................
....................................................................
Eliberăm prezenta pentru a-i servi la înscriere în procesul de selecţie în cadrul proiectului ProWeb,
POS DRU/157/1.3/S/141587.

Director,
................................

Secretar,
.........................
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Anexa 6

DECLARAŢIE
Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….………………………………………………,
domiciliat/ă în localitatea ....….……………………..…, judeţul .....….……………………,
strada……………………………………………………………., posesor al CI seria ....…,
numărul……..………, eliberat de ……………………, la data de …………………..,
CNP……………………………………..., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea
datelor mele cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
cu modificările şi completările ulterioare, de către Beneficiarii şi Partenerii proiectului „Reţea de
formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web
2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)”, Contract POS
DRU/157/1.3/S/141587, exclusiv pentru scopul şi atingerea obiectivelor acestuia.
Conform Legii nr. 677/2001, am luat la cunostinta faptul ca beneficiez de dreptul de acces, de
intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum si de dreptul de a ma adresa
justitiei. In cazul in care doresc sa ma opun prelucrării datelor mele personale şi să solicit ştergerea datelor voi
adresa o cerere scrisă, datată şi semnată .

Data:
Semnătura cadru didactic
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Anexa 8

FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ
Formular individual de înregistrare
Cod proiect: 141587
Titlu proiect: ”Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea multimedia, instrumentaţia
virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)”
Reprezentant legal/Coordonator proiect: _________________________________________
Axa Prioritară: 1„Educatia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”
Domeniu Major de Intervenţie: 2.1 „ Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, 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 prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în
sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.
I. Informaţii personale:
I.1. Nume participant (nume şi prenume) _______________________________
CNP ______________________, adresa: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Telefon:_________________________E-mail:_________________________
I.2. Gen: Masculin Feminin
I.3. Naţionalitate: română

alta(specificaţi)_________________

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi):
sub 15 ani
15 – 24 ani
25 – 45 ani
45 – 54 ani
55 – 64 ani
I.5. Locul de reşedinţă: rural urban
II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituţii de învăţământ absolvite):
Instituţie de învăţământ superior
 licenţă
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 master
 doctorat
 post-doctorat
Unitate de învăţământ terţiar non-universitari
 Şcoală post-liceală
 Şcoală de maiştri
Unitate de învăţământ secundar
 Învăţământ secundar superior
o Ciclul superior al liceului
- Filiera teoretică
- Filiera tehnologică
- Filiera vocaţională
 Învăţământ secundar inferior
o Ciclul inferior al liceului
- Filiera teoretică
- Filiera tehnologică
- Filiera vocaţională
o Anul de completare
- Filiera tehnologică – ruta progresivă
o Şcoala de arte şi meserii
- Filiera tehnologică – ruta progresivă de calificare
o Ciclul gimnazial
 Învăţământ primar
Fără şcoală absolvită

III. Statutul pe piaţa muncii:
Persoană activă
 Persoană ocupată
-salariat (angajat)
-întreprinzător privat (patron)
-lucrător pe cont propriu
-membru al unei societăţi agricole/cooperative
-lucrător familial în gospodăria proprie
-altă situaţie (de specificat)
 Şomeri, din care:
-şomeri înregistraţi, din care:
-şomeri de lungă durată
-şomeri neînregistraţi, inclusiv persoane în căutarea unui loc de muncă,
din care:
-şomeri de lungă durată
III. Statutul pe piaţa muncii (continuare):
Persoană inactivă, din care:
-elevi
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-studenţi
-persoane casnice
-întreţinuţi de alte persoane
-întreţinuţi de stat sau de alte organizaţii private
-alte situaţii (de specificat)
IV. Apartenenţa la un grup vulnerabil:
Persoane de etnie roma
Persoane cu dizabilităţi
Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a
copilului
Familii care au mai mult de 2 (doi) copii
Familii monoparentale
Copii în situaţii de risc
Persoane care au părăsit timpuriu şcoala
Femei
Persoane aflate în detenţie
Persoane anterior aflate în detenţie
Delincvenţi juvenili
Persoane dependente de droguri
Persoane dependente de alcool
Persoane fără adăpost
Victime ale violenţei în familie
Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială
(HIV/SIDA, cancer etc.)
Imigranţi
Refugiaţi
Persoane care solicită azil
Persoane care trăiesc din venitul minim garantat
Persoane care locuiesc în comunităţi izolate
Victime ale traficului de persoane
Persoane afectate de boli ocupaţionale
Altele (de specificat)
Subsemnatul (Nume Prenume) .............. cunoscând
că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală,
conform prevederilor Articolului 292 din Codul
Penal, declar pe propria răspundere că datele
completate în prezentul formular corespund cu
realitatea.

Subsemnatul (Nume Prenume)............cunoscând că
falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală,
conform prevederilor Articolului 292 din Codul
Penal, declar pe propria răspundere că datele din
prezentul formular au fost completate în prezenţa
mea.

Nume prenume
Semnatura

Nume prenume
Semnatura
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