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ANUNȚ SELECȚIE
Experți termen scurt
Începând cu data de 1 septembrie 2010, Centrul Național de Dezvoltare a Invățământului Profesional şi
Tehnic CNDIPT, cu sediul în strada Spiru Haret nr. 10‐12, sector 1, Bucureşti, 010176, telefon 021/310 08 39,
fax 21/312 54 98, este beneficiarul unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013, pentru implementarea proiectului POSDRU/85/1.1/S/57551
“Îmbunătățirea calității educației și formării profesionale prin rețele parteneriale”.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea sistemului de educație și formare profesională inițială,
prin dezvoltarea de instrumente și metodologii pentru implementarea Cadrului Comun European de Referință
pentru Asigurarea Calității în formare profesională (EQARF) în învățământul profesional și tehnic (IPT), utilizând
rețele parteneriale între școli.
CNDIPT organizează selecție, prin concurs de dosare, a unui expert pe termen scurt in cadrul proiectului
mentionat mai sus.
1. Responsabilități:
o Analiza rezultatelor obținute prin implementarea planurilor de actiune stabilite la nivelul celor 16
retele parteneriale;
o Analiza celor 16 rapoarte de autoevaluare elaborate la nivelul fiecarei retele parteneriale;
o Elaborarea unui raport national de evaluare a activitatii retelelor parteneriale;
o Elaborarea unui un ghid de bune practici în dezvoltarea retelelor parteneriale;
o Revizuirea Strategiei de implementare a Cadrului Comun European de Referinta pentru Asigurare a
Calității în formarea profesională în invatamantul profesional si tehnic, la nivel de sistem si la nivel de
furnizor, utilizind retele parteneriale;
o Elaborarea unui pliant de prezentare a rezultatelor proiectului.
2. Rezultate ale activității:
o un raport national de evaluare a activitatii retelelor parteneriale;
o un ghid de bune practici în dezvoltarea retelelor parteneriale;
o strategie de implementare a Cadrului Comun European de Referinta pentru Asigurare a Calității în
formarea profesională în invatamantul profesional si tehnic, la nivel de sistem si la nivel de furnizor,
utilizind retele parteneriale revizuită;
o un pliant de prezentare a rezultatelor proiectului
Durata de implementare a activităților aferente poziție solicitate: 5 luni (martie – iulie 2014).

Criterii de selecție:
‐
studii superioare de lunga durată
‐
experiență în elaborarea si implementarea instrumentelor care vizează asigurarea calității
invățământului profesional și tehnic;
‐
experiență în elaborarea de documentelor care vizează dezvoltarea la nivel de sistem în
domeniul asigurării calității invățământului profesional și tehnic
‐
experiență în elaborarea documentelor specifice dezvoltării si consolidării rețelelor
parteneriale pentru îmbunătățirea calității în educație și formare profesională
‐
disponibilitatea de a participa la întâlnirile de lucru organizate la sediul CNDIPT cu
reprezentanții echipei de implementare a proiectului (inclusiv in week end)
Persoanele interesate se pot înscrie în perioada 20‐24 martie 2013, la adresa de e‐mail
parteneriatpentrucalitate@tvet.ro prin transmiterea în format electronic a dosarului de înscriere care va
conține următoarele documente:
• Curriculum Vitae, în format Europass, în limba română semnat şi datat pe fiecare pagină de către
deponent;
• Documentele suport pentru CV (diplome, certificate, adeverințe care să certifice informațiile relevante
pentru poziția dorită furnizate in CV) cu mențiunea “conform cu originalul” și semnătura deponentului,
în format PDF;
• Fotocopie a buletinului/carții de identitate ;
• Declarație de consimțamant privind folosirea datelor personale semnata si datată (conform model
anexat) în format scanat PDF
Candidații sunt rugați sa ceară o confirmare de primire a e‐mailului.
Aplicațiile neconforme cu cerințele de mai sus sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate în considerare.
În urma evaluării candidaturilor, persoanele selectate vor fi invitate sa depună în original Curriculum Vitae și
documentele doveditoare, pe suport hârtie, semnat şi datat, în cel mai scurt timp după anunțarea rezultatelor
selecției.
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Declarație de consimțământ

Subsemnatul/a……….............………............................, identificat/ă cu actul de identitate seria ............, nr.
...……...........,
CNP……..........…………………………
cu
domiciliul
în
localitatea........................................
....................................., str. .....……………………………….............................. nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. .........,
sectorul/județul ............………………., declar pe propria răspundere, că sunt de acord cu prelucrarea datelor
mele personale, acestea urmând a fi tratate în condiții de confidențialitate, în conformitate cu prevederile
Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 677/2001, precum şi
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în
sectorul comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004.

Semnătură,

