Axa prioritară nr. 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
Domeniul major de intervenţie 2.3 Acces si participare la FPC
Titlul proiectului: “Construim casa ta – Formare profesionala continua in domeniul constructiilor”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/82169
Beneficiar: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA VASLUI
Partener 1: Grup Scolar Industrial „Ion Mincu” Vaslui

Nr. 00023/82169 din 03.08.2011
Anunt selectie experti pe termen scurt pentru elaborarea programelor de formare profesionala a 4
calificari in vederea autorizarii acestora la Consiliul National al Calificarilor si al Formarii
Profesionala a Adultilor (CNCFPA)

1. Informatii despre beneficiar
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui cu sediul in Str. N. Iorga, nr. 82 bis, Vaslui, judetul
Vaslui, cod postal 730124, telefon 0235361040, fax 0235314151, email ccivs@ccivs.ro, in calitate de
beneficiar, implementeaza proiectul “Construim casa ta – Formare profesionala continua in domeniul
constructiilor” finanţat în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2.3 Acces si participare la FPC, Axa
prioritară 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, Cererea de propuneri de proiecte
nr. 108, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Numărul de
referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001
2. Informatii despre proiect
Proiectul“Construim casa ta – Formare profesionala continua in domeniul constructiilor” este finanţat
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniului Major
de Intervenţie 2.3 Acces si participare la FPC, Axa prioritară 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii
cu piata muncii.
Proiectul“Construim

casa

ta

–

Formare

profesionala

continua

in

domeniul

constructiilor”esteimplementatde către Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, în
parteneriat cu Grupul Scolar Industrial „Ion Mincu” Vaslui.
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3. Obiectului contractului
În scopul realizării activităţilor prevăzute în cadrul proiectului “Construim casa ta – Formare
profesionala continua in domeniul constructiilor”, este necesară selectia a 4 experti pe termen scurt
pentru elaborarea programelor de formare profesionala a 4 calificari in vederea autorizarii acestora la
Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA).

4. Pozitie: expert pe termen scurt, pentru elaborarea a unul din cele 4 programe de formare ce vor fi
elaborate in cadrul proiectului:
•

Lucrator instalator pentru constructii,

•

Lucrator finisor pentru constructii,

•

Lucrator in izolatii,

•

Lucrator pentru drumuri si cai ferate

Un expert va fi responsabil si poate aplica pentru elaborarea unei singure programe de formare.
5. Responsabilitati:
a. coordonarea activitatii pentru elaborarea programelor deformare;
b. organizarea si analiza informatiilor pentru elaborarea programelor de formare;
c. stabilirea obiectivelor generale ale programelor de formare;
d. elaborarea draftului intermediar al programei de formare;
e. stabilirea obiectivelor de referinţă ale programului;
f.

stabilirea structurii programei de pregătire se face pe discipline sau module;

g. stabilirea continutului tematic pentru pregătirea teoretică sau practică avand in
vedere nivelul de pregătire de bază a participanţilor;
h. stabilirea metodelor/formelor de activitate adecvate procesului de formare;
i.

stabilirea mijloacelor de instruire şi materialele de învăţare corespunzătoare pentru
atingerea obiectivelor de referinţă/competenţelor specifice;

j.

stabilirea criteriilor de evaluare/performanţă pentru măsurarea rezultatelor obţinute
în urma desfăşurării procesului de pregătire.

k. revizurea si elaborarea continutului final al programelor de formare conform
recomandarilor echipei de management a proiectului.
l.

asigurarea comunicării eficiente între echipa de proiect şi echipa de cercetare

m. participarea la întâlniri de lucru;
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n. Acordare de sprijin şi consultanţă de specialitate pentru echipa de proiect;
o. Respectarea specificaţiilor şi a termenelor impuse de managerul de proiect;
6. Cerinte specifice
Expertii trebuie sa fie independenti si liberi de orice fel de conflicte de interese in responsabilitatile
care le sunt incredintate.
7. Calificari si competente
 Studii universitare de lunga durata in domeniul ingineriei civile si instalatiilor
 Experienta

in

formarea/pregatirea/calificarea

adultilor

in

domeniul

profesional

si

tehnic/constructii
 Cunoştinţe privind procesul de acreditare a programelor de formare profesionala a adultilor
 O buna cunoastere a limbii romane (scris, citit, vorbit)
 Competente si cunostinte in utilizarea calculatorului (ex. Microsoft Office, Internet, Autocad,
etc)
 Rezistenţă la stres, disponibilitate pentru deplasare la întâlniri, spirit organizatoric, comunicare
eficientă, orientare spre rezultat, disponibilitate la efort intelectual în conditiile respectarii unor
termene limită foarte strânse,
 Mijloace proprii de comunicare (ex. telefon, laptop/computer, internet, etc.)
8. Experienta profesionala
 Experienţă relevanta de minimum 4 ani (o experienta mai mare constituie un avantaj) in
formarea profesionala a adultilor/elaborarea de programe de formare profesionala
9. Durata angajamentului: aproximativ 10 de ore (pentru fiecare din cei 4 experti), intr-o perioada
de 5 de zile lucratoare
10. Mod de lucru
Conventie civila de prestari servicii, pe o perioada determinata. Data estimativa a angajarii pentru
inceperea prestarii serviciilor este 01.09. 2011.

Pagina 3 din 6

Expertii isi vor desfasurara activitatea independent de sediul benefiaruluisi vor comunica cu
beneficiarul prin corespondenta scrisa, electronica si/sau telefonica. Expertii vor utiliza pentru
prestarea serviciilor propria infrastructura (telefon, laptop/computer, internet, echipamente pentru
imprimare, etc)
La solicitareaechipei de proiect, expertii vor participa la intalniri de lucru la sediul Camera de Comert,
Industrie si Agricultura Vaslui.

11. Livrabile
In urma prestarii serviciilor fiecare din cei 4 experti vor livra beneficiarului, in functie de programul de
formare pentru care va fi selectat un dosar complet pentru a fi depus la CNCFPA. Dosarul trebuie sa fie
in conformitate cu cerintele CNCFPA. Livrabilele vor trebuie aprobate inainte de depunerea la CNCFPA
de catre beneficiar.
Finalizarea angajamentului va fi conditionata de acceptarea si aprobarea dosarelor de catre CNFPA.
12. Adresa unde se transmit candidaturile
Candidatii interesatide pozitia prezentata sunt rugati sa transmitala Camera de Comert, Industrie si
Agricultura Vaslui in atentia Dlui Constantin Eugen, Manager de proiect la adresa Str. N. Iorga, nr. 82
bis, Vaslui, judetul Vaslui, cod postal 730124telefon 0235361040, fax 0235314151, email
ccivs@ccivs.ro, urmatoarele documente:
 O scrisoare de inaintare in care expertul va mentiona pentru care din cele 4 programe de
formare aplicaprecum si coordonatele de contact ale acestuia
 CV-ul in limba romana (in format europass) semnat de candidat
 documente suport pentru demonstrarea informatiilor din CV (diplome, certificate,
recomandări din partea beficiarilor serviciilor sau alte documente care să certifice informaţiile
relevante prezentate)
 declaraţie de consimţămant privind folosirea datelor personale semnata si datata (conform
model anexat) - in original
13. Informatii suplimentare
Candidatii pot obtine informatii suplimentare utilizand urmatoarele coordonate:
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui
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Str. N. Iorga, nr. 82 bis, Vaslui, judetul Vaslui, cod postal 730124
Telefon 0235361040, fax 0235314151,
Email ccivs@ccivs.ro,
In atentia Dlui Constantin Eugen, Manager de proiect
14. Termenul limită de depunere a candidaturilor
Candidatii interesati trebuie sa depuna documentele solicitatenu mai tarziu de: 09.08.2011, ora 10.00
A.M.
Orice documente primite după termenul limită de depunere se declară întârziate, si nu vor fi luate in
considerare la realizarea selectiei. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui nu va fi ţinuta
răspunzătoare pentru transmiterea cu întârziere a documentelor.
15. Mod de prezentare al documentelor
Documentele vor fi transmise pe suport hartie, vor fi numerotate si semnate pe fiecare pagina.
Documentele vor fi prezentate intr-un plic inchis si va contine mentiunea: selectie experti pe termen
scurt pentru elaborarea programelor de formare profesionala a 4 calificari in vederea autorizarii
acestora la Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA) in cadrul proiectului
“Construim casa ta – Formare profesionala continua in domeniul constructiilor”
16. Selectarea candidatilor
Selectia se va desfasura la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui in Str. N. Iorga, nr. 82 bis,
cod postal 730124, telefon 0235361040, fax 0235314151, Oras: Vaslui, judetul Vaslui in data de
10.08.2011.
Comunicarea rezultatelor va avea loc in data de 12.08.2011

APROBAT,
Presedinte,
Ionel Constantin
Data 03.08.2011
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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 în mod expres pe propriarăspundere, că sunt de acord cu prelucrarea
datelor mele personale, acestea urmând a fi tratate încondiții de confidențialitate, în conformitate cu
prevederile Directivei CE/95/46 privind protecțiapersoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulație aacestor date, transpusă în legislația națională prin
Legea nr. 677/2001, precum şi prevederileDirectivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu
caracter personal şi protecția vieții private însectorul comunicațiilor electronice, transpusă în legislația
națională prin Legea nr. 506/2004.

Semnătură,

Data
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