Burse de Excelenţă pentru profesorii în IT
Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea Programului de Burse de Excelenţă
pentru profesorii în IT, ediţia 2017, organizat în parteneriat şi cu suportul financiar integral al
Fundaţiei Orange Moldova şi susţinut de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM.
Proiectul are drept scop susţinerea tinerilor profesori de informatică, care activează în
instituţiile rurale din RM, prin oferirea, în bază de concurs, a 25 de granturi a câte 25000 lei,
inclusiv a câte un laptop.
Fundaţia Orange Moldova în calitate de partener al programului îşi propune să promoveze
angajarea tinerilor profesori de informatică în instituţii de învăţământ rurale din Moldova, unde
se înregistrează o lipsă mai acută de cadre didactice, prin stimulare financiară, astfel încât tinerii
specialişti să beneficieze de susţinere la treapta iniţială din carieră.
Condiţii de participare în program:
La momentul aplicării la program, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
 să fie cetăţeni şi rezidenţi ai RM;
 să fie absolvenţi ai instituţiilor universitare din RM, ciclul Licenţă şi/sau ciclul Masterat, la
specialităţile pedagogice în informatică şi/sau altele relevante acestui domeniu;
 să activeze în calitate de profesor de informatică într-o instituţie de învăţământ
localizată în zonă rurală, centru raional sau suburbiile mun. Chișinău (cu excepţia or.
Chişinău şi Bălţi);
 vârsta limită a aplicanţilor să fie până la 35 de ani inclusiv;
 să demonstreze reuşită academică.
Proiectul în cauză nu face discriminări pe criterii religioase sau etnice.
Pentru a participa în concurs, candidaţii trebuie să prezinte următoarele documente :
1. Formular de aplicare completat cu date personale (http://www.eac.md/ro);
2. Scrisoare de motivare, în care să fie expuse argumentele care au determinat alegerea
făcută în favoarea angajării în calitate de profesor la o instituţie de învăţământ rurală;
3. Copie autentificată a Diplomei de licenţă, inclusiv a suplimentului la diplomă;
4. Copie autentificată a Diplomei de master, inclusiv a suplimentului la diplomă (dacă este
cazul);
5. Extrasul de pe ordinul de angajare în calitate de profesor de informatică la o instituţie de
învăţămînt din zonă rurală (se prezintă atât pentru locul de bază cât şi pentru cele prin
cumul);
6. Caracteristica instituţiei de învăţământ (este inclusă în formularul de aplicare) – se
completează de către directorul instituţiei, în care este angajat aplicantul (se prezintă
atât pentru locul de bază cât şi pentru cele prin cumul);
7. Copie xerox a buletinului de identitate a aplicantului.
Termen limită de aplicare – 25 octombrie 2017!
Dosarele de aplicare se vor depune la sediul Centrului de Informaţii Universitare, personal sau
prin scrisoare recomadată. Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi
examinate! Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării!
Informaţii suplimentare şi formulare de aplicare pot fi solicitate la sediul Centrului de
Informaţii Universitare de pe str. Puşkin 16, Chişinău, MD 2012, tel: (022) 221167, 221172,
068220076, www.eac.md.
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FORMULAR DE APLICARE
*acest formular este gratuit şi poate fi multiplicat

1.

Date personale şi de contact:

Numele, prenumele ____________________________________________________________
Data naşterii (ziua/luna/anul) _____/_____/______
Naţionalitatea
_____________________
Cetăţenia _______________________
Adresa de reşedinţă (domiciliu)
Str. ________________________________________ , bloc nr. _________ , ap. _________
Localitate __________________________ , raion ___________________________________
Cod poştal: MD-_ _ _ _ _ , telefon ____________________, celular ____________________
E-mail ___________________________________________

2.

Informaţie academică:

Ciclul Licenţă
Denumirea instituţiei
_______________________________________________________
Facultatea
_______________________________________________________
Specialitatea
_______________________________________________________
Data înmatriculării la studii (luna/anul):
_ _ _ _ _/ _ _ _ _ _
Data absolvirii (luna/anul):
_ _ _ _ _/ _ _ _ _ _
Ciclul Masterat (dacă este cazul)
Denumirea instituţiei
_______________________________________________________
Facultatea
_______________________________________________________
Specialitatea
_______________________________________________________
Data înmatriculării la studii (luna/anul):
_ _ _ _ _/ _ _ _ _ _
Data absolvirii (luna/anul):
_ _ _ _ _/ _ _ _ _ _

3.

Scrisoare de motivare:

Compuneţi un eseu (volumul maxim – o pagină A4), în care să să fie expuse argumentele care au
determinat alegerea făcută în favoarea angajării în calitate de profesor la o instituţie de
învăţământ rurală. Textul trebuie să fie scris la computer.

4.

Declaraţia veridicităţii informaţiei:

Eu, (nume, prenume) _______________________________________, certific veridicitatea
informaţiei prezentate în acest formular, precum şi în actele anexate, asumându-mi
responsabilitatea pentru aceasta.
Data: ______________________

Semnătura: ______________________
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Caracteristica instituţiei de învăţământ
Denumirea instituţiei ___________________________________________________________
Anul înfiinţării

__________

Numărul de elevi ____________

Adresa instituţiei:
Str. _____________________________ Localitatea _________________________________
Raion ___________________________
Telefon: ________________________ Fax: ________________________
Numele directorului instituţiei

_________________________________________________

Perioada activării în funcţia de director ___________________________
Numărul de profesori de informatică necesari în instituţie ____________
Numărul de profesori de informatică efectiv din instituţie ____________
Anul angajării profesorului - aplicant la proiect în funcţie ____________
Sarcina didactică a profesorului - aplicant la proiect:
 informatica (indicaţi nr de ore pe săptămână)
____________
 matematica (indicaţi nr de ore pe săptămână)
____________
 fizica (indicaţi nr de ore pe săptămînă)
____________
 alte discipline (indicaţi disciplina şi nr de ore pe săptămână):
________________________
________________________
________________________

Eu, (nume, prenume director) _______________________________________, certific
veridicitatea informaţiei prezentate în acest document, asumându-mi responsabilitatea pentru
aceasta.

Data: ___________________

Semnătura: ______________________
Ştamplila

Lista de verificare a dosarului de aplicare:
Bifaţi documentele care se includ în dosarul de aplicare. Lista nu se include în dosar:
□
Formular de aplicare completat cu date personale (http://www.eac.md/ro);
□
Scrisoare de motivare – volumul scrisorii să nu fie mai mare de o pagină format A4. Textul
trebuie să fie scris la computer;
□
Copie autentificată a Diplomei de licenţă, inclusiv a suplimentului la diplomă – se prezintă
autentificate cu semnătură şi ştampila instituţiei universitare, care au emis documentele sau,
dacă nu este posibil, se prezintă autentificate notarial;
□
Copie autentificată a Diplomei de master, inclusiv a suplimentului la diplomă (dacă este
cazul) - se prezintă autentificate cu semnătură şi ştampila instituţiei universitare, care au emis
documentele sau, dacă nu este posibil, se prezintă autentificate notarial;
□
Extrasul de pe ordinul de angajare în calitate de profesor de informatică la o instituţie de
învăţământ din zonă rurală (se prezintă atât pentru locul de bază cât şi pentru cele prin cumul);
□
Caracteristica instituţiei de învăţământ – se completează de către directorul instituţiei, în
care este angajat aplicantul (se prezintă atât pentru locul de bază cât şi pentru cele prin cumul);
□
Copie xerox a buletinului de identitate a aplicantului.
Vă rugăm să reţineţi că, în conformitate cu Procedura şi Regulamentul Programului Burse de
Excelenţă pentru profesorii în IT, aplicanții care au furnizat informaţii incomplete sau eronate şi
au prezentat documente falsificate NU VOR FI ELIGIBILI pentru nici un alt program administrat de
către Centrul de Informaţii Universitare!
Centrul de Informaţii Universitare va folosi informaţia din acest formular şi din documentele
prezentate EXCLUSIV CU TITLU DE UZ INTERN, pentru evaluarea candidaţilor şi desemnarea
beneficiarilor programului. DATELE NU VOR FI FĂCUTE PUBLICE SUB NICI O FORMĂ SAU
ÎMPREJURARE fără acordul aplicanţilor!
Termenul limită de depunere a dosarului de aplicare este 25 octombrie 2017!
Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate!
Dosarele complete vor fi depuse la sediul Centrului de Informaţii Universitare, personal sau
prin scrisoare recomandată, de pe str. Puşkin 16, Chişinău, MD 2012, tel: (022) 221167,
221172, 068220076.
Fundaţia Orange Moldova în calitate de partener al programului îşi propune să promoveze
angajarea tinerilor profesori de informatică în instituţii de învăţământ rurale din Moldova, unde
se înregistrează o lipsă mai acută de cadre didactice, prin stimulare financiară, astfel încât tinerii
specialişti să beneficieze de susţinere la treapta iniţială din carieră.

