Dosar de înscriere:
A. Documente solicitate cursantului
1. Fişă de înscriere (formular tip ataşat)
2. Diploma de licenţă - copie legalizată
3. Carte de Identitate - copie
4. Certificat de naştere - copie
5. Certificat de casătorie (femei) - copie
6. Adeverinţă (model ataşat) - eliberată de unitatea de învatamânt în care activati din care sa
rezulte calitatea de cadru didactic, respectiv disciplinele predate.
7. Declaraţie de consimţământ (model ataşat) - acordul d-voastră privind folosirea datelor
personale în cadrul programului
8. Formularul individual de înregistrare a grupului ţintă (formular tip atasat)
B. Contracte care se semnează odată cu depunerea celorlalte documente solicitate (la punctul A)
9. Contract de studii postuniversitare (contract standard)
10. Contract de acordare a subvenţiei (contract standard)

Procedură de lucru:
1. Pe baza informaţiilor preliminare trimise de cei care şi-au manifestat intenţia de a urma cursurile
propuse prin programul FlexFORM şi pe baza criteriilor de recrutare specifice programului se vor selecta
potenţialii cursanţi.
2. Potenţialii cursanţi vor fi notificaţi, de către Centrele Regionale la care sunt arondaţi (prin contactare
directă), să-şi depună dosarul de înscriere pană la o dată limită. Data limită se va comunica pe site-ul
programului la secţiunea INSCRIERE CURSANTI.
3. La depunerea documentelor solicitate, după verificarea acestora, cursantul trebuie să semneze
Contractele prevăzute la punctul B.
4. Odată cu alcătuirea unei grupe de studiu (20 cursanţi), programul demarează, orarul fiind comunicat
şi afişat pe site. Perioada de înscriere rămâne deschisă până la completarea tuturor locurilor prevăzute
prin program (2010-2013). Date fiind criteriile de recrutare specifice programului, modul de
implementare planificat, constrângerile proiectului, indicatorii specifici impuşi anual, numărul
solicitărilor, cei inscrisi pot fi planificati ulterior pentru ciclurile de formare 2011, 2012, 2013.
Toate celelalte informaţii necesare pentru depunerea dosarului vă vor fi comunicate direct pe adresa de
e-mail furnizată de d-voastră la înscrierea în program.
Pentru informatii suplimentare vă rugăm să contactaţi Centrele Regionale (vezi sectiunea CONTACT)

