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Listă de întrebări frecvente privind oportunitatea de a fi formator în 

cadrul proiectului „Susţine cultura în educaţie” 
21 ianuarie 2015 

 
 
Întrebare : 
Care sunt profilurile formatorilor căutați? 
Răspuns : 
Pentru formările disponibile sunt vizaţi profesioniștii cu experiență în domeniul culturii și al 
educației și, desigur, cu experiențe de formatori. Nu este obligatoriu certificatul de formator. 

Se caută 4 formatori principali si 8 formatori secundari în total (sunt numiți principali 
și secundari în funcție de rolul și implicarea în realizarea formărilor), pentru ambele grupuri-
țintă: artiști/profesioniști în domeniul culturii și profesori-cadre didactice din mediul 
preuniversitar: 

Formatori principali: 
 2 formatori dedicați grupului țintă artiști și alți profesioniști din domeniul culturii; 

 2 formatori dedicați grupului țintă profesori-cadre didactice din învățământul 
preuniversitar. 

Formatori secundari: 
 4 formatori cu practică în domeniul educației, valorificând arta sau patrimoniul ca 

instrument educațional; 

 4 formatori cu practică în domeniul culturii cu o dimensiune educațională. 
 

Fiecare sesiune de formare va fi susținută de câte un formator principal alături de un 
formator-secundar. Formatorul secundar are o implicare redusă, el valorificând pe o durată 
de 3 ore o experiență (sau serie de experiențe) practică pentru a ilustra participanților 
realitatea culturii în educație.  

Dacă vă întrebați pentru care grup țintă sunteți mai potrivit/ă, un răspuns este: dacă 
aveți mai multă experiență în domeniul culturii, înscrieți-vă să formați profesori-cadre 
didactice iar dacă aveți mai multe experiență în domeniul educației, înscrieți-vă să formați 
artiști/profesioniști din domeniul culturii. 

Consultați documentația de atribuire: http://m3culture.ro/2014/12/oportunitate-de-
angajare-colaboratori-pentru-formari-dedicate-culturii-in-educatie/, un text suplimentar de 
clarificare: http://m3culture.ro/2015/01/cu-alte-cuvinte-despre-formatorii-care-vor-fi-
selectati-pentru-proiectul-sustine-cultura-in-educatie/ și o prezentare: 
http://prezi.com/uwagbloxnyuf/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share  

 
 

http://m3culture.ro/2014/12/oportunitate-de-angajare-colaboratori-pentru-formari-dedicate-culturii-in-educatie/
http://m3culture.ro/2014/12/oportunitate-de-angajare-colaboratori-pentru-formari-dedicate-culturii-in-educatie/
http://m3culture.ro/2015/01/cu-alte-cuvinte-despre-formatorii-care-vor-fi-selectati-pentru-proiectul-sustine-cultura-in-educatie/
http://m3culture.ro/2015/01/cu-alte-cuvinte-despre-formatorii-care-vor-fi-selectati-pentru-proiectul-sustine-cultura-in-educatie/
http://prezi.com/uwagbloxnyuf/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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Întrebare : 
Cine este responsabil de realizarea suportului de curs? 
Răspuns : 
Suportul de curs, instrumentele, agenda de curs și modalitățile de evaluare vor fi realizate de 
către formatorii selectaţi  şi vor fi aprobate de coordonatorului rețelei de formare și 
interacţiune profesională din cadrul proiectului „Susţine cultura în educație”. Vor exista 
întâlniri de lucru și comunicare pe e-mail înainte de trimiterea pentru aprobare și vom tinde 
către a avea o abordare unitară și un set de principii comune despre practica culturii în 
educație.  
 
Întrebare: 
Formatorii vor lucra împreuna pentru livrarea formărilor, pe cele trei tipuri de formare: 4 
formări dedicate exclusiv artiștilor/profesioniștilor din domeniul culturii, 4 formări dedicate 
exclusiv profesorilor-cadre didactice din mediul preuniversitar și 2 formări cu participanți din 
ambele grupuri, dedicate managementului proiectelor de cooperare cultură-școală. Cum se 
va întâmpla acest lucru? 
Răspuns: 
În februarie 2015 echipa de proiect și formatorii selectați se vor întâlni direct (sau via Skype, 
pentru cei care nu pot participa efectiv) și vom conveni asupra abordării și principiilor de bază 
ale formărilor, ce dorim să transmitem și cum. Formatorii trebuie să aibă disponbilitate și 
competențe de colaborare și lucru în echipă, atât în ce privește livrarea formărilor, cât și 
pregătirea suportului de curs.  
 
Întrebare : 
Care sunt documentele necesare care trebuie trimise împreună cu oferta? 
Răspuns : 
Conform documentaţiei de atribuire, oferta trebuie să conţină oferta tehinică, oferta 
financiară şi documentele de calificare. Ofertantul trebuie să anexeze documente relevante 
cu informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificările obţinute pentru 
îndeplinirea contractului, inclusiv experiența profesională. 
 
Întrebare :  
O  persoană poate depune oferte pentru mai multe dintre poziţiile disponibile? 
Răspuns : 
Da, aceeaşi persoana poate depune oferte pentru mai multe / toate poziţiile de formatori 
disponibile în cadrul proiectului.  Pentru fiecare înscriere va depune un dosar de înscriere 
distinct, într-un plic separat.  

Fiecare persoană înscrisă poate fi selectată pentru o singură poziţie. 
 
Întrebare :  
Care este perioada de desfăşurare a formărilor? Ce se întâmplă dacă în acest moment nu ştiu 
cu exactitate perioada în care sunt disponibil? 
Răspuns : 
Formările se vor desfăşura conform unui calendar propus de coordonatorul proiectului și 
agreat cu formatorii, în perioada martie-decembrie 2015.  
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Întrebare :  
Dosarul de înscriere poate fi trimis pe e-mail?  
Răspuns : 
Nu. Dosarul de înscriere trebuie trimis prin poştă, serviciu de curierat rapid sau adus personal 
la biroul Asociaţiei MetruCub. 

Adresa unde se primesc ofertele: Blvd. Schitu Măgureanu nr.47, sector 1, București, 
cod poștal 010184, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 17:00. 

Termenul limită de depunere a ofertelor este 28.01.2015, ora 17.00. 
 

Întrebare : 
28.01.2015 este considerată data poştei (data în care a fost trimis plicul) sau pâna atunci 
trebuie să ajungă plicul la dumneavoastră? 
Răspuns : 
Pentru a intra în procesul de evaluare toate ofertele trebuie depuse personal, trimise prin 
postă sau prin serviciu de curierat rapid și trebuie să ajungă la biroul Asociaiei MetruCub până 
la data de 28.01.2015, ora 17.00. 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în 
documentaţia pentru ofertanţi sau la altă adresă decât cea semnalată mai sus nu va fi evaluată 
de achizitor, aceasta fiind păstrată la sediul achizitorului, nedeschisă. 
 
Întrebare :  
Dosarul de înscriere poate fi depus la biroul dvs de altă persoana în cazul în care nu ne putem 
prezenta personal?  
Răspuns : 
Da. Dosarul poate fi adus la sediul Asociaţiei MetruCub de o persoană desemnată de ofertant. 
 
Întrebare: 
La pg.4 in cadrul punctului III, se menționează că OFERTA TEHNICĂ trebuie să fie elaborată în 
conformitate cu Caietul de sarcini. Care este Caietul de sarcini și ce presupune această 
conformitate? 
Răspuns: 
Caietul de sarcini este integrat in documentația de atribuire, așa se intitulează Capitolul V. În 
ce priveste oferta tehnică, aceasta este compusă din CV, copii ale diplomelor și certificatelor 
deținute relevante în domeniul formării, al activității culturale sau în domeniul educatiei și 
scrisoarea de intenție. Conformitatea cu caietul de sarcini se referă la elementele de conținut, 
în sensul de a ține cont de ceea ce se specifică că veți realiza dumneavoastra în cadrul 
proiectului.   
 
Întrebare: 
Se pot înscrie ca formatori doar persoane din București, Cluj sau Timișoara? 
Răspuns: 
Nu, pot fi formatori persoane care trăiesc/lucrează în oricare localitate din România sau din 
străinătate. Trebuie însă avut în vedere că transportul, cazarea, mesele asociate deplasării 
pentru realizarea formărilor sunt în responsabilitatea formatorului.  
 
Întrebare: 
Câte formări vor fi realizate la București, câte la Cluj și câte la Timișoara? 
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Răspuns: 
Vom stabili acest lucru după ce vom selecta formatorii. Majoritatea formărilor vor fi realizate 
la București. 
 
Întrebare: 
De ce ați modificat locația de desfășurare a formărilor, pentru a include Clujul și Bucureștiul? 
Răspuns: 
Deoarece am primit întrebări și expresii de interes din partea mai multor persoane din diferite 
localități din țară, cărora însă, dacă ar fi selectate, nu le-am putea acoperi suplimentar 
transportul și cazarea la București. Numărul total de formatori și numărul de formări rămâne 
neschimbat. Încercăm în acest fel să creăm condiții cât mai egale de participare la competiția 
pentru posturile de formatori celor potențial interesați de aceste posturi, indiferent de locul 
unde trăiesc și lucrează.  
 
Întrebare: 
Formatorii vor putea să propună participanți la formări? 
Răspuns: 
Selecția participanților la formări va debuta în martie 2015. Participarea la formări va fi 
gratuită iar grupele de participanți/formare vor fi de maxim 20 de persoane. Vom acoperi 
transport și cazare pentru 5 participanți/formare. Înscrierea va fi individuală și nu vom 
selecta/formare mai mult de 2 persoane din aceeași instituție sau organizație.  

Formatorii vor fi încurajați să promoveze oportunitatea de înscriere și vor fi implicați 
în selecția participanților. 
 
Întrebare: 
Cum vor fi formările, care sunt obiectivele acestora? 
Răspuns: 
Proiectul “Susține cultura în educație” își propune să pună în valoare experiențele pozitive și 
să dezvolte abilități noi de lucru în rândul celor care au realizat activități în domeniul culturii 
în educație. Vrem să contribuim la dezvoltarea unei comunități profesionale de tip rețea, în 
care oamenii să învețe unii de la ceilalți și să existe șanse pentru proiecte comune. Din acest 
motiv, formările vor avea un caracter interactiv pronunțat și trebuie să pună în valoare profilul 
și experiența participanților.  
 
 
 
 
 
 
 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială 

a granturilor SEE 2009 – 2014. 
www.eeagrants.org ; www.fondong.fdsc.ro 

Editorul materialului: Asociația MetruCub – resurse pentru cultură 
Data publicării: Ianuarie 2015 
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