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COMUNICAT DE PRESĂ 

În cadrul unui proiect european în valoare de peste patru milioane  

de euro 

5100 de profesori din Dobrogea şi Moldova vor fi instruiŃi 
de Universitatea „Andrei Şaguna” 

 

La începutul lunii februarie, la Universitatea „Andrei Şaguna” din ConstanŃa, 
a avut loc conferinŃa de lansare a proiectului european „Formarea continuă a 
profesorilor de Matematică şi ŞtiinŃe economice în societatea cunoaşterii”. 
Proiectul are ca obiectiv formarea a 5100 de profesori care predau în şcolile şi 
liceele din Dobrogea şi Moldova. 

Proiectul este cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul 
OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU). 
FinanŃarea de 18.419.186 lei va fi utilizată pentru a lărgi competenŃele profesorilor 
de matematică şi ştiinŃe economice, astfel încât aceştia să poată elabora şi 
implementa, în şcolile în care predau, modele de curriculum adaptate atât 
necesităŃilor diferenŃiate ale elevilor cât şi exigenŃelor societăŃii contemporane.  

Solicitantul şi câştigătorul acestui proiect este Universitatea „Andrei Şaguna” 
din ConstanŃa, având ca parteneri Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, SIVECO 
România şi Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în EducaŃie. 

Până la finalul lunii martie a.c., 100 de cadre didactice din judeŃele 
ConstanŃa, Tulcea, Vrancea, GalaŃi, Buzău, Brăila, Vaslui, Iaşi, Botoşani, Bacău, 
NeamŃ şi Suceava, din învăŃământul preuniversitar, vor fi selectate şi angajate de 



 

Universitatea „Andrei Şaguna” şi vor fi instruite conform programelor elaborate de 
echipa ştiinŃifică formată din experŃi ai celor două universităŃi. Timp de un an şi 
jumătate, cei 100 de profesori  vor fi salarizaŃi cu câte 3700 lei pe lună şi dotaŃi cu 
laptopuri pentru a beneficia de toate condiŃiile necesare unei dezvoltări 
profesionale eficiente. În etapa următoare, ei vor deveni, la rândul lor, formatori, 
instruind alŃi 5.000 de profesori din judeŃele respective. ToŃi profesorii instruiŃi vor 
primi atestate de formare continuă, acreditate de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, purtătoare a 50 de credite profesionale transferabile. 

Proiectul va asigura un tratament egal între femei şi bărbaŃi, între cadrele 
didactice tinere şi cele în vârstă, între cadrele didactice din mediul urban şi cele 
din  mediul rural, metodele de selecŃie eliminând orice criteriu care ar avea efecte 
discriminatorii. 

La Universitatea „Andrei Şaguna” va fi creat un Centru virtual de resurse la 
nivel naŃional, dezvoltat online, care va permite colaborarea tuturor cadrelor 
didactice din grupul Ńintă, atât în timpul proiectului cât şi după finalizarea lui, 
obiectivul fiind acela al formării continue. De asemenea, cele două conferinŃe 
naŃionale planificate pe durata proiectului vor fi urmate de altele, desfăşurate 
anual. La finalul fiecărei conferinŃe vor fi elaborate ghiduri de bune practici în 
formarea profesorilor de matematică şi ştiinŃe economice.  

Email de contact : proiect@andreisaguna.ro 


