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FIȘĂ DE PROIECT NR.22 

 

 

 

Titlu proiect: Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi 

oportunităţi de dezvoltare în carieră. 

Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.3 

Descrierea proiectului: Proiectul vizează crearea de oportunitati de dezvoltare profesionala pentru 

cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, prin participarea acestora la programe de formare 

de nivel postuniversitar de calitate, adaptate tehnologiei educatiei la distanta ED. 

 

Obiectivul general: 

Obiectivul general constă în crearea de oportunitati de dezvoltare profesionala pentru cadrele 

didactice din invatamantul preuniversitar, prin participarea acestora la programe de formare de nivel 

postuniversitar de calitate, adaptate tehnologiei educatiei la distanta ED.   

Obiectivele proiectului:  

(a) revizuirea si implementarea de programe de studiu de conversie profesionala pentru cadrele 

didactice din invatamantul preuniversitar;  

(b) imbunatatirea nivelului de pregatire profesionala pentru cadrele didactice din invatamantul 

preuniversitar;  

(c) dezvoltarea si implementarea unui program de formare in vederea dezvoltarii de competente 

specifice proiectarii si implementarii programelor de formare prin invatamant la distanta;  

(d) formarea si certificarea cadrelor didactice din invatamantul universitar, care astfel isi cresc 

expertiza specifica;  

(e) asigurarea de conditii si facilitati de studiu adecvate, materiale suport, etc. pentru cadrele didactice 

participante la programele de formare, inclusiv prin dezvoltarea si implementarea unei platforme de 

educatiei la distanta.  

Activităţile proiectului:  

1. Management de proiect. 

2. Dezvoltarea, revizuirea si implementarea de programe de studiu de conversie profesionala pentru 

cadrele didactice din invatamantul preuniversitar. 

3. Imbunatatirea nivelului de pregatire profesionala pentru cadrele didactice din invatamantul 

preuniversitar. 

4. Dezvoltarea si implementarea unui program de formare in vederea dezvoltarii de competente 

specifice proiectarii si implementarii programelor de formare prin invatamant la distanta. 

5. Formarea si certificarea cadrelor didactice din invatamantul universitar, care astfel isi cresc 

expertiza specifica. 
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6. Activităţi de informare, diseminare şi promovare 

 

 

Parteneriat: 

 

Aplicant: Ministerul Educatiei Nationale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare 

Externa (UMPFE) 

 

 Parteneri entitati publice – responsabili de implementarea programului de conversie profesionala 

 Partener 2: Entitate privată, specializata în dezvoltarea și implementarea de măsuri de informare 

și publicitate, responsabila de proiectarea si implementarea activităţilor de informare, diseminare 

şi promovare 

 

Buget total proiect: 13.000.000 lei 

 

 

 Aplicant & parteneri institutii publice: 11.000.000 lei 

 Partener entitate privata: 2.000.000 lei 

 


