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Nr.  658/1/146587/CCDMS/25.11.2022 

 

                În atenția doamnei/domnului director 

 

În vederea demarării într-un interval de timp cât mai apropiat (ianuarie - aprilie 2023) a 

programelor de formare acreditate: PROF III – Management educațional în context 

mentoral și PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context 

blended-learning, vă rugăm să diseminați în rândul cadrelor didactice din unitatea 

dumneavoastră informațiile din adresa Ministerului Educației nr. 

658/146587_POCU/24.11.2022, cu anexele aferente care fac parte integrantă din adresa sus 

menționată. 

Criteriile de eligibilitate ale grupului țintă, calendarul activitățiilor și alte informații 

necesare înscrierii cadrelor didactice la aceste cursuri acreditate, se regăsesc  în documentele 

atașate prezentului mail. 

Transmiterea documentelor de la punctul IV, din adresa M.E. nr. 

658/146587_POCU/24.11.2022, se va realiza ținând cont de următoarele aspecte: 

- în format scanat (pdf), asumat prin ștampilă și semnătură de către directorul unității de 

învățământ (Anexa nr. 4.a)/Anexa nr. 4.b); 

- în format EXCEL, editabil, completat conform anexei nr. 4.a)/anexei nr. 4.b). 
 

Notă: Formatul electronic al documentelor se organizează într-un singur folder arhivat (care va 

conține 4 fișiere), ce va fi denumit după forma:  

Acronim județ_PROF_IV_localitate_denumire unitate de învațământ,  

de tipul: IS_PROF_IV_Iași_Colegiul_National_G_Ibrăileanu. 
  

Conform Anexei nr. 2 la adresa M.E., transmiterea mail-ului cu fișierele mai sus 

menționate se va face până la data de 09.12.2022, pe adresa de e-mail ccdmures@yahoo.com. 

 

Aceste demersuri se realizează de către CMDFCD din unitatea de învățământ, cu 

aprobarea conducerii unității de învățământ. 

 

Responsabil local preuniversitar, 

prof. FODOR Alexandru-Iosif 
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calendarului, la Ministerul Educației, pe adresa de e-mail dfc_implementare@formare.edu.ro. 

 
II. În cadrul atelierelor de lucru programate în perioada 12-16.12.2022, la nivelul fiecărui partener – 
casa corpului didactic, vor fi desfășurate, obligatoriu următoarele activități: 

1. prezentarea conceptului de formare de tip mentoral, în context peer-learning, la nivelul 
comunității de învățare; 

2. prezentarea cadrului normativ privind implementarea programelor pentru dezvoltare 
profesională continuă acreditate;  

3. prezentarea strategiei de formare pentru programele PROF III și PROF IV, elaborată la nivelul 
proiectului;  

4. elaborarea planului de operaționalizare a strategiei de formare pentru programele PROF III și 
PROF IV, particularizat pe componența grupului țintă; 

5. constituirea echipelor de formatori și elaborarea propunerilor privind alocarea 
grupelor/formatori/echipă de formatori;  

6. elaborarea calendarului activităților de formare; 
7. diseminarea/promovarea exemplelor de bună practică privind programele de formare a 

personalului didactic în domeniul accesării fondurilor externe. 
 
Pentru desfășurarea activităților în cadrul atelierelor de lucru, în condițiile precizate anterior, fiecare 

director al casei corpului didactic partenere în proiect, va colabora cu responsabilii desemnați din cadrul 
echipei P0 - Ministerul Educației, atât la elaborarea materialelor, cât și la proiectarea activităților.  
 
III. Activitățile de formare vor fi planificate de către fiecare dintre cele 11 case ale corpului didactic 
partenere, în calitate de furnizori ai programelor PROF III și PROF IV, potrivit alocării regionale 
prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta adresă, astfel încât implementarea programelor PROF III și PROF 
IV în cadrul proiectului să se finalizeze până la data de 28 aprilie 2023, nu mai târziu de 31.08.2023. 

Demararea activităților de formare va fi precedată de sesiuni de instruire a formatorilor implicați 
în activitățile de formare, care vor fi organizate și desfășurate în perioada 09.01.2023-13.01.2023.  

Precizări privind organizarea și desfășurarea activităților de formare din cadrul programelor 
PROF III și PROF IV sunt cuprinse în anexa nr. 5 la prezenta adresă.  

    
IV. Înscrierea cadrelor didactice la unul dintre programele PROF III sau PROF IV, în calitate de 
formabili, se realizează la nivelul  fiecărei unități de învățământ, prin Comisia pentru mentorat didactic 
și formare în cariera didactică - CMDFCD, cu aprobarea conducerii unității de învățământ, potrivit 
condițiilor precizate în anexa nr. 3 la prezenta adresă: 

- pentru programul PROF III - în anexa nr. 3.a); 
- pentru programul PROF IV – în anexa nr. 3.b).  

Situația privind înscrierea cadrelor didactice la nivelul unității de învățământ, se completează 
separat, pentru fiecare program, conform modelelor din anexa nr. 4 la prezenta adresă:  

- pentru programul PROF III - conform anexei nr. 4.a); 
- pentru programul PROF IV - conform anexei nr. 4.b). 

 
și se transmite casei corpului didactic din județul de proveniență/din municipiul București. 

 
 

mailto:dfc_implementare@formare.edu.ro
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