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MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE 
 

Nr. crt Criteriu prezentare Detalii 

1 Ordinul de acreditare O.M.E.N. 3136/25.01.2017 

2 Perioada de acreditare 3 ani 

3 Categorie program 3 

3 Grup ţintă 3 Program de dezvoltare profesională cf, art 244 al. 5 lit. a), b), c) din LEN 
nr.1 /2011/ Categoria 3(domeniu inclus în criteriile de evaluare a 
portofoliului pentru înscriere concurs selecție Corp Național Experți în 
Management Educațional) 

4 Scop Dezvoltarea competenţelor  manageriale si transversale ale cadrelor 
didactice din invatamantul preuniversitar, din perspectiva pedagogică, 
metodologică, procedurală şi tehnic-financiară, în vederea gestionării 
eficiente a proiectelor educaţionale la nivel național și european. 

5 Nr. credite (CPT) 20 

6 Nr. ore de formare 80 

7 Tip formare  Blended learning 40 față în față , 40 e–learning 

8 Competenţe vizate  1. Analizarea elementelor componente pentru buna gestionare a 
proiectelor 

2. Dezvoltarea capacității de negociere în maganementul de proiect 
3. Cunoaşterea atribuțiilor managerului de proiect și a funcțiilor sale de 

selecție, motivare și control-evaluare 
4. Identificarea nevoii/problemei în vederea elaborării  unei strategii de 

comunicare eficiente, dezvoltarea capacității de construcţie a bugetului 
şi de evaluare a impactului strategiei de comunicare 

5. Cunoaşterea elementelor definitorii pentru creșterea numărului și a 
calității parteneriatelor cu instituții din mediul educațional la nivel 
național și european 

9 Titlurile modulelor / 
temelor, nr ore asociate 

  ore 

Modul I – Management de proiect 50 ore 

Modul II – Gestionarea proiectelor de parteneriat 27 ore 

 

 Evaluare finală  3 ore susținere teme încărcate pe platforma E learning  

10 Formatori Experti ASE, MEN, CCD Bucuresti 

11 Cost curs / cursant 360 lei 

12 ÎNSCRIERE Completați Formularul de înscriere https://forms.gle/sBgBiSipTWAtPJf77  

13 Responsabili program Georgeta Bolojan  
Chebici Sultana 

georgeta.bolojan@ccdbucuresti.org 
sultana.chebici@ccdbucuresti.org  

 
Director, 

prof. Elena Ștefan 
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