
6. MANAGEMENT DE PROIECT 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului: 

"Management de proiect" - acreditat prin O.M.E.N. 3904/05.06.2018, 

acreditare prelungită cu 3 luni conf. OM.4649/30.06.2020, categoria 3, 

furnizor PROEURO-CONS, Slatina, în parteneriat cu C.C.D. Argeş 

Public ţintă vizat: Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar 

Justificare 

 (necesitate, utilitate): 

Pentru că banii  primiţi de la buget sunt puţini, iar nevoile şcolilor tot mai mari, 

este necesar ca fiecare cadru didactic sau manager să realizeze aplicaţii şi 

proiecte prin care să poată utiliza noi surse de finanţare pentru o şcoală modernă 

de tip european. Profesorilor le va fi  util să capete deprinderea de a obţine 

finanţări pentru participări la conferinţe şi cursuri organizate la nivel european, 

mobilităţi individuale sau schimburi de bune practici cu elevii, să diversifice şi 

finanţeze activităţi, să deprindă managementul de proiect, să poată susţine 

financiar planurile de dezvoltare instituţională. 

Durata (număr total de 

ore de formare): 
60 ore/ 15 credite profesionale transferabile (online meeting + online) 

Locul de desfăşurare a 

programului 
CCD Argeş/filiale CCD 

Curriculum-ul 

programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul, 

programului) 

Competenţe vizate: 

 Utilizarea unui set de concepte specifice în realizarea analizei de nevoi 

a organizaţiilor şcolare din perspectiva managementului de proiect; 

 Analizarea rolului şi responsabilităţilor managerului şcolar/ cadrului 

didactic cu competenţe în management de proiect; 

 Dezvoltarea strategiilor de planificare inovativă la nivelul şcolii prin 

utilizarea managementului de proiect; 

 Formarea competenţelor în domeniul managementului de proiect; 

 Utilizarea managementului de proiect pentru atingerea obiectivelor din 

planul de dezvoltare instituţională la nivelul organizaţiei şcolare; 

Planificarea  modulelor tematice:  

 Modul I. Managementul de proiect - de la analiză de nevoi la studiul de 

impact; 

 Modul II. Activităţi educative naţionale şi regionale; 

 Modul III. Surse de finanţare nerambursabilă pentru o şcoală modernă 

de tip european; 

 Modul IV. Management de proiect - aspecte teoretice şi abordări 

practice în organizaţiile şcolare; 

 Modul V. Management de proiect - aplicaţii. 

Calendarul programului: 

 Semestrul I - 2 sesiuni de formare; 

 Semestrul al II-lea - 2 sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare 
Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, 

în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din 



a cursanţilor portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi 

printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării 

de către formatori. 

2. RESURSE UMANE 

*Formatori implicaţi 

(nume şi prenume, 

specializare,  nivel de 

pregătire, documente 

justificative privind 

calitatea de formator):   

Prof. Corina Postelnicescu, Casa Corpului Didactic Argeş 

 Prof. Anghel Maria Magdalena, Casa Corpului Didactic Argeş 

 Prof. Badea Ana,  Casa Corpului Didactic Argeş 

Prof. Crivac Georgeta Mihaela, Casa Corpului Didactic Argeş 

 Prof. Costinescu Florina grad didactic I, Şcoala Gimnazială "Carol I", Curtea 

de Argeş  

Prof. Zaharia Mihai 

Coordonatorul 

programului 

 

Bârlogeanu Floarea, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeş 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 (cursanţi) x 1 (grupe) = 25cursanţi/an şcolar 2020 - 2021 

Costul programului/al 

activităţii 

 

Cost estimativ/ 

ora/participant 

280 lei/participant 

 


