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COMUNICAT

Avem deosebita pl?cere de a informa pe cei interesa?i, cadre didactice, factori de decizie la nivel local ?i
na?ional, reprezenta?i ai autorit??ilor locale ?i centrale, de apari?ia celui de-al treilea num?r al
Newsletter-ului elaborat în cadrul proiectului Cadru didactic – un profesionist în sistemul de înv???mânt.
Newsletter-ul de proiect nr 3 prezint? argumentele implement?rii proiectului în sistemul de educa?ie,
stadiul implement?rii proiectului, feedback-ul primit din partea formatorilor în ceea ce prive?te interesul
cursan?ilor. De asemenea, este prezentat corpul de formatori creat la nivel na?ional special pentru
sus?inerea acestui program de dezvoltare profesional? care se adreseaz? cadrelor didactice.
Proiectul Cadru didactic – un profesionist în sistemul de înv???mânt POSDRU/87/1.3/S/53889 este
implementat de c?tre Ministerul Educa?iei Na?ionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finan?are Extern?, în parteneriat cu Siveco România SA, Centrul pentru Dezvoltare ?i Inovare în
Educa?ie - TEHNE ?i SC Millenium Design Group SRL. Proiectul este cofinan?at din Fondul Social
European în cadrul Programului Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa
Prioritar? 1 - „Educa?ia ?i formarea profesional? în sprijinul cre?terii economice ?i dezvolt?rii societ??ii
bazate pe cunoa?tere”, Domeniul Major de Interven?ie 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane în educa?ie
?i formare profesional?”. Proiectul beneficiaz? de o finan?are nerambursabil? în valoare de
13.926.074,97 lei.
Pentru mai multe informa?ii privind proiectul „Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de
înv???mânt”, pute?i contacta echipa MEN-UMPFE la adresa de mai jos:

Ministerul Educa?iei Na?ionale
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finan?are Extern?
Tomescu George Cristian, PFA – manager proiect
Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2
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