
 

 Doamnă/Domnule Director,  

 

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea derulează, în calitate de beneficiar începând cu 1 

octombrie 2010, proiectul POSDRU/87/1.3/S/63666 „Program de formare inovativ-carieră de 

succes în învățământul preuniversitar”- PROFICS. Proiectul este finanţat din fonduri 

europene nerambursabile (FSE), în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane POSDRU).  

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor 

didactice din învăţământul preuniversitar din regiunile S-Muntenia şi S-VOltenia, la oportunităţi 

de formare în domenii prioritare de reforma în educaţie, prin intermediul unui program 

multiregional de formare continuă inovativ, bazat pe resurse digitale şi prin iniţierea sustenabilă 

a instrumentelor managementului programelor de formare continuă.  

Programul de formare care se va desfășura în perioada 1 martie 2011- 31 august 2013 va asigura 

acumularea a 90 de credite și este conceput pe patru cursuri:  

a) ECDL;  

b) Proiectarea şi implementarea curriculum-ului centrat pe competențe;  

c) Managementul organizaţional şi de grup;  

d) Strategii de învăţare activă în educația formală și informală.  
Începând cu 1 octombrie 2010, demarează activitatea de înscriere și selecție a cadrelor 

didactice participante în proiect, activitate care se va încheia la data de 31 ianuarie 2011. În acest 

sens, vă rugăm să ne acordaţi sprijinul prin popularizarea proiectului la nivelul instituției 

dumneavoastră și prin punerea la dispoziție a formularelor de înscriere tuturor cadrelor didactice 

din fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică şi din unităţi şcolare arondate.  

În attachment aveți următoarele documente necesare înscrierii:  
- Cerere de înscriere cu specificarea documentelor anexă, certificate conform cu originalul 

de către conducerea școlii; * 

*NOTA: La cererea de inscriere este OBLIGATORIE completarea tuturor 

rubricilor (inclusiv numar de telefon si  adresa de e-mail). 

- Declatația de înscriere;  

- Formularul de înscriere al grupului țintă care trebuie completat  

 

OBLIGATORIU în format electronic, printat si apoi semnat. CĂSUȚELE 

VALIDATE VOR FI MARCATE CU CIFRA 1 ( nu folositi litera V sau alt 

semn - doar cifra 1)  

Va rugam insistent sa respectati cu strictete modul de completare al 

formularului!  

 
Dosarele vor fi depuse la ISJ/CCD la una din persoanele:  

-educatoare: Liță Manuela – tel.0753.084.223  

- învățători : Savu Nicoleta – tel.0753.084.225  

- profesori: Mazilu Marius - tel.0750.041.018  

- pentru toata lumea - Magda Butuceanu - tel. 0753.084.258  

- Cornelia Papuzu – tel.0753.084.266  

Alte persoane de contact pentru informatii suplimentare:  

Monica Popa - tel.0753.084.265  

Popescu Mădălina - tel.0753.084.227  

Mlisan Mirela- tel .0753.084.262  

Ionescu Marius CT Energetic- tel.0744542898 


