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Nr. 670 din 29.11.2022 

În atenția domnului inspector școlar general/inspector școlar general adjunct, 

În atenția doamnei/domnului director, 

Către conducerea tuturor unităților de învățământ din județul Harghita 

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

formare organizat exclusiv în sistem online, acreditat cu 16 credite profesionale transferabile,  64 ore, din care 

componenta sincron - 33 ore și componenta asincron - 31 ore.  

PROF III – Management educațional în context mentoral, 

vă rugăm să facilitati 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, respectiv să asigurați înscrierea la programul de mai sus a cadrelor didactice care 

apațin grupului țintă până la data de 09.12.2022 conform celor specificate mai jos. 

La programul de formare PARTICIPĂ următoarele categorii de cadre didactice: 
 
a) director și/sau director adjunct - numai pentru unitățile de învățământ de nivel liceal și preșcolar 

(minimum câte o persoană); 
b) responsabil și/sau membru al Comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică – CMDFCD 

– pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar, indiferent de nivelul de învățământ (minimum 
câte o persoană); 

c) responsabil/coordonator comisie – numai pentru comisiile cu atribuții privind organizarea și 
desfășurarea procesului didactic la nivelul unității de învățământ, prevăzute de ROFUIP – pentru toate 
unitățile de învățământ preuniversitar, indiferent de nivelul de învățământ (minimum câte o persoană); 
(cf. art 71, alin 2. Comisiile cu caracter permanent sunt: comisia pentru curriculum/arii curriculare; b)comisia 
de evaluare şi asigurare a calităţii; c)comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 
d)comisia pentru controlul managerial intern; e)comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor 
de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; f)comisia pentru mentorat 

didactic şi formare în cariera didactică.) 
d) personal didactic de conducere, de îndrumare și de control care nu se regăsește în categoriile a)-c) și 

care este titular în învățământul liceal sau preșcolar. 
 
Condițiile generale de înscriere, alte informatii utile privind criteriile specifice de înscriere la aceste curs 

acreditat, se regăsesc  în Anexa 3.a. anexat prezentei. 

 
Pentru asigurarea ÎNSCRIERII în timp a cadrelor didactice la programul de PROF III – Management educațional 

în context mentoral, CMDFCD a unității până la data de 09.12.2022:  

- asigură informarea tuturor cadrelor didactice cu privire la înscrierea la programul de formare PROF 
IV; 

- elaborează situația centralizatoare, la nivelul unității de învățământ, prin înscrierea cadrelor 

didactice, în calitate de formabili, la programele PROF IV prin completarea Anexei nr. 4.a, cu 

respectarea condițiilor precizate în anexa nr. 3.a, cu aprobarea conducerii unității de învățământ. 
- transmiterea  situației centralizatoare, elaborată la nivelul unității de învățământ, la adresa e-mail 

prof_alpar.ferencz-salamon@ccdmures.ro: 
o în format scanat (pdf), asumat prin ștampilă și semnătură de către directorul unității de 

învățământ, cuprinzând doar coloanele 1 - 8 din documentul completat conform Anexei nr. 
4.a; 

mailto:prof_alpar.ferencz-salamon@ccdmures.ro
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o în format EXCEL, editabil, documentul integral, completat conform Anexei nr. 4.a. 

 
Notă: Formatul electronic al documentelor (în format pdf la o rezoluție care să permită vizualizarea 
documentelor) se organizează într-un singur folder ce va fi denumit după forma:  

Acronim județ_PROF_III_localitate_denumire unitate de învațământ, 
de tipul: HR_PROF_III_MiercureaCiuc_Scoala_Gimnaziala_Nagy_Imre 

 
 
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 prof_alpar.ferencz-salamon@ccdmures.ro. 

 
Facem menționarea faptului că furnizorul programului de formare este Casa Corpului Didactic Mures, livrat 
prin formatori selectați din județul Harghita.  
 
Alte informatii privind organizarea și derularea programului de formare PROF III – Management educațional 
în context mentoral,  regăsiți în adresa Ministerului Educației nr. 658/146587_POCU/24.11.2022, respectiv în 
anexele atasate prezentei ale acestuia, accesibil si pe site-ul CCD Harghita, la secțiunea Proiectul PROF - 
https://ccd.eduhr.ro/category/proiect_prof.html  
 

 
 

Director, 
prof. FERENCZ-SALAMON Alpár-László 
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