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Anexa nr. 2 la adresa nr. 658/146587_POCU/24.11.2022  

 

CALENDARUL 
 activităților privind înscrierea cadrelor didactice, în calitate de formabili, la programele  

PROF III – Management educațional în context mentoral   

și  

PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning,  

 
Perioada Activitățile desfășurate de unitatea/instituția de învățământ  

 

28.11.2022–

09.12.2022 

Unitatea de învățământ preuniversitar 

 

Elaborarea situației centralizatoare, la nivelul unității de învățământ, privind înscrierea cadrelor 

didactice, în calitate de formabili, la programele PROF III - conform anexei nr. 4.a) și PROF IV - 

conform anexei nr. 4.b), cu respectarea condițiilor precizate în anexa nr. 3.a), respectiv în anexa nr. 

3.b), se realizează de CMDFCD, cu aprobarea conducerii unității de învățământ, prin: 

a) asigurarea informării tuturor cadrelor didactice cu privire la înscrierea la programele de formare PROF 

III și PROF IV;   

b) completarea: 

- anexei nr. 4.a) - pentru programul PROF III; 

- anexei nr. 4.b) - pentru programul PROF IV;  

c) transmiterea  situației centralizatoare, elaborată la nivelul unității de învățământ, conform modelelor 

(anexa nr. 4.a) și anexa nr. 4.a)), casei corpului didactic din județul de proveniență/din municipiul 

București, prin e-mail: 

- 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)/doar  coloanele 

1 - 9 din documentul completat conform anexei nr. 4.b); 

- în format EXCEL, editabil, documentul integral, completat conform anexei nr. 4.a)/anexei nr. 4.b). 

 

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_IV_localitate_denumire unitate de învațământ,  

de tipul: AG_PROF_IV_Pitesti_Colegiul_National_Al_Odobescu 

 

 

25.11.2022- 

15.12.2022 

Casa corpului didactic 

Elaborarea situației centralizatoare, la nivelul județului/la nivelul municipiului București, privind 

înscrierea cadrelor didactice, în calitate de formabili, la programele PROF III - conform anexei nr. 4.a) și 

PROF IV - conform anexei nr. 4.b), prin: 

a) postarea informațiilor cuprinse în prezenta adresă pe site-ul propriu; 

b) asigurarea consilierii membrilor CMDFCD din unitățile de învățământ, în vederea elaborării situației 

la nivelul unității de învățământ; 

c) primirea situațiilor centralizatoare elaborate la nivelul unităților de învățământ din județ;  

d) verificarea corectitudinii completării situațiilor centralizatoare elaborate la nivelul unităților de 

învățământ; 

e) elaborarea situației centralizatoare la nivelul județului/la nivelul municipiului București, pentru PROF 

III - conform anexei nr. 4.a) și pentru PROF IV - conform anexei nr. 4.b); 
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f) arhivarea, la nivelul județului/la nivelul municipiului București, în format electronic, a documentației, 

primită de la unitățile de învățământ din județ/din municipiul București, care stă la baza elaborării 

situației centralizatoare la nivelul județului/a municipiului București. 

Casa corpului didactic transmite casei corpului didactic parteneră în cadrul proiectului, potrivit arondărilor 

din anexa nr. 1, situația centralizatoare, elaborată la nivelul județului/la nivelul municipiului București, 

privind înscrierea cadrelor didactice, în calitate de formabili, la programele PROF III - conform anexei 

nr. 4.a) și pentru PROF IV - conform anexei nr. 4.b), prin e-mail: 

- în format scanat (pdf), asumat prin ștampilă și semnătură de către directorul casei corpului didactic, 

cuprinzând doar coloanele 1 - 8 din documentul completat conform anexei nr. 4.a)/ doar coloanele 

1 - 9 din documentul completat conform anexei nr. 4.b); 

- în format EXCEL, editabil, documentul integral, completat conform anexei nr. 4.a)/anexei nr. 4.b); 

- arhiva constituită la nivelul județului/la nivelul municipiului București în format electronic, 

cuprinzând documentația care stă la baza elaborării situației centralizatoare (a documentației 

primite de la unitățile de învățământ din județ/din municipiul București). 

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_IV_CCD…, de tipul: AG_PROF_IV_CCD_AG 

 

25.11.2022-

19.12.2022 

Casa corpului didactic parteneră în cadrul proiectului (P5-P15) 

 

Elaborarea situației centralizatoare, la nivel regional, conform arondărilor, privind înscrierea cadrelor 

didactice, în calitate de formabili, la programele de formare continuă acreditate PROF III - conform anexei 

nr. 4.a) și PROF IV - conform anexei nr. 4.b), prin: 

a) postarea informațiilor cuprinse în prezenta adresă pe site-ul propriu; 

b) asigurarea suportului informațional/metodologic pentru casele corpului didactic din județele arondate; 

c) verificarea corectitudinii completării situațiilor centralizatoare primite de la casele corpului didactic 

din județele arondate/din municipiul București;  

d) integrarea situațiilor centralizatoare primite de la județele arondate/de la municipiul București și 

elaborarea situației centralizatoare la nivel regional, separat pentru fiecare dintre cele două programe 

(PROF III și PROF IV); 

e) arhivarea, în format electronic, a documentelor primite de la casele corpului didactic din județele 

arondate.  

Casa corpului didactic parteneră în cadrul proiectului (P5-P15) transmite situația centralizatoare și 

integrată, elaborată la nivel regional, privind înscrierea cadrelor didactice, în calitate de formabili, la 

programele PROF III - conform anexei nr. 4.a) și pentru PROF IV - conform anexei nr. 4.b), la: casa 

corpului didactic Brăila – P5, în calitate de partener coordonator preuniversitar în cadrul proiectului PROF 

și la Ministerul Educației, prin e-mail:  

- în format scanat (pdf), asumat prin ștampilă și semnătură de către directorul casei corpului didactic 

parteneră în cadrul proiectului, cuprinzând doar coloanele 1 - 8 din documentul completat conform 

anexei nr. 4.a)/doar  coloanele 1 - 9 din documentul completat conform anexei nr. 4.b); 

- în format scanat (pdf), documentul integral, completat conform anexei nr. 4.a)/anexei nr. 4.b), 

asumat prin semnătură electronică de către directorul casei corpului didactic parteneră în cadrul 

proiectului;   

- în format EXCEL, editabil, documentul integral, completat conform anexei nr. 4a)/anexei nr. 4b).  

Notă 

- Documentele elaborate la nivelul partenerului în cadrul proiectului și cele primite din județele 

arondate se arhivează, în format electronic, la nivelul casei corpului didactic parteneră în cadrul 

proiectului, în calitate de furnizor al programelor PROF III și PROF IV. 
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- 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: Indicativ 

partener_denumire instituție_PROF_IV_județe_arondate,  

de tipul: P12_CCD_IF_PROF_IV_B_IF 

 

19.12.2022- 

21.12.2022 

Casa corpului didactic Brăila (P5) - partener coordonator preuniversitar în cadrul proiectului  

 

Elaborarea situației centralizatoare, la nivel național, privind înscrierea cadrelor didactice, în calitate de 

formabili, la programele PROF III - conform anexei nr. 4.a) și PROF IV - conform anexei nr. 4.b) și 

transmiterea  la Ministerul Educației – P0, în următoarele formate:  

- în format scanat (pdf), asumat prin ștampilă și semnătură de către directorul casei corpului didactic 

Brăila – P5 – partener coordonator preuniversitar în cadrul proiectului, cuprinzând doar coloanele 

1 - 8 din documentul completat conform anexei nr. 4.a)/doar  coloanele 1 - 9 din documentul 

completat conform anexei nr. 4.b); 

- în format scanat (pdf), documentul integral, completat conform anexei nr. 4.a)/anexei nr. 4.b), 

asumat prin semnătură electronică de către directorul casei corpului didactic Brăila – P5 – partener 

coordonator preuniversitar în cadrul proiectului;   

- în format EXCEL, editabil, documentul integral, completat conform anexei nr. 4.a)/anexei nr. 4.b).  

 

În situații întemeiate, bine justificate, termenele prevăzute în calendar pot fi prelungite, la decizia 

directorului CCD partener, cu avizul managerului de proiect. 


