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Anunţ 

 
 

Casa Corpului Didactic Cluj şi Casa Corpului Didactic Mureş, în parteneriat cu S.C. 

ARINI SRL,  derulează programul de formare „Managementul calităţii şi performanţa 

educaţională în sistemul de învăţământ preuniversitar” acreditat prin OM 3365 din 

29.04.2014,  în judeţul Mureş, în perioada 1 iunie 2015- 30 martie 2017 

 
 
Cadrele didactice care doresc să participe la acest curs trebuie să completeze formularul 
online care se poate accesa cu link-ul: 

 

FORMULAR DE INSCRIERE 

 

Termenul de inscriere: începând cu data lansării anunțului și până la constituirea 
grupelor de cursanți dar nu mai târziu de 20 dec. 2016. 

 

Locaţii acreditate:  

1. Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Mureş; 
2. Liceul Tehnologic  Nr. 2, Sighişoara; 

 
Taxa de participare la programul de formare este de 450 lei/cursant.  
Taxa de participare se poate achita prin ordin de plata sau mandat postal in contul 
RO49BTRL01301202832276XX (Banca Transilvania) sau RO55TREZ2165069XXX015700 
(Trezoreria Cluj). 

Detalii privind achitarea taxei se găsesc la adresa ,  www.cursurimetodist.ro.  
Termen de achitare a taxei de participare: cu 10 zile înainte de începerea cursului. 
  

Absolvenţii programului de formare vor obţine atestat de formare continuă a 
personalului didactic şi 15 credite profesionale transferabile.  

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1lytqCpv2a0sfbE0G0VkvJtb237lAltds7k1aIhRvK64/viewform
http://www.cursurimetodist.ro/
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Descrierea programului: 
 
Public ţintă: Cadre didactice și personal didactic auxiliar (secretare, administratori  
                        financiari, bibliotecari, informaticieni) din învățământul preuniversitar 
Durata programului: 60 de ore ( 54 de ore faţă în faţă,  6 ore evaluare) 
Numărul de credite profesionale transferabile: 15 
 
Competenţe generale:  
 

1. Utilizarea activă şi concretă a legislației specifice   managementului calităţii.  
2. Aplicarea eficientă a celor două sisteme de management al calităţii (Sistemul de control  
    managerial intern şi Sistemul de evaluare internă) pentru atingerea obiectivelor  
    organizaționale. 
3. Elaborarea şi implementarea unitarǎ a strategiilor de autoevaluare a procesului   
     educaţional. 
 

Module tematice: 
 

M1. Calitatea educaţiei şi managementul calităţii – 19 ore 
M2. Corelarea sistemului de control intern managerial cu sistemul de evaluare internă – 15  
        ore 
M3. Evaluarea calităţii şi  a performanţelor mediului educaţional– 24 ore 
Evaluare finală: 2 ore 
 

Responsabil program, 
           prof. metodist Pompilia Herman 

 
 
Director Casa Corpului Didactic Cluj, 
 

 
Director Casa Corpului Didactic Mures 
 

 
 S.C. ARINI SRL 

 
Dorina Kudor             Camelia Bakri 

 
 


