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  CĂTRE 

CONDUCEREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT  
 

 

Referitor la: organizarea și desfășurarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă 

acreditate PROF III - Management educațional în context mentoral și PROF IV - Coaching 

în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, implementate în 

cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice-

PROF 

 

Având în vedere adresa Ministerului Educației nr. 658/146587_POCU/24.11.2022, s-a 

lansat un nou apel de selecție, în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – 

Profesionalizarea carierei didactice, pentru programele acreditate: 

 PROF III - Management educațional în context mentoral și 

 PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context 

blended-learning. 

 

Vă rugăm să asigurați informarea tuturor cadrelor didactice, referitor la procesul de 

selecție a cadrelor didactice care vor desfășura activitate de formare în cadrul programelor de 

formare continuă acreditate: 

 PROF III – Management educațional în context mentoral – 16 credite 

profesionale transferabile, 64 ore, organizat în sistem online (33 ore sincron și 31 ore 

asincron), implementat în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - 

Profesionalizarea carierei didactice-PROF. 

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

blended-learning – 16 credite profesionale transferabile, 64 ore, organizat în sistem 

online (33 ore sincron și 31 ore asincron), implementat în cadrul proiectului 

POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice-PROF 

 

http://www.ccdneamt.ro/
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Înscrierea cadrelor didactice la unul dintre programele PROF III sau PROF IV, în calitate 

de formabili, se realizează la nivelul  fiecărei unități de învățământ, prin Comisia pentru 

mentorat didactic și formare în cariera didactică - CMDFCD, cu aprobarea conducerii unității 

de învățământ, potrivit condițiilor precizate în anexa nr. 3 la prezenta adresă: 

- pentru programul PROF III - în anexa nr. 3.a); 

- pentru programul PROF IV – în anexa nr. 3.b).  

Situația privind înscrierea cadrelor didactice la nivelul unității de învățământ, se completează 

separat, pentru fiecare program, conform modelelor din anexa nr. 4 la prezenta adresă:  

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

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

 

și se transmite Casei Corpului Didactic Neamț până pe 09.12.2022, ora 12:00. 

  

 

 

 

Director, 

Prof. Gabriela BANU 
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