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Programe de formare continuă acreditate de 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII  

Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă  

Direcția Învățământ pe tot parcursul vieții 
 

Management Sistemic Preuniversitar Performant (MSPP)  

[120 ore, 30 credite transferabile, blended-learning] 
 acreditat prin O.M.E.N.  nr. 3161 din 13.02.2019 

 

Calitate în învățământ prin Management Educațional și 

Leadership (CMEL)  

[100 ore, 25 credite transferabile, blended-learning] 
 acreditat prin O.M.E.N.  nr. 4482 din 15.07.2019 

 

La finalizarea programelor se eliberează 

ATESTAT DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 

însoţit de 

FIȘA COMPETENȚELOR ȘI A DISCIPLINELOR 
 

 Grup țintă:  personalul didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de 

                  control și personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar 
 

  Durata: aproximativ 3-4 luni 
 

  Taxă program MSPP: 600 lei, plata în rate la o Grupă de 25 cursanți 
 

 Taxă program CMEL: 550 lei, plata în rate la o Grupă de 25 cursanți 
 

 Activităţile didactice se desfăşoară după-amiaza și în week-end, în sistem 

blended-learning, după un orar stabilit, anunţat cursanţilor pe mail şi pe site-ul 

www.cfm.upit.ro (în anul 2020 se vor face exclusiv ONLINE, prin SKYPE) 

 

 Avantaj: Sistemul blended-learning permite ca 1/3 din activitățile didactice să se 

desfășoare ONLINE, de acasă sau din școală  (în anul 2020 toate activitățile se 

vor face exclusiv ONLINE, prin SKYPE) 
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➢ formatori: cadre didactice universitare și preuniversitare; 
➢ cursurile încep în momentul în care se formează o grupă de 25 cursanți  

➢ aşteptăm înscrierile dumneavoastră (cererile completate, semnate şi apoi 

scanate) la adresa de mail: dfc.medurur@yahoo.com 
 

➢ Documente necesare la dosar pentru înscriere: 
1. Formular de înscriere;  
2. Contract de studii; 
2. CI /BI (xerox); 
3. Adeverință de la instituția angajatoare din care să reiasă funcția și specialitatea; 
4. Certificat de naştere (conform cu originalul de la instituția angajatoare); 
5. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, (conform cu originalul de la instituția 

angajatoare); 
6.  Diploma de licenţă+ foaie matricolă (conform cu originalul de la instituția 

angajatoare) 
7. Copie taxa de înscriere de 200 lei (inclusă in taxa programulul) plătită în contul 

bancar RO13TREZ04620F331700XXXX, CUI UPIT: 4122183, cu specificația Taxă 
curs MSPP/CMEL – CFM. 

 

 
➢ Pentru relaţii suplimentare vă invităm să accesați site-l nostru 

www.cfm.upit.ro (aici veţi găsi cererea tip de înscriere, precum şi alte 

informaţii utile) sau să vă adresaţi la Centrul de Formare Muntenia, str. 

Doaga nr. 11, corp A, etaj 1 

 

 
INSCRIERI LA SECRETARIATUL CFM 

 

Contact: Secretariatul C.F.M.: +40-348-453-197 

                Dr.ec. Ramona Nicolescu : 0724.067.367 
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