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Conferinţă de lansare Proiect POSDRU/19/1.3/G/38862, 30 iulie 

2010 – „Dezvoltarea Oportunităţilor de carieră pentru personalul 

didactic” 

Pe data de 30 iulie 201,0 începând cu  orele 12.00, la Colegiul 

Naţional „Elena Cuza” din Craiova a avut loc conferinţa de lansare a 

Proiectului POSDRU/19/1.3/G/38862, 30 iulie 2010 – „Dezvoltarea 

Oportunităţilor de carieră pentru personalul didactic”, eveniment organizat 

de Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Management Financiar 

Contabil Craiova având ca partener Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova. 

Managerul de proiect, conf.univ.dr Ghiţă Emil a prezentat 

Obiectivele generale şi specifice ale proiectului, grupurile-ţinţă vizate 

precum şi Pachetul de formare profesională oferit ( formator, manager 

proiect, competenţe antreprenoriale, comunicare în limba engleză, 

competenţe informatice ) arătând că implementarea proiectului are în 

vedere priorităţile naţionale în domeniul educaţiei, al formării 

profesionale şi al învăţării pe tot parcursul vieţii, proiectul contribuind 

astfel la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane de dezvoltare a capitalului uman şi creştere a competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi a învăţării pe 

tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a 

muncii moderne. 

Discuţiile finale au permis participanţilor să intre în dialog cu reprezentanţii celor două instituţii 

partenere precum şi schimbul de exemple de bună practică în domeniul finanţării pe proiecte în domeniul 

educaţional. 

 

 

Sinteză realizată de prof. Raluca Vameşu, bibliotecar CCD. 
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