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Investeşte în oameni!  
Fondul Social European 
Proiect cofinanţat  din Fondul Social European prin  Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013;    
Axa prioritara 1. „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere”;  
Domeniul major de intervenţie 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; 
Titlul proiectului: ,,Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”; 
Beneficiar: Casa Corpului Didactic Dolj 



 

 

 

 
 Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect  POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

2 

 

1. INTRODUCERE 

Fondul Social European (FSE) este unul dintre fondurile structurale (alături de Fondul European de Dezvoltare 

Regională - FEDR) care sprijină politica regională si de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013, 

împreună cu Fondul de Coeziune si cu alte instrumente financiare. Creat în 1957, FSE este principala sursă de sprijin 

financiar pentru ocupare în Uniunea Europeană. Acesta sprijină statele membre să lupte împotriva somajului, să 

prevină iesirea de pe piaţa muncii si să susţină adaptabilitatea forţei de muncă si a întreprinderilor din Uniunea 

Europeană (UE) pentru a face faţă noilor provocări globale, precum si pentru a promova incluziunea socială a 

grupurilor vulnerabile (de ex romi, persoane cu dizabilităţi, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat pentru 

protecţia copilului, 

femei etc). 

Proiectul „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţămantul 

preuniversitar” are ca obiectiv îmbunătăţirea accesului şi a participării la oportunităţi de formare profesională 

continuă a cadrelor didactice debutante prin implementarea unui program de formare inovativ, bazat pe resurse 

digitale, corelat cu  servicii de consiliere şi sprijin adecvat (tutorat) în vederea menţinerii în cariera didactică.                                                                   

. 
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  Prin crearea unui set de instrumente care să faciliteze activitatea de tutorat şi facilitarea adaptării rapide a 

cadrelor didactice debutante  

în viaţa şcolii se va institui cadrul optim instituţional pentru asigurarea unei formări flexibile a tinerilor din sistemul 

de educaţie în vederea creşterii gradului de ocupare şi a ratei de participare pe o piaţă a muncii în continuă 

transformare şi îmbunătăţirea calităţii resurselor umane  formate în contextul dezvoltării unei societăţi bazate pe 

cunoaştere.                                  . 

Prin abordarea parteneriatului educaţional, prin noi strategii de formare, se va eficientiza cooperarea 

interinstituţională, schimbul de bune practici, de modele şi metode care vor contribui la creşterea dimensiunii 

europene în educaţie pentru un sistem inovator de tutorat educaţional preuniversitar. 

 

2. CADRUL LEGAL 

Cadrul legal european: 

 Regulamentul Parlamentului European si Consiliului (CE) nr. 1081/2006 din 5 iulie privind Fondul Social 

European si care abrogă Regulamentul CE nr. 1784/1999; 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 stabilind prevederile generale privind Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si care abrogă  
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Regulamentul CE nr. 1260/1999; 

  Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru 

implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 care stipulează prevederile generale ale Fondul 

European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si a Regulamentului nr. 

1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare Regională; 

 Decizia nr. 5811/23.11.2007 pentru aprobarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane.  

Cadrul legal naţional: 

 Hotărârea de Guvern nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea si 

gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările si completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern nr. 381/2007 privind funcţionarea si organizarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalităţii 

de Sanse (MMFES); 

  Memorandumul de Guvern privind aprobarea Strategiei Naţionale de Comunicare pentru Instrumentele 

Structurale; 

 Documentul Cadru de Implementare a POS DRU 2007-2013, aprobat prin Ordinul comun al ministrului muncii, 

familiei si egalităţii de sanse si al ministrului economiei si finanţelor nr. 254MMFES/1169MEF/2008. 
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Activităţile de promovare, informare şi publicitate legate de FORCAD vor fi realizate în mod continuu, în 

cadrul a trei campanii integrate majore:  

 campanie intensivă de conştientizare desfăşurată pe parcursul perioadei 2009-2010. 

Scopul campaniei de constientizare îl reprezntă informarea grupurilor ţintă privind proiectul FORCAD şi implicaţiile 

sale, şi condiţiile de obţinere a asistenţei financiare nerambursabile; acest tip de campanie este caracterizata printr-o 

intensitate mare a comunicării.  

     E inclusa o conferinta de presa 

 campanie de implementare (activitate începută în campania anterioară) şi atragerii grupului tinta. 

Scopul campaniei de implementare este reamintirea şi “întărirea” efectului campaniei şi activităţilor de informare 

anterioare şi păstrarea interesului pentru buna derulare a proiectului. 

 campanie finală (2011)  

Scopul campaniei finale -  prezentarea rezultatelor implementării proiectelor 

    E inclusa o conferinta de presa. 

 

OBIECTIVUL GENERAL al Planului constă în cresterea gradului de constientizare si de informare privind 

oportunităţile, beneficiile si rezultatele implementării proiectului FORCAD pentru cadrele didactice debutante din  
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judetul Dolj,  

Se vor realiza activităţi de comunicare prin canale de informare şi cu instrumentele adecvate. Prezentarea 

activităţilor, în corelare cu obiectivele propuse, a mijloacelor şi instrumentelor de comunicare, durata, monitorizarea şi 

evaluarea indicatorilor în conformitate cu fiecare  campanie de comunicare sunt detaliate în  tabelul urmator al 

Planului de Comunicare.  

În plus, la sfârşitul fiecărei etape se va realiza un calendar cât mai detaliat al acţiunilor de informare şi 

publicitate prevazute pentru urmatoarea etapa, care să conţină bugetul prevăzut şi detalii organizatorice (inclusiv 

persoanele responsabile cu implementarea acţiunilor). 

Sunt prezentate mai jos toate activităţile, rezumând cele trei campanii de comunicare, pentru fiecare obiectiv 

avut în vedere. 
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Nr. 

Crt. 

OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITATI INSTRUMENTE DE 

PROMOVARE, 

INFORMARE SI  

PUBLICITATE 

ORIZONT DE 

TIMP 

1. Dezvoltarea unui cadru de 

comunicare adecvat destinat 

informării grupurilor ţintă. 

 1.1  Crearea unui website care să prezinte 

continuu informaţii despre derularea proiectului si 

care va putea fi accesat de toţi cei interesaţi. 

Adresa site: www.ccddj.ro Proiect FORCAD; 

site-ului proiectului 

www.ccddj.ro proiect 

FORCAD 

http//ccddj//forcad// 

 

1.2 Conferinţa de lansare a proiectului Aparitii TV, radio, si 

articole in presa scrisa 

Iunie 2009, an 

1 de proiect 

1.3 Realizarea de articole de specialitate care să 

prezinte rezultatele proiectului la evenimente 

relevante de profil; 

Articole de specialitate 

aparute in reviste de 

profil 

Luna a 9-a de 

proiect. An 2 

1.4 Elaborarea si distribuirea de materiale de 

prezentare si informare 

- Publicaţii, materiale 

suport produse şi 

diseminate ( mape, 

brosuri, pixuri, etc. 

Luna a 10-a de 

proiect. An 2 

http://www.ccddj.ro/
http://www.ccddj.ro/
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2. Informarea opiniei publice 

asupra derularii programului 

de formare din cadrul 

proiectului FORCAD 

2.1 Organizarea si susţinerea acţiunilor de 

mediatizare si informare a opiniei publice privind 

derularea programului de formare continuă si 

tutorat pentru cadre didactice prin finanţarea 

nerambursabila FSE 

 

Mass-media, 

Materiale suport; 

 Evenimente  (sedinta 

cu responsabilii de 

perfecţionare, sedinte 

cu directorii);  

Sedinte de lucru; 

Luna a 6-a de 

proiect, an 2 

2.2 Actualizarea periodică a website-urilor newsletter-uri elaborate 

lunar si atunci cand e 

cazul 

Permanent, 

2.3 Întocmirea unui portofoliu de fotografii pentru 

materialele informative 

Realizarea unui album 

foto  

Luna a 12 de 

proiect, an 2 

2.4 Elaborarea de articole pentru publicaţii de 

specialitate; 

Articole de specialitate 

aparute in reviste de 

profil; 

Luna a 9ª de 

proiect, an 2 

2.5 Elaborarea şi distribuirea materialelor 

informative  

distribuirea materialelor 

informative (pliante) 

Luna a 10-a de 

proiect, an 2 
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  2.6 Organizarea si susţinerea acţiunilor de 

mediatizare si informare a opiniei publice privind 

derularea programului de formare continuă si tutorat 

pentru cadre didactice prin finanţarea 

nerambursabilă FSE. 

Mass-media, 

Materiale suport; 

Evenimente   

Sedinte de lucru; 

Luna a 6-a de 

proiect, an 2 

3. Informarea publicului ţintă cu 

privire la scopul si 

importanţa derularii 

programului de formare si de 

tutorat   

 

 

 

3.1 Sedinta  de lansare a programului de formare Mass-media, 

Materiale suport 

 

Luna a 6-a de 

proiect, an 2 

3.2  Promovarea programului „Performanţă şi 

calitate – debut în cariera didactică” cu ajutorul unei 

campanii desfasurate la intalnirile cadrelor didactice 

Note de informare,  

 

Luna a 6-a de 

proiect, an 2 

3.4 Organizarea de acţiuni de informare şi impact 

audio-vizual privind programul de formare; 

Aparitii TV 

Articole presa site 

Note de informare 

Luna a 6-a de 

proiect, an 2 

3.5 Seminar de diseminare  Luna 12 

proiect, An 2 

3.6 Conferin-a de diseminare  Luna 12 

proiect, An 2 

 

ASISTENT PR – PROF. NICOLETA LITOIU 


