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Prof. Mihaela BRUMAR 

PLANUL DE DISEMINARE ŞI VALORIZARE 

AL PROIECTULUI 

 

„Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes în învăţământul preuniversitar” 

 

ASISTENT PR, 

Prof. Nicoleta LITOIU 

2009 – 2011 

 

 
 
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 
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PLAN DE DISEMINARE ŞI VALORIZARE  - FORCAD – 2009 - 2011 

ANUL  
Activităţi organizatorice la 

nivelul echipei de management 
Rezultate aşteptate 

Instrumente de 

diseminare şi valorizare 

Orizont de 

timp  

Anul 1 
A.11.1. Conferinţa de lansare a 

proiectului  

1 Conferinţă de lansare a 

proiectului în iunie 2009 

 Site proiect  

 Comunicat de presă 

 Fişa de înregistrare invitaţi 

 Mapa de presă 

Anul 1 

 Luna 3,4 proiect 

Anul 1 

A11.3.Realizarea de articole de 

specialitate care să prezinte rezultatele 

proiectului la evenimente relevante de 

profil. 

2 articole în presa locală 
  2 Articole presă   

 Comunicat de presă  

Anul 1 Luna 8 de 

proiect 
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Anul 1 

A11.4 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. 

Intervenţii radio, mese 

rotunde, workshop-uri 

 

 

 Şedinţa cu responsabilii 

comisiilor de perfecţionare şi 

formare continuă din judeţul Dolj 

 Raport diseminare 

 2 emisiuni TV 

 new sletter 

Anul 1  

Luna 6 de proiect 

Luna 12 de 

proiect 

Anul 1 
A.11.5 Elaborarea si distribuirea de 

materiale de prezentare si informare.                                                  

 

-2 studii de specialitate. 

 

 

Pliant de prezentare 

 

Anul 1  

Luna 4 proiect 

Luna 9 proiect 

ANUL 

2  

Activităţi organizatorice la nivelul 

echipei de management 
Rezultate aşteptate 

Instrumente de diseminare şi 

valorizare 
Orizont de timp  
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ANUL 

2 

A.11.1.  Conferinţa finală, de 

prezentare a rezultatelor implementării 

proiectului 

 1 conferinta de presă 

de prezentare a 

rezultatelor 

implementării 

proiectului 

 Antet cu sigla proiectului 

 Lista cu mass-media 

invitati 

 Comunicat de presă 

 Mapa de presă 

personalizată 

 Informaţii de presă 

 Materiale promoţionale 

  Site proiect 

 Mape personalizate, 

pliantul conferinţei 

 

Anul 2  

Luna 12 de 

proiect 

ANUL 

2 

A.11.2.Organizarea unui seminar cu 

reprezentanţi ai altor furnizori de 

formare, instituţii publice de stat, din 

ţară pentru promovarea si diseminarea 

rezultatelor proiectului. 

 Seminar cu 

reprezentanţi ai altor 

furnizori de formare, 

instituţii publice de 

stat din ţară  

 Invitaţii  

 comunicat de presă 

 Apariţii radio - TV  

 Mape personalizate, 

pliantul seminarului, afiş 

 Fotografii 

 Materiale promoţionale 

Anul 2  

Luna 12 de 

proiect 



 

 

 

 
 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. 

5 

ANUL 

2 

A11.3.Realizarea de articole de 

specialitate care să prezinte rezultatele 

proiectului la evenimente relevante de 

profil. 

 articole în reviste de 

specialitate 

 2 articole în reviste de 

specialitate 

 

Anul 2  

Luna 2 de proiect 

Luna 9 de proiect  

 

ANUL 

2 

A11.4 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. 

 Şedinţa cu responsabilii 

comisiilor de perfecţionare şi 

formare continuă din judeţul 

Dolj 

 2 emisiuni TV 

 intervenţii radio  

 Sedinţe cu directorii de 

unităţi de învăţământ  

 Site proiect 

 Slide de prezentare 

 Raport diseminare 

 Comunicat de presă 

 Informări 

 new sletter 

 

 

 

Anul 2  

Luna 6 de proiect 
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ANUL 

2 

A.11.5 Elaborarea si distribuirea de 

materiale de prezentare si informare                                                 

-Planificarea,realizarea si 

diseminarea unei brosuri, a 

foilor personalizate, a 

mapelor personalizate, a 2 

pliante: unul de prezentare a 

proiectului şi unul de 

diseminare a rezultatelor 

proiectului ,  

-realizarea de materiale 

promoţionale; 

- mape personalizate 

- afişe 

 

pliante de prezentare,afişe, 

materiale promotionale,   

2 studii de specialitate. 

Anul 2  

Luna 3 de proiect 

Luna 10 de 

proiect 

 

 

Asistent PR, Prof. Nicoleta Litoiu 

 

 

 


