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COMUNICAT DE PRESA 

 

DEMARARE  PROIECT ,,Abilitați Dobândite prin Școală in județele Caraș-Severin și 

Mehedinți’’ Cod proiect 135363 

 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS SEVERIN in calitate de SOLICITANT si 

ASOCIATIA ELYSIAN, in calitate de PARTENER, demarează implementarea proiectului 

,,Abilitați Dobândite prin Scoală in județele Caras-Severin si Mehedinți’’, Cod apel: 

POCU/665/6/23 Cod proiect 135363 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Componenta 1 MĂSURI DE EDUCAŢIE DE TIP A DOUA ŞANSĂ - regiuni mai puțin 

dezvoltate. 

Perioada de implementare: 11.01.2021- 31.12.2023 

 Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat formarea și dezvoltarea competențelor 

personalului didactic din sistemul de învățământ preuniversitar, în vederea îmbunătățirii 

managementului şi calității procesului educațional. 

Obiectivele specifice urmărite au fost: dezvoltarea de programe de formare continuă pentru 

cadrele didactice din învățământul preuniversitar; dezvoltarea capacității cadrelor didactice de a 

utiliza metode interactive de predare-învățare-evaluare şi TIC în implementarea curriculumului 

centrat pe competențe; îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice în domeniul 

managementului clasei şi al gestionării situațiilor de criză la nivelul structurilor de învățământ. 

Proiectul se desfășoară în județele Mehedinți şi Caraș-Severin, în centrele de formare acreditate 

în cadrul proiectului 
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Rezultate preconizate: 

Copii/ tineri/ adulți care au finalizat programe de tip a doua șansă, urmare a sprijinului primit  Nr. 391 

Personal didactic/ personal de sprijin care și-a îmbunătățit nivelul de competente/ certificate  Nr. 465 

Copii/ tineri/ adulți care obțin o calificare la finalizarea programelor de tip a doua șansă  Nr. 80 

Copii/ tineri/ adulți care obțin o calificare la finalizarea programelor de tip a doua șansă, din care:  

- Adulți 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu 

Nr. 80 

Copii/ tineri/ adulți care au finalizat programe de tip a doua șansă, urmare a sprijinului primit, din care: 

 - Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puțin  

4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite  

Nr. 131 

Copii/ tineri/ adulți care au finalizat programe de tip a doua șansă, urmare a sprijinului primit, din care:  

- Tineri 16-24 ani care au un loc de muncă și nu au absolvit învățământul obligatoriu  

Nr. 22 

Copii/ tineri/ adulți care au finalizat programe de tip a doua șansă, urmare a sprijinului primit, din care: 

 - Adulți 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu   

Nr. 238 

 

Activități finanțate: 

A1  Constituirea, instruirea și organizarea echipei de management a proiectului  

A2. Informare, promovare și publicitate 

A3.Achiziţia și furnizarea serviciilor de auditare a proiectului 

A4.Dezvoltarea conținutului programului de formare profesională continua 

A5. Extinderea şi utilizarea tehnologiei informației şi comunicării în formarea personalului 

didactic prin dezvoltarea unei aplicații informatice. 

A6. Acreditarea programului de formare continuă  

A7. Formarea cadrelor didactice  
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A8. Elaborarea şi implementarea de instrumente de monitorizare expost a calităţii programului 

de formare continuă a cadrelor didactice 

 A9. Promovarea importanței formării inițiale și continue a personalului didactic A9.1 Schimb de 

bune practici A9.2 Diseminarea informațiilor privind importanța formării continue a cadrelor 

didactice 

A10. Monitorizare, raportare, management de proiect 

Locații de implementare: județele Caraș-Severin și Mehedinți 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020. 

Valoarea totala a proiectului: 9,522,120.83 lei 

Valoare contribuție lider de proiect:12,57% 

 

 

PERSOANE DE CONTACT: 

CORNICI MARIUS - Manager de proiect 

NICOLAE VERONICA SIMONA - Consultant 

Adresă e-mail: isjcs135363@gmail.com  

Telefon: 0771486233 
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