
obiective, activitatea de 
formare include atât ore 

de pregătire față în față 
(40 de ore), cât și de prac-

tică individuală (24 de 

ore),pentru a se asigura 
diseminarea corectă și com-

pletă a informațiilor. Sesi-
unile de instruire vor avea 

loc în centre de formare, 
câte două pentru fiecare 

județ și se vor desfășura pe 
o perioadă de aproximativ 2 

luni. 

 

4187 de persoane vor fi 
instruite în cadrul progra-

m u l u i  d e  f o r m a r e 
„Managedu—u t i l i z a rea 

aplicațiilor de management 

educațional”. Prin interme-
diul acestui curs cadrele 

didactice și didactice auxi-
liare vor fi instruire în uti-

lizarea aplicațiilor de ma-
nagement educațional: 

BDNE, AEL SCHOOL MA-
NAGER, HARTA ȘCOLARĂ, 

TITULARIZARE, BAC, AD-

MITERE, EDUSAL, EURO 
2000 și BANI DE LICEU, 

aprofundând BDNE. 

Cursanții vor studia modali-

tatea de stocare și gestio-
nare corespunzătoare a 

informațiilor privind compo-
nentele sistemului național 

de educație în mediul vir-

tual, dar și returnarea aces-
tora în forma dorită de fie-

care utilizator în parte, or-
ganizate după criteriile se-

lectate. 

„Utilizarea aplicațiilor de 
m a n a g e m e n t 

educațional” este un curs 
modern, atractiv, ce 

răspunde nevoilor actuale 
din sistemul educațional și 

care este structurat în 4 
mari capitole menite să 

ajute membrii grupului țintă 

în dobândirea de cunoștințe 
de  colectare a datelor spe-

c i f i c  e n t i t ă ț i l o r 
educaționale, de stocare a 

acestora, de actualizare 
precum și de    realizare a 

tuturor operațiunilor speci-
fice unei baze de date de o 

asemenea complexitate. 

Pentru a se atinge aceste 

Cursul de formare 

Criteriile de selecție 

Profilul cursantului este 
definit de următoarele cri-

terii de selecție: 

 Să facă parte din perso-

nalul didactic sau didac-
tic auxiliar provenit din 

unitățile de învățământ 
cu personalitate juridică 

din România și care sunt 
mandatate ca Centru de 

Colectare Date pentru 
aplicațiile de manage-

ment educațional sau să 

fie specialiști proveniți 
din nodul județean sau 

din nodul central al 
rețelei de management 

educațional; 

 Să fie numit prin 

decizie în comisia  
responsabilă cu gestio-

narea aplicațiilor de 
m a n a g e m e n t 

educațional; 

 Să aibă cunoștințe de 

operare PC; 

 Să fie interesat de 

modalitățile de utilizare a 

aplicațiilor de manage-
ment educațional; 

 Să aibă spirit de 

inițiativă; 

 Să fie interesat de for-

marea profesională con-
tinuă. 

Cursul reîncepe din 15 noiembrie 2013! 
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Selecția cursanților continuă! 

Informații importante: 

 Formularul de în-

scriere este dispo-

nibil candidaților 

interesați 

 Numărul de locuri 

la cursul de for-

mare este limitat 

 Mai sunt dispo-

nibile 3755 de lo-

curi! 

Conținut: 

Cursul de formare 1 

Criteriile de selecție 1 

Pașii de înscriere 2 

Perioada de formare 2 

Beneficiii ale progra-

mului de formare 

2 

Locațiile de formare 3 

Testimoniale 3 

Parteneriatul proiec-

tului 

4 

Contact 4 

Cursul de formare 
este acreditat prin 

Ordinul de ministru 
nr. 3876/02.05.2012 

Vor fi selectate câte 1 
persoană de la fiecare 

centru de colectare 

date educaționale, 2 
specialiști din fiecare 

nod județean și 50 de 
specialiști din nodul 

central al rețelei de 
m a n a g e m e n t 

educațional. 

Pentru informații supli-
mentare dă click aici. 

http://www.managedu.ro/ro/content/descrierea-criteriilor-de-selectie-grupului-tinta


Pentru participarea la 
curs, persoanele intere-
sate trebuie să acce-
s e z e  s i t e - u l 
www.managedu.ro și să 
completeze formularul 
de înscriere. 

Echipa de proiect veri-
f ică corectitudinea 
informațiilor și a docu-
mentelor încărcate și 
validează înscrierea la 
curs. 

Pentru completarea 
dosarului personal din 
cadrul formularului de 
înscriere, persoanele 
interesate de partici-
parea la curs au nevoie 
de următoarele docu-
mente scanate: 

 Carte de identitate; 

 Certificat de căsătorie 
sau alt document 
care să ateste schim-
barea numelui; 

 Decizie de numire în 
comisia BDNE; 

 Diploma (inclusiv 
foaia matricola)/ 
Adeverință de studii 
valabilă; 

 Document care să 
ateste cunoștințele 
de operare PC. 

Candidaț i i  vor f i 
informați cu privire la 
statusul înscrierii lor 
prin intermediul e-mail-
ului furnizat, dar și prin 
accesarea portalului 
w w w . m a n a g e d u . r o 
printr-un link transmis 
la înscriere de echipa 

de proiect.  

Odată validată înscri-
erea la curs, dosarul 
personal se va completa 
cu formulare de înscri-
ere completate în origi-
nal. Acestea vor fi 
transmise de echipa 
Managedu tot prin e-
mail.  

Cursanții vor avea posi-
bilitatea de a alege cen-
trul de formare în care 
dorește să participe la 
instruire, în funcție de 
numărul de locuri dis-
ponibile. 

 

Pentru a accesa formu-
larul de înscriere dă 
click aici. 

 

 Cursanț i i  dobândesc noi 
competențe in format ice, 
aceasta în contextul dezvoltării 
c o n t i n u e  a  s o c i e t ă ț i i 
informaționale 

 C u r s a n ț i i  î ș i  c e r t i f i c ă 
cunoștințele prin intermediul 
unui program de formare 
acreditat în cadrul proiectului 

 Absolvenții vor beneficia de o 
subvenție la finalizarea cursului. 

 

Printre beneficiile participării și ab-
solvirii programului de formare 
oferit în cadrul proiectului, amintim: 

 Cursanții își optimizează activi-
tatea prin utilizarea corectă a 
instrumentelor de management 
educațional 

 Cursanții dobândesc, la ab-
solvirea cursului, 16 credite pro-
fesionale transferabile 

Pașii de înscriere 

Beneficii ale programului de formare 

Perioada de formare 

Cursul din cadrul programului de formare „Utilizarea 

aplicațiilor de management educațional” va demara la  

15 noiembrie 2013 cu 33 de grupe la nivel național. 

Pentru informații actualizate dă click aici. 

„A ști este o nevoie 

vitală.” 

 

 

Victor Hugo 
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www.managedu.ro 

Absolvenții vor primi un 
număr de 16 credite 

transferabile și o 
subvenție. 

http://www.managedu.ro/inregistrare
http://www.managedu.ro/ro/news-press-releases


Cursurile se vor desfășura în toată țara, în fiecare județ. Lista actualizată a locațiilor 
de formare o puteți accesa pe : 

http://www.managedu.ro/ro/content/cursuri-nationale  

Pentru a participa la curs, persoanele interesate trebuie să facă parte din cel 
puțin una din următoarele categorii de personal: 

Departajarea candidaților se va realiza în funcție de data și ora la 
care este încărcat dosarul personal complet și corect în cadrul for-
mularului de înscriere. Pentru mai multe informații, vă rugăm să 
consultați secțiunea „Criterii de selecție” pe site-ul proiectului. 

Locațiile de formare 

Mai sunt disponibile 3755 de locuri 

Testimoniale 

 

„Astfel de cursuri trebuie organizate 
anual.” 

 

„Mulțumesc întregii echipe care a 
inițiat și coordonat acest proiect și 
sper pe viitor să mai fiu cooptată în 
astfel de proiecte care sunt foarte utile 
în activitatea pe care o desfășor.” 

 

„Este un curs util pentru toți operatorii 
BDNE din școli.” 

 

„Interesant, unul dintre puținele      
cursuri cu accent pe aplicații, activități 
online.” 

 

„Temele ne-au ajutat mult  să apro-
fundăm cunoștințele prezentate la 
curs.” 

 

„Cursul a fost constructiv, m-a aju-
tat (prin exemplele date) să înțeleg 
rostul BDNE—ului,  uti l izarea 
aplicației, corectitudinea datelor in-
troduse.” 

 

„Cursul a acoperit toate cerințele și 
este foarte interesant și folositor, 
util.” 

 

„Un curs foarte frumos, productiv și 
educativ. Vă mulțumim!” 

 

„Cursul a fost relevant și instructiv. 
Mă ajută foarte mult în desfășurarea 
activității zilnice.” 

 

„Multă stimă pentru cei care au or-
ganizat cursul, de real folos în activi-
tatea mea.” 

„Trebuie să 

învățăm cât timp 

trăim.” 

 

Seneca 
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Selecția cursanților 
se realizează în 

limita locurilor dis-
ponibile, respec-

tându-se indicatorii 

Cursurile vor fi atât față 
în față, cât și online. 

Personal didactic auxiliar 2696 

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul preşcolar  195 

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul primar  191 

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar inferior  372 

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar superior  188 

Personal didactic si didactic auxiliar cu functii de conducere, 
monitorizare, evaluare si control in invatamant  

113 

http://www.managedu.ro/ro/content/cursuri-nationale


Str. Splaiul Independenţei 

 nr. 313, Clădire Rectorat, 

 Etaj 5, Camera 507 

 RO – 060042, Sector 6 

 Bucureşti  

Phone: 021 402 9950 

Fax: 021 317 1175 

E-mail: managedu@roedu.net 

 Proiectul MANAGEDU a demarat la 3 ianuarie 2011 și se va 

derula pe o perioadă de 2 ani, fiind implementat de către Agenția de 

Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și 

Cercetare, în parteneriat cu SC SIVECO Romania SA. Ambii parteneri 

au expertiză atât în domeniul asistenței tehnice de implementare a 

proiectului, dar și în implementarea de programe de formare și de 

soluții informatice pentru mediul educațional.  

 Agenția ARNIEC este administrator și dezvoltator al rețelei 

RoEduNet, rețea inițiată, dezvoltată și susținută de cele mai mari 

universități din România începând cu anul 1991. Aceasta asigură 

servicii de comunicații de date pentru instituțiile de cercetare și aca-

demice de toate gradele din România. Cele mai importante noduri 

ale RoEduNet sunt găzduite de către: Universitatea Politehnica Bu-

curești, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea 

Tehnica din Cluj Napoca, Universitatea din Timișoara, Universitatea 

din Craiova, Universitatea Petru Maior din Tg. Mureș și Universitatea 

Dunărea de Jos din Galați. În 2001 RoEduNet devine partener în cel 

mai mare proiect finanțat de către Comisia Europeană în domeniul 

comunicaţiilor, proiectul de realizare și exploatare a rețelei pentru 

cercetare și educație Europeană GEANT. Menționăm că fiecare țară 

din Europa are în exploatare o rețea de tipul RoEduNet. 

 SIVECO Romania, partenerul Agenției ARNIEC în cadrul 

acestui proiect, este liderul caselor româneşti de software şi unul din 

integratorii software de succes din Europa Centrală şi de Est. Com-

pania asigură dezvoltarea şi exportul de soluţii IT şi de proiecte de 

consultanţă cu valoare adăugată ridicată în peste 20 de ţări din Co-

munitatea Europeană, Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi spaţiul 

Comunităţii Statelor Independente.  

AGENŢIA ARNIEC 

Parteneriatul din cadrul proiectului 

Inovație și performanță în 
managementul educațional 

Ne găsiți și pe Facebook: 

https://www.facebook.com/

proiect.managedu  

https://www.facebook.com/proiect.managedu
https://www.facebook.com/proiect.managedu

