
INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOU 

NOTA 

nr. 390 din 08.09.2014 

MINISTER UL 
EDUCATIEI 
NATIONALE , 

ln atenfia directorilor tuturor unitiifilor 5colare din Craiova 5i judef 

Prin prezenta va anuntam ca, sub patronajul Ministerului Educatiei Nationale, 
Portalul National edumanager.ro organizeaza Gala Premiilor, editia a II a. 

Adresa Ministerului prin care suntem anuntati despre acest eveniment, precum ~i 

informatiile necesare participarii se gasesc In anexa prezentei note. 

Inspector $co/ar General, 

Prof. Georgica BER EA-FLOREA r pentru l.D.I., 

ia NASTASE 

Str. Ion Maiorescu nr. 6, 200760, Craiova 
Tel: +40 (0)251 420 961; +40 (0)351407 395 
Fax: +40 (0)251421 824; +40 (0)351407 396 

www.isj.dj.edu.ro 
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I MINISTER UL 

DIRECTIA GENERAL.A 
.. 

EDUCATIEI ~. 

EDUCATIE SI INV A.TARE PE TOT PARCURSUL VIETH I NATJONALE 
I ~ I ' 

catre: 

lnspectoratele l;lcolare Judeteane 

lnspectoratul l;lcolar al Municipiului Bucure~ti 

in aten\ja doamnei/domnulul inspector ~colar general 

Va informam ca, in acest an, Portalul Na\ional Edumanager.ro organizeaza Gala Premiilor 
Edumanager.ro, edi\ia a doua, sub patronajul Ministerului Educa\iei Na\ionale. 

lnforma\ii despre aces! eveniment se regasesc in anexa. 

Totodata, va adresam solicitarea de a transmite informa\iile despre Gala Premiilor Edumanger.ro 
catre unita\ile de inva\amant, Casa Corpului Didactic, Centrul de Resurse 9i Asisten\a Educationala. 
Acestea pot candida pentru ob\inerea unui premiu sau pentru a sus\ine un proiect care candideaza ~i. de 
asemenea pot participa, in condi\iile stipulate in anexa, la Gala Premiilor Edumanager. ro care va avea 
loc in data de 30 septembrie 2014 la Bucure~ti, JW Marriot Grand Hotel. 

Va dorim succes! 

CONS I LIER, 

MEGDONIA PAUNESCU 

Str. General Bcrthdot nr.28-30, S..'Ctor I, 010163, Bucurl'Sli 
Tel: +40 (OJ21 405 63 00 

www.edu.ro 
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GA{,A 
edumanager.ro 

GALA PREMllLOR EDUMANAGER.RO 

.. ;\:·.I ,\.ll'.'IJISfERL!L 
·_t~,i" EDUCATIE.l 
~I '\ATIONALE 

#177 P.OU<:::/UU<::: 

Mlnlsterulul Educatlel Natlonale s-a alaturat demersului Portalului Naiional Edumanager.ro in organlzarea celei 
de-a doua ediiii a Gale! Prem111or Edumanager.rola Bucure~I, la JW Marriott Grand Hotel. Evenimentul va avea 
loc mafli, 30 septembrle 2014, incep§nd cu ora 18.00. 

Gala Premlilor Edumanager.ro reune$te reprezentanti ai institutiilor de educatie centrale $i locale, rectori $i 
prorectori ai unitatilor de invaiam§nt superior public $1 privat, manageri ai colegiilor $i llceelor din tara, profesori, 
asociatii studente.!;ti. Evenimentul va promova $i va premia rezultatele deosebite tnregistrate in mediile de 
inv~amant universitar $i preuniversitar, dar ~i proiecte ale institutiilor centrale $i locale (lnspectoratele Scolare 
Judetene, Casele Corpului Didactic} sau ale organizatiilor studente$ti. Edumanager.ro va premla atltudine 
manageriala, implicare ln actul educational, inovatie $i creativitate in invatBmAnt, viziune $i activism, sau 
comunicare performanta. 

Evenimentul va promova $i va premia rezultatele deosebite inregistrate in mediile de invatam§nt universitar $i 
preuniversitar, dar $i proiecte ale institutiilor centrale $i locale (lnspectoratele $colare Judetene, casele Corpului 
Didactic} sau ale organizatiilor studentl!$tl. Edumanager.ro va premia atitudine managerial~, implicare in actul 
educational, inovatie $i creativitate in invatamant, viziune $i activism, sau comunicare performanta. 

Olntre categoriile propuse pentru cea de~a doua editie enumeram: 
Medlul preunlversitar: 

./' Premiul de Excelenta pentru implicarea tnproiecte educationale cu impact demonstrat la nivel local 

./' Premiul de Excelenta pentru proiecte de formare a cadrelor didactlce cu impact asupra dimensiunii 
pedagogice si a dezvoltarii capacitatli institutionale 

., Premiul de ExcelentB pentru implicarea in prorecte europene 

,/ Premiul de Excelen\ilpentru implementarea de prolecte educa\ionale innovative 

.,-
Premiul de Excelenta pentru implementarea strategiei de comunicare cu elevii ~i parintii 
Premiul de Excelenta pentru investitii semnificative in baza tehnologicBIT&C, reflectate in Cre$terea 
callta\ii educa\iel 

Mediul universitar: 
./ Premiul de Excelenta pentru comunicarea online 
./' Premiul de Excelenta pentru implicarea 1n proiecte europene 
./' Premiul de Excelenta pentru activitatea de cercetare in lnstltutii de invatamant Superior 
../ Premiul de Excelenta pentru implicarea inproiecte de protectie a mediului ~i dezvoltare durabilii 
./' Premiul de Excelenta pentru schimburi $i proiecte internationale 

C§$tigii.toril vor fi desemnati in funq:ie de nominalizarile $i voturlle inregistrate pe site. va lnvitam sa va inscrieti la 
concurs pe site-ul htto://www.edumanager.ro. Sustinerea favoritilor se poate realiza accesand link-ul urm3tor: 
http://www.edumanager.ro/premii.ohp Calendarul este urmatorul: 

Propunerl de proiecte care sa candideze pentru obtinerea unui premlu $i motivatii pentru fiecare 
categorie de premii - p§na joi, 11 septembrie 
Vot pentru a-I sustine pe cei clasati pe primele locuri tn urma centraliz8rii nominalizarilor - pana !uni, 22 
septembrle 

Participarea la eveniment este gratulta pentru reprezentantii unit:itilor de invatamant ~i se realizeaza pe 
baza confirmarii transmise prin completarea formularului de participare care trebuie solicitat 
coordonatorului evenimentului, ale carui date de contact sunt mentionate mai jos. 
Pentru mai multe informatil, varugam contactati coordonatorul evenimentului - Ramona Topala, prin email 
- ramona.tooala@oamenisicompanii.ro. sau la telefon 0729 039249. 
Va muliumiml 


