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NOTA NR. 016 din ff f/.Jd/j 

I MINISTERUL 
EDU CATIE! 
NATIONALE 

CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA SI JUDET 
' ' ' ' 

Va informam ca Ministerul Educatiei Nationale prin intermediul Agentiei de Administrare a Retelei 
Nationale de Informatica pentru Educatie ~i Cercetare, in calitate de Beneficiar al proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/63154 - ,, Cre~terea calitatii invatamiintului preuniversitar romiinesc prin formarea 
personalului pentru utilizarea aplicatiilor de management educational - MANAGEDU" in parteneriat cu 
S.C. SIVECO Romania S.A. continua preinscrierea personalului didactic ~i didactic auxiliar din 
invatamantul preuniversitar la programul de formare acreditat ,,MANAGEDU-Utilizarea aplicatiilor de 
management educational", cu o durata de 64 ore ~i cu urmatoarea tematica: 

1. STRUCTURA SISTEMULUI EDUCATIONAL DIN ROMANIA 

2. DESCRIEREA APLICATllLOR DE MANAGEMENT EDUCATIONAL 

3. UTILIZAREA BDNE-BAZA DE DATE NATIONALA A EDUCATIEI 

4. CREARE-EREDITARE RAPORTARE 

Cursul este gratuit, se va desfii~ura in perioada noiembrie 2013 - martie 2014 ~i se adreseaza 
persoanelor responsabile cu inciircarea, gestionarea datelor in BDNE ~i care raspund de corectitudinea ~i 
completitudinea datelor din aplicatiile nationale de management educational. 

Inscrierea participantilor se va realiza la recomandarea conducerii fieciirei unitati ~colare cu 
personalitate juridica, respectiv Inspectorat ~colar Judetean, desemniindu-se o persoana dintre membrii 
Comisiei BDNE. 

Selectia persoanelor inscrise se va face in conformitate cu criteriile uni tare de selectie mentionate pe 
site-ul proiectului (www.managedu.ro) la sectiunea Creatii de selectie, urmiirindu-se respectarea 
indicatorilor proiectului. lnscrierea se va face pe site-ul www.managedu.ro , la sectiunea lnscrie-te, numai in 
baza dosarului personal ce se va incarca in Portal. 

Pentru completarea dosarului personal din cadrul formularului de inscriere, persoanele interesate de 
participare la curs au nevoie de urmatoarele documente scanate: 

• Carte de identitate; 

• Certificat de casatorie sau alt document care sa ateste schimbarea numelui; 

• Decizie de numire in comisia BDNE; 

• Diploma (inclusiv foaia matricola)/ Adeverinta de studii valabila; 

• Documente care sa ateste cuno~tinte de operare PC. 

Inspector ~colar, 


