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Nr. 5231/DGMRURS/09.11.2022 

Nr. 620/POCU_146587/09.11.2022 

 

APROBAT, 

Secretar de Stat, 

Sorin ION 

APROBAT, 

Secretar de Stat, 

Bogdan CRISTESCU 

 

 

NOTĂ 

 

 

Ref:  

 Componența nominală a Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră 

didactică din învățământul preuniversitar și înscrierea în Registrul național al formatorilor 

din învățământul preuniversitar  

 

 

În temeiul prevederilor art. 1, art. 2, art. 3 și art. 5 din Ordinul ministrului educației nr. 

6.177/31.10.2022 privind înființarea Registrului național al formatorilor din învățământul 

preuniversitar și constituirea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră 

didactică din învățământul preuniversitar,  

luând în considerare:  

 documentația transmisă de casele corpului didactic partenere în proiectul Profesionalizarea carierei 

didactice - PROF, urmare adresei nr. 467/146587_POCU/20.09.2022, cuprinzând situația 

centralizată la nivel județean/la nivelul municipiului București  a cadrelor didactice care au absolvit 

programele acreditate PROF I și PROF II, care îndeplinesc condițiile prevăzute în adresa nr. 

467/146587_POCU/20.09.2022 și care si-au exprimat disponibilitatea desfășurării activităților de  

formare în cadrul programelor de formare continuă acreditate PROF III - Management educațional 

în context mentoral și PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context 

blended learning, implementate în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice-PROF, 

 prevederile contractului de finanțare nr. 32811/31.03.2021, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru proiectul Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/ 

Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației, 

 

propunem spre aprobare: 

a) componența nominală a Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră 

didactică din învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa care este parte integrantă a prezentei 

Note; 

b) înscrierea în Registrul național al formatorilor din învățământul preuniversitar a cadrelor didactice 

care fac parte din Corpul național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din 

învățământul preuniversitar. 

 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OME_6177_2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OME_6177_2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/inv.%20preuniversitar/note_proceduri/formare/Corp_national_formatori_domeniul_mentorat_cariera_didactica_invatamant_preuniversitar.PDF
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/inv.%20preuniversitar/note_proceduri/formare/Corp_national_formatori_domeniul_mentorat_cariera_didactica_invatamant_preuniversitar.PDF
https://www.edu.ro/registru_national_formatori_invatamant_preuniversitar
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/inv.%20preuniversitar/note_proceduri/formare/Corp_national_formatori_domeniul_mentorat_cariera_didactica_invatamant_preuniversitar.PDF
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/inv.%20preuniversitar/note_proceduri/formare/Corp_national_formatori_domeniul_mentorat_cariera_didactica_invatamant_preuniversitar.PDF
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Componența Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din 

învățământul preuniversitar, înscrisă în Registrul național al formatorilor din învățământul 

preuniversitar, poate fi modificată în baza prevederilor art. 2 și art. 8 din OME 6.177/31.10.2022. 

  Registrul național al formatorilor din învățământul preuniversitar se publică pe site-ul 

Ministerului Educației, www.edu.ro, în secțiunea dedicată carierei didactice: Învățământ preuniversitar 

- Carieră didactică - Formare continuă - Formarea cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar. 

 

 

Director General, 

Corina MARIN 

 

 

 

Director, 

Anca-Denisa PETRACHE 

 

 

 

Inspector, 

Elena DINU 

 

 

https://www.edu.ro/formare-continua

