
 
 

Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2013 

 

 
 

Anunț  

organizare program de formare acreditat pentru  

personalul cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din învăţământul 

preuniversitar, membrii ai consiliilor de administrație a unităților de 

învățământ, membrii ai corpului național de experți în management educațional 
 
 

Denumirea programului: OSCINT PENTRU MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 
PREUNIVERSITAR 
 

Tipul de program: categoria 1. Programe de dezvoltare profesională, conform art. 244 alin. 
(5) lit. a), b) şi c) din Legea educației naționale nr. 1/2011* c) Dobândirea sau dezvoltarea 
competențelor de conducere, de îndrumare şi de control, 89 de ore, 25 de credite 
profesionale transferabile 
 

Public - ţintă vizat: personal cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din învăţământul 
preuniversitar, membri ai consiliilor de administrație a unităților de învățământ, membri ai 
corpului național de experți în management educațional 
 

Decizia de acreditare: OMENCŞ nr. 5990/ 16.12.2015 
 

Furnizor: Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” București 
 

Centre acreditate de formare:  
Centrul Național de Resurse - Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, Șos. Odăi 
nr. 20, sector 1 București; 
Casa Corpului Didactic Dolj, str. Ion Maiorescu, nr. 6, 200760, Craiova, jud. Dolj;  
Casa Corpului Didactic Brăila, str. Griviţei, nr. 328, 810040 Brăila, jud. Brăila;  
Casa Corpului Didactic Mehedinți, str. Strada Calomfirescu nr. 94 Drobeta Turnu Severin, 
jud. Mehedinți; 
Liceul Teoretic George Călinescu, str. Dobrilă Eugeniu  nr. 6, 900494 Constanța, jud. 
Constanța. 
 

Structura programului de formare: 
 

Modulul I  
Disciplina 1 – Cadrul OSCINT şi managementul educaţional 
preuniversitar 

12 ore 

Disciplina 2 – Implementarea funcţiei OSCINT/IE  9 ore 
Disciplina 3 – Strategie pentru management educaţional 
preuniversitar  în cadrul OSCINT 

15 ore 

Modulul 2  
Disciplina 4 – Procese şi produse de suport pentru decizia 
managerială în cadrul OSCINT - Colectarea informaţiilor din surse 
deschise 

16 ore 

Disciplina 5 – Procese şi produse de suport pentru decizia 
managerială în cadrul OSCINT - Analiza informaţiilor din surse 
deschise  

17 ore 

Disciplina 6 – Tehnologie pentru management educaţional 
preuniversitar  în cadrul OSCINT 

18 ore 

Evaluare finală 2 ore 



 
 

Modalități de evaluare: 
• Evaluarea formativă se va realiza pe parcursul derulării programului, conform 
metodologiei specifice, prin observarea directă, realizarea tematicilor individuale şi de grup la 
sesiunile aplicative on line şi „face to face”;  
 Evaluarea parțială va fi realizată pentru fiecare disciplină/ modul și va consta în efectuarea 
unui test grilă (10 întrebări) și întrebări deschise (2), 1 oră test de evaluare (on-line); 
 Evaluarea finală se va realiza conform ORDINUL OMECTS nr. 5564 din 7 octombrie 2011 

privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare 

continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, prin susținerea, în ședință publică a 

unui proiect/ unei teme realizat/ă sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Aprecierea 

portofoliului şi a susținerii proiectului/ temei/ lucrării se face prin calificative: „Excelent”, 

„Foarte bine”, „Bine”, „Suficient”, „Insuficient”. Bugetul de timp alocat evaluării face parte din 

durata totală a programului de formare continuă și este de 2 ore pentru o grupă de 25 

cursanți.  
 

Costul programului de formare / participant: 350 lei 
 

Personalul cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, 
membrii ai consiliilor de administrație a unităților de învățământ, membrii ai corpului național 
de experți în management educațional interesaţi de acest program de formare sunt rugaţi să 
se înscrie trimiţând cererea de înscriere la adresa de e-mail ani@sri.ro, www.ccddj.ro, 
ccdbraila2007@yahoo.com, ccd@isjcta.ro, ccd.cta@gmail.com, ccdmehedinti@gmail.com. 
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