
 
 
 
 
 
 
 
În atenţia  
Directorilor din unităţi de învăţământ primar, secundar inferior, secundar superior, profesional 
şi tehnic din judeţul Cluj 

Stimată doamnă director, 
Stimate domnule director, 

 
În vederea selectării grupului ţintă format din cadre didactice care să participe la Programul de formare 
IntelTeach, în cadrul Proiectului  ,,Carieră didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV”, 
vă rugăm să informaţi cadrele didactice din unitatea dvs. asupra oportunităţii de a participa la acest 
program de formare, finanţat din fonduri europene. 
 
Cele 180 de cadre didactice care vor participa la programul de formare vor fi selectate din 20 de şcoli 
din mediul rural şi 10 şcoli din mediul urban, din judeţul Cluj. 
  
Programul de formare IntelTeach are 89 de ore, este acreditat CNFP cu 25 de credite profesionale 
transferabile.  
 
Programul de formare IntelTeach se va desfăşura în patru sesiuni, după cum urmează: 
 
Sesiunea I: perioada iulie 2009 – octombrie 2009 – 45 de cursanţi 
Sesiunea II: perioada noiembrie 2009 – februarie 2010 – 45 de cursanţi 
Sesiunea III:  perioada martie 2010 – iunie 2010 – 45 de cursanţi 
Sesiunea IV: perioada iulie 2010 – octombrie 2010 – 45 de cursanţi 
 
Vă rugăm să avizaţi înscrierea la acest program de formare doar a cadrelor didactice care deţin 
competenţe medii în utilizarea computerului (Microsoft Word şi Internet). 
Înscrierea se realizează prin completarea formularului din anexă şi trebuie să constituie un 
angajament ferm din partea cadrului didactic, date fiind reglementările impuse de finanţator. 
 
Termen limită de trimitere a formularului din Anexă prin e-mail, la adresa 
intelteachcluj@yahoo.com ,   şi prin fax, la nr. 0264-593945, este 5 iunie 2009. 
  
Menţionăm că, în perioada derulării proiectului, Casa Corpului Didactic Cluj nu va organiza acest 
program cu fonduri de la bugetul de stat. 
Vă mulţumim pentru colaborare 

Director Casa Corpului Didactic Cluj, 
Dorina Kudor 
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