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Motto:

“Astronomia nu se invata uitandu-te la cer cu ochii 
liberi; astronomia se invata din carti si lucrand intr-un
observator bine dotat.
Fizica si chimia nu se invata uitandu-te la vopsele 
sau la firele pe care se scurge electricitatea; fizica si 
chimia se invata din carti si lucrand in laboratoare 
bine dotate.”

» Gr. C. Moisil



Programele de educaţie permanentă au avut
ca obiectiv principal:

• creşterea flexibilităţii învăţământului superior
printr-o mai bună orientare către cerinţele pieţei în 
ceea ce priveşte pregătirea profesională.

Căile alese pentru atingerea acestui obiectiv s-au 
îndreptat spre diversificarea, atât a planurilor de 
învăţământ oferite, cât şi a formelor şi mijloacelor de
transmitere a cunoştinţelor. 



Dezvoltarea educaţiei permanente 

în România - 1998
Analiza sistemului de educaţie permanentă din România

Educaţia permanentă în învăţământul superior din România

Strategii pentru dezvoltarea educaţiei permanente în 
învăţământul superior din România

Ghid de elaborare şi conducere a unui proiect de educaţie 
permanentă



6 mesaje cheie ale U.E.
Memorandum asupra invatarii permanente - Document CCE  Bruxelles 30.10.2000

1. Noi competente de baza pentru toti

2. Realizarea unor investitii superioare in resursele umane

3. Incurajarea inovatiei in predare si invatare

4. Valorificarea invatarii

5. Regandirea orientarii si consilierii

6. Sa apropiem mai mult invatarea de domiciliu



Categoriile de programe de învăţământ care 
au primit finanţare sunt:

•şcoli academice de înalte studii;

•cursuri intensive de scurtă durată - post-universitare;

•ateliere de lucru cu caracter practic-aplicativ;

•învăţământ la distanţă;

•centre de învăţământ deschis ale universităţilor.



Valoare totală alocată pentru proiecte de 
educaţie permanentă: 6.943.000 USD.

În urma derulării celor 4 runde de 
competiţie organizate de CNFIS, resursele 
financiare disponibile pentru subcomponenta 
“programe de educaţie permanentă” au fost 
repartizate la un număr total de 103 proiecte.



Valori alocate pentru proiecte de educatie permanenta - pe domenii
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Matematica, stiinte economice, stiintele naturii - 1,776,357 USD - 31 proiecte Stiinte ingineresti - 3,060,381 USD - 52 proiecte

Stiinte socio-umane - 987,662 USD - 8 proiecte Stiinte agricole si medicina veterinara - 381,746 USD - 4 proiecte

Stiinte medicale - 602,361 USD - 5 proiecte Arta si sport - 134,493 USD - 3 proiecte
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economice, stiintele naturii

Stiinte ingineresti
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medicina veterinara

Stiinte medicale Arta si sport



Distribuţia fondurilor pe centre universitare:
Valori alocate pentru proiecte de educatie permanenta - pe centre universitare
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Suceava - 4 proiecte

Constanta - 2 proiecte

Targu-Mures - 3 proiecte

Sibiu - 2 proiecte

Ploiesti - 4 proiecte

Galati - 2 proiecte

Craiova - 5 proiecte

Timisoara - 11 proiecte

Iasi - 11 proiecte

Cluj-Napoca - 19 proiecte

Bucuresti - 40 proiecte



pentru a sprijini sustenabilitatea proiectelor finanţate în 
cadrul Programului de Reformă a Învăţământului superior

RO-4096 

pentru a promova dezvoltarea educaţiei permanente în 
România.

CNFIS a creat o noua secţiune în cadrul paginii sale web:

CNFIS îşi propune să facă cunoscut potenţialul de 
activităţi de învăţământ al universităţilor româneşti în 
direcţia educaţiei permanente.



Lista proiectelor de educaţie permanentă, majore 
şi de iniţiere finanţate în cadrul Programului RO-4096, se 
gaseşte pe noua pagină web a CNFIS:

http://www.cnfis.ro/ed_perm/edperm.php

Pentru o parte dintre aceste proiecte sunt 
afişate materiale de prezentare primite la sediul 
Consiliului în perioada Mai-Iunie 2002, dar şi 
materiale completate cu informaţii actualizate, pe 
măsura ce acestea sunt transmise de către directorii de
proiecte.
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