
CURSURI  AN ȘCOLAR 2017-2018 
 
 

Cursuri de formare cod COR derulate în parteneriat cu Asociația PROEURO-CONS Slatina 
Nr. 

crt. 
Denumire program Cod COR Nr. ore Taxă curs Grup-ţintă 

1. Formator Cod COR 242401 30 ore 300 

Cadre didactice din preuniversitar care au studii 

superioare și care doresc să își certifice o carieră în 

domeniul formării profesionale 

2. Manager de proiect  
Cod COR  

242101 
120 ore 300 

Cadre didactice cu studii superioare persoane 

interesate să lucreze în managementul proiectelor  

3. 

Expert accesare fonduri 

structurale şi de coeziune 

europene 

Cod COR 242213 56 ore 300 
Cadre didactice, persoane cu studii superioare, 

finalizate cu diploma de licenţă 

4 
Comunicare în limba 

engleză 
 150 ore 400 

Persoane interesate să dobândească competențele 

necesare pentru a purta o conversație în limba 

engleză 

5 
Expert achiziții publice 

SEAP 

Cod COR 

214946 

ANC 38/258/20.07.2017 

50 500 
Persoane care doresc să devină experți în achiziții 

publice 

 

Cursuri de formare derulate în parteneriat cu SC Harrison Consulting & Management S.R.L. 

Nr. 

crt. 
Denumire program Taxă curs Grup-ţintă 

1. Achiziții publice 300 
Contabili, administrator de patrimoniu, directori, cadre didactice interesate sau persoane din 

alt domeniu de activitate care vor sa participe la aceste cursuri 

2. Expert achiziții publice 300 
Contabili, administrator de patrimoniu, directori, cadre didactice interesate sau persoane din 

alt domeniu de activitate care vor sa participe la aceste cursuri 

3. SCIM 300 
Contabili, administrator de patrimoniu, directori, cadre didactice interesate sau persoane din 

alt domeniu de activitate care vor sa participe la aceste cursuri 



Cursuri de formare cod COR derulate în parteneriat cu Asociația START 2 PERFORM- Craiova 

Nr. 

crt. 
Denumire program Cod COR Nr. ore Taxă curs Grup-ţintă 

1. Formator 
Cod COR 

242401 
60 ore 300 Profesori, învățători,educatori 

2. 
Manager al sistemelor de 

management al calității 

Cod COR  

325701 
180 ore 300 

Cadre didactice cu studii superioare persoane interesate 

să lucreze în managementul calității 

3. 
Expert accesare fonduri structurale 

şi de coeziune europene 

Cod COR 

241948 
120 ore 300 

Cadre didactice, persoane cu studii superioare, 

finalizate cu diploma de licenţă 

4 Metodist 
Cod COR 

214114 
140 ore 300 Persoane care doresc să ocupe un post de metodist 

5 Mentor 
Cod COR 

235902 
120 300 Persoane care doresc să ocupe un post de mentor 

6 Mediator școlar 
Cod COR 

235911 
120 ore 300 

Persoane care doresc să ocupe un post de mediator 

școlar 

7 Pedagog de recuperare 
Cod COR 

235205 
160 ore 300 

Se adresează persoanelor care lucrează în domenii care 

presupun interacțiunea cu copiii cu CES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programe acreditate de MEN 

 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea cursului Categorie 

Ordin  

acreditare 

Nr. 

ore 

Nr. 

credite 
Taxă curs Public ţintă vizat 

1 Istoria recentă a României Categoria 1 
4623/ 

27.07.2015 
90 ore 25 500 

Cadre didactice din învăţământul 

preuniversitar cu specializarea  

istorie 

2 

Competenţe în evaluare a 

cadrelor didactice pentru 

examene şi concursuri 

naţionale 

Categoria 1 
5990/ 

16.12.2015 
121 ore 30 650 

Cadre didactice din învăţământul 

preuniversitar  

3 Management educaţional Categoria 1 
5990/ 

16.12.2015 
90 ore 25 400 

Cadre didactice din învăţământul 

preuniversitar 

4 
Informatică și Tic pentru 

gimnaziu – clasa aV-a 
Categoria 1 

4586/ 

09.08.2017 
60 ore 15 350 

Cadre didactice care predau 

informatică și TIC în 

învăţământul preuniversitar 

5 

Strategii inovative de predare 

a disciplinei opționale 

Dezbateri, oratorie și retorică 

Categoria 3 
3633/ 

12.04.2016 
40 ore 10 190 

Cadre didactice din învăţământul 

preuniversitar 

6 

Dezvoltarea competenţelor 

în vederea asigurării unui 

mentorat de calitate în 

învăţământul preuniversitar 

Categoria 2 
3136/ 

25.01.2017 
60 ore 15 300 

Personal didactic-cadre didactice 

din învăţământul preuniversitar 

7 
Leadership și management în 

organizațiile școlare 
Categoria 1 

4586/ 

09.08.2017 
120 ore 30 450 

Personal didactic-cadre didactice 

din învăţământul preuniversitar 

8 
Leadership și management 

educațional 
Categoria 1 

4586/ 

09.08.2017 
95 ore  24 380 

Personal didactic-cadre didactice 

din învăţământul preuniversitar 

9 
Educaţia non formală pentru 

o şcoală altfel 
Categoria 2 

6217/23.12.

2016 
60 ore 15 290 

Personal didactic-cadre didactice 

din învăţământul preuniversitar 

 
 
 
 
 



Cursuri de formare propuse spre avizare MEN 
  

Nr. 

crt. 
Denumirea cursului 

Nr. 

ore 
Public țintă vizat 

1 
Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru 

clasa pregătitoare 
16 Cadre didactice care predau la grupa 0 în anul școlar 2017-2018 

2 
Dezvoltarea abilităților de viață la copii și tineri 

 
36 

Cadre didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal din 

mediile urban și rural 

3 
Practica evaluării școlare din perspectiva cadrelor didactice 

 
36 

Cadre didactice de predare, cadre didactice de îndrumare și 

control, metodiști, directori de unități de învățământ preuniversitar 

din județul Teleorman, toate disciplinele cuprinse în planurile 

cadru de învățământ, toate nivelurile de învățământ 

4 

Abordarea atractivă a lecturii folosind metode și mijloace adecvate în 

învățământul primar și gimnazial 

 

36 

Învățători și profesori de limba și literatura română (ciclul 

gimnazial) care au drept scop introducerea orelor de lectură în 

planul cadru 

5 

Folosirea instrumentelor digitale și a metodelor interactive de predare 

pentru dezvoltarea abilităților de învățare ale elevilor inclusiv a celor cu 

CES 

24 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

6 
Profesor evaluator de competențe 

 
36 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

7 
Abilitare curriculară-Educație tehnologică 

 
24 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

8 
Abordarea psihopedagogică a copiilor cu cerințe educaționale speciale 

(CES) 
36 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

9 
Importanța activităților nonformale în prevenirea și combaterea abandonului 

școlar și a părăsirii timpurii a școlii 
24 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

10 
Modalități de utilizare TIC în predarea geografiei 

 
36 

Cadre didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal din 

județul Teleorman 

11 
Educația digitală-metode și instrumente interactive de predare și evaluare în 

sistemul preuniversitar 
 

Profesori din învățământul preuniversitar din județul Teleorman-

ciclul primar și gimnazial 

12 
Personalizarea intervenției educaționale a elevilor cu dificultăți de învățare 

 
24 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

13 

Predarea integrală în aria curiculară matematică și științe folosind metode 

interactive în vederea pregătirii pentru evaluarea națională, olimpiade și 

concursuri interdisciplinare și CDȘ-uri în domeniul științelor 

36 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

14 Opționalul factorul cheie al unei oferte educaționale de succes 24 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

15 
Metode interactive de învățare prin firma de exercițiu 

 
24 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 



16 
Abilități noncognitive și succesul școlar 

 
36 

Cadre didactice din învățământul preprimar, primar, gimnazial și 

liceal din mediile urban și rural 

17 
Managementul strategiilor inovative pentru o educație multiculturală 

 
36 

Profesori din învățământul preuniversitar de nivel primar, 

gimnazial, liceal 

18 
Dezvoltarea inteligenței emoționale-suport în educația modernă 

 
24 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

19 
Medierea conflictelor  în școală 

 
36 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

20 
Managementul activităților de timp liber în vederea îmbunătățirii 

rezultatelor învățării elevilor 
24 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

21 Bibliotecile și politicile de integrare europeană 24 Bibliotecari școlari 

22 Strategii didactice pentru predarea matematicii 24 
Cadre didactice din învățământul preuniversitar,nivel gimnazial și 

liceal  care predau disciplina matematică 

23 
Atelierul digital-zece plus Crearea și utilizarea bazelor de date de către 

personalul didactic auxiliar 
36 Personal didactic auxiliar 

24 
Erasmus + o fereastră către europa în contextul unei învățări nonformale și 

experiențiale pe tot parcursul vieții 
40 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

25 
Modalități de abordare curriculară modernă prin educația transdisciplinară 

 
24 

Cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și 

liceal 

26 
Voluntariatul și educația nonformală 

 
24 

Cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și 

liceal 

27 
Instruirea diferențiată a elevilor cu cerințe educative speciale 

 
16 Cadre didactice din învățământul de masă 

28 
Educația parentală factor determinant al succesului școlar 

 
24 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

29 
Educația nonformală-o realitate cu efecte formative 

 
24 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

30 Metode alternative de predare în învățământul preșcolar 36 Cadre didactice care predau în învățământul preșcolar 

31 
Managementul activităților extracurriculare 

 
36 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

32 
Pași în autism-intervenții terapeutice și modalități de integrare 

 
24 

Cadre didactice, logopezi, părinți, alte persoane care participă la 

îngrijirea copiilor cu autism 

33 
Comunicarea umană și didactică 

 
24 Personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

34 
Abordarea integrată în proiectarea didactică la ciclul primar 

 
36 Cadre didactice din învățământul primar 

35 
Developing english  language skills in the context of european strategic 

partnerships 
36 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal didactic 

și didactic auxiliar, atât din mediul urban, cât și rural, zone 



 dezavantajate unde informația ajunge cu greutate 

36 
Normarea și salarizarea în unitățile de învățământ preuniversitar 

 
36 Secretari și contabili 

37 
Dezvoltarea practicilor incluzive în școli 

 
24 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

38 
Managementul organizației-prezentul și viitorul școlii 

 
30 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

39 
Formarea continuă pentru profesorii metodiști IȘJ 

 
24 Metodisti IȘJ  

40 

 „Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă 

la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru 

ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar” 

24 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

41 

Program pentru pregătirea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în 

vederea participării la concursurile naționale pentru ocuparea posturilor 

vacante 

24 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

42 

Noutățile și provocările noului curriculum pentru gimnaziu la clasa a V-a : 

-Limba și literatura română 

-Limba și literatura engleză/franceză/germană 

-Matematică 

-Biologie 

-Geografie 

-Religie 

-Educație fizică și sport 

-Educație tehnologică 

-Educație plastică 

-Educație muzicală 

-Consiliere și orientare 

-Informatică și TIC 

24 Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

43 

Program de formare a  a cadrelor didactice care fac parte din comisiile 

județene de organizare și desfășurare a probelor practice/orale pentru 

concursurile naționale  

24 
Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

 


