
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE ȘI A PRINCIPIILOR 

EUROPENE 

CURS AVIZAT M.E. NR. 32667/08.11.2022 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR 

ANTREPRENORIALE ȘI A PRINCIPIILOR 

EUROPENE 

• Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

Formarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale este 

necesară fiecărui individ, deoarece conține etape 

importante din evoluția noastră, de identificare a 

oportunităților din viața noastră, dezvoltarea ideilor de 

afaceri, determinarea și obținerea resurselor necesare 

derulării unei activități productive, reinvestire, culegerea 

roadelor la final.  

Toate ființele umane sunt libere să-și dezvolte capacitățile 

personale și să aleagă fără limite impuse, să participe 

deplin și efectiv la viața economică și socială fără deosebiri 

impuse de sex, rasă, etnie, dizabilități, vârstă etc. 

• Durata (număr total de ore 

de formare) 

24 de ore  

• Locul de desfășurare a 

programului 
C.C.D. Giurgiu, online 

• Curriculum-ul 

programului (competențe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul programului) 

Scop: informarea și abilitarea cadrelor didactice în arta 

antreprenoriatului 

Obiective: 

• 1. Promovarea egalităţii de şanse în domeniul 

antreprenoriatului, prin stimularea implicării grupurilor 

defavorizate pe piaţa muncii în iniţierea şi dezvoltarea 

propriei afaceri, în contextul dezvoltării locale şi regionale, 

cu o atenţie specială acordată mediului rural; 

• 2. Promovarea incluziunii sociale prin încurajarea 

afacerilor de familie, a solidarităţii şi interacţiunii între 

generaţii, în vederea păstrării spiritului de familie, a 

tradiţiilor şi obiceiurilor locale şi a valorificării 

potenţialului local; 

• 3.  Dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care 

pot fi abordate provocările sociale-inovare socială. 

 

 

Competențe vizate: 

• - furnizarea de instruire, în vederea dobândirii de 

competenţe de formator în domeniul iniţierii unei afaceri şi 

de abilităţi de promotori ai antreprenoriatului, pentru 



 

creşterea conştientizării şi promovării atitudinii pozitive 

faţă de cultura antreprenorială şi pentru a oferi servicii de 

sprijin pentru iniţierea unei afaceri; 

• - dezvoltarea competenţelor antreprenoriale,  în 

vederea îmbunătăţirii performanţei şi formării profesionale 

actuale, pentru a dezvolta spiritul antreprenorial şi pentru a 

genera un număr crescut de afaceri, în special în mediul 

rural 

•  

Planificarea modulelor tematice: 

 

Activitățile de formare se vor desfășura pe parcursul a 24 

de ore, astfel: 

-16 ore activități în format sincron; 

- 6 ore  activități în format asincron; 

- 2 ore evaluare finală 

 

• Antreprenoriatul și dezvoltarea sistemului 

antreprenorial - 3 ore 

• Crearea și dezvoltarea afacerilor - 3 ore 

• Egalitate de șanse - 3 ore 

• Principiile GDPR: legalitate, echitate și transparență 

- 1 oră 

• Dezvoltarea durabilă - 3 ore 

• Inovare socială - 3 ore 

• Studii de caz - 6 ore 

• Evaluare - 2 ore 

 

Calendarul programului: 

Anul școlar 2022-2023 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 
Portofoliul electronic 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați (nume 

și prenume, specializare, 

nivelul de pregătire) 

Formator C.C.D. - prof. Gușă Nina Cristiana, profesor de 

geografie 

• Coordonatorul 

programului 

Prof. metodist C.C.D. - prof. Burcea Nicoleta 

3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
minimum 25 de cursanți 

• Costul programului/al 

activității 

2250 lei 

• Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

2250 lei / 25 cursanţi / 24 ore = 3,75 lei/oră/cursant 

• Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

 
  

https://forms.gle/NJy3zbkMiyhhM3Rd8

