
 
 
 

 



 
 

 
 



 
Cuprins 

 

Nr. 
crt.  Denumirea cursului 

Număr 
credite /  
Număr 

ore 

Grup ţintă Taxă / 
 cursant Responsabil curs Observaţii 

Stagii de formare propuse spre avizare M.E.N.C.Ş. 
 

1. Management educaţional în sistem 
descentralizat 

38 de 
ore 

personal cu funcţii de conducere: directori, membri 
CA, responsabili catedre/comisii metodice 

50 lei prof. dr. Lucica Ababei  

2. Managementul proiectului 24  de 
ore 

cadre didactice din învăţământul preuniversitar 50 lei  prof. Dumitra Balan  

3. Managementul organizaţiei şcolare 24  de 
ore 

personal cu funcţii de conducere: directori, membri 
CA 

50 lei  prof. Dumitra Balan  

4. Managementul resursei umane la nivelul  
unităţii şcolare 

24 de 
ore 

personal cu funcţii de conducere: directori, 50 lei  prof. Dumitra Balan  

5. Curs de formare pentru coordonatorii de 
proiecte educative şcolare şi extraşcolare 
 

24 de 
ore 

coordonatorii pentru proiecte şi programe educative 
şcolare şi extraşcolare 

- 
 prof. Dumitra Balan 

 

6. Implementarea Sistemului de Control 
Managerial Intern 
 

40 de 
ore 

directori adjuncţi, responsabilii SCMI din şcoli, 
membri ai consiliilor de administraţie 

50 lei 
prof. Dumitra Balan 

 

7. Management şi comunicare în contextul 
educaţiei europene 

24 de 
ore 

personal cu funcţii de conducere - directori, membri 
CA, responsabili catedre / comisii metodice, dar şi 
persoane interesate să se implice în managementul 
unităţilor şcolare pe viitor. 

50 lei 

prof. Dumitra Balan 

 

8. Competenţe de comunicare în relaţionarea 
profesori – părinţi - elevi 

24 de 
ore 

personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul 
preuniversitar 

50 lei prof. dr. Lucica Ababei  

9. Managementul activităţilor extraşcolare 24 de 
ore 

personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul 
preuniversitar 

50 lei prof. Mădălina Oprişan  

10. Programul ERASMUS+ proiecte educaţionale 
cu finanţare europeană 

24 de 
ore 

Responsabilii cu programele europene şi consilierii 
educativi din unităţile şcolare ale judeţului Giurgiu. 

- prof. Dumitra Balan  

11. Iniţiere în programul ERASMUS+ Acţiunea 
KA1 - domeniul şcolar - Managementul 
proiectului 
 

24 de 
ore 

responsabili Erasmus+, cadre didactice fără experienţă 
în proiectele Erasmus+, dar interesate de scrierea şi 
implementarea de proiecte europene. 

50 lei 

prof. Dumitra Balan 

 

12. Banca naţională de date pentru gestionarea 
formării continue a personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar 
 

28 de 
ore 

Responsabilii cu formarea continuă şi perfecţionarea 
personalului didactic din unităţile şcolare ale judeţului 
Giurgiu 

- 

prof. dr. Lucica Ababei 

 



13. Formarea metodiştilor 28 de 
ore 

profesori metodişti 50 lei prof. dr. Lucica Ababei  

14. Prevenirea corupţiei în educaţie 30 de 
ore 

personal cu funcţii de conducere: inspectori, directori, 
membri CA, responsabili catedre/comisii metodice, 
cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

50 lei 
prof. Dumitra Balan 

 

15. Asigurarea şi evaluarea calităţii în educaţie de 
către organizaţiile şcolare 

24 de 
ore 

Programul de formare se adresează cu precădere 
cadrelor didactice care sunt membri ai Comisie de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) sau pot fi 
cadre didactice care intenţionează sa devină membrii 
ai acestei comisii. - 50 persoane împărţite în 2 grupe; 

50 lei 

prof. dr. Lucica Ababei 

 

16. Repere psihopedagogice pentru susţinerea 
examenului de definitivat pentru învăţământul 
preşcolar  

40 de 
ore 

cadre didactice debutante din învăţământul preprimar - 
prof. Dumitra Balan 

 

17. Repere psihopedagogice pentru susţinerea 
examenului de definitivat pentru învăţământul 
primar  

40 de 
ore 

cadrele didactice debutante din învăţământul 
preuniversitar primar 

- 
prof. Mădălina Oprişan 

 

18. Repere psihopedagogice pentru susţinerea 
examenului de definitivat pentru învăţământul 
gimnazial şi liceal 

40 de 
ore 

cadrele didactice debutante din învăţământul 
preuniversitar gimnazial 

- 
prof. dr. Lucica Ababei 

 

19. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din 
învăţământul primar pentru clasa pregătitoare 

16 ore 
de ore 

didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare 
din judeţul Giurgiu 

- prof. dr. Lucica Ababei  

20. Evaluarea activităţii de învăţare în vederea 
pregătirii examenelor naţionale 

24 de 
ore 

personal didactic care predă la nivel gimnazial şi 
liceal 

50 lei prof. dr. Lucica Ababei  

21. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 
debutante 

40 de 
ore 

cadrele didactice debutante din învăţământul 
preuniversitar gimnazial şi liceal 

- prof. Mădălina Oprişan  

22. Psihopedagogie specială pentru susţinerea 
examenelor de definitivat şi gradul II pentru 
învăţământ special 

40 de 
ore 

cadre didactice debutante din învăţământul special - 
prof. Dumitra Balan 

 

23. Abilitarea curriculară pentru ciclul gimnazial 28 de 
ore 

personal didactic de nivel gimnazial 50 lei prof. dr. Lucica Ababei  

24. Evaluarea competenţelor profesionale pentru 
susţinerea examenelor de certificare 
profesională – nivel 3,4,5 de calificare 

48 de 
ore 

cadre didactice din învăţământul profesional şi tehnic 
care pregătesc elevii şi participă la certificarea 
examenelor nivel 3,4,5 de calificare pentru absolvenţii 
de şcoală profesională, liceu tehnologic, şcoala 
postliceală şi de maiştri. 

- 

prof. Dumitra Balan 

 

25. Metode moderne în predarea limbii şi 
literaturii române 

24 de 
ore 

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 
primar, gimnazial şi liceal 
 

50 lei 
prof. dr. Lucica Ababei 

 

26. Abordări moderne ale predării disciplinei 
ştiinţe ale naturii în învăţământul primar 

 

24 de 
ore 

învăţători, institutori, profesori pentru învăţământul 
primar 

50 lei 
prof. dr. Lucica Ababei 

 



27. Metode de predare interdisciplinară a ştiinţelor 
în gimnaziu 

24 de 
ore 

profesori de fizică, biologie şi chimie de gimnaziu 50 lei prof. dr. Lucica Ababei  

28. Utilizarea instrumentelor de instruire online 24 de 
ore 

cadre didactice din învăţământul preuniversitar 50 lei prof. Dumitra Balan  

29. Formarea competenţelor cheie la elevi 24 de 
ore 

învăţători, profesori 50 lei prof. Dumitra Balan  

30. Educaţie ecologică 24 de 
ore 

cadre didactice din învăţământul preprimar 50 lei prof. Mădălina Oprişan  

31. Predarea holocaustului 24 de 
ore 

profesori de istorie care doresc să predea un curs 
opţional pe această temă, dar şi cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar care doresc să abordeze 
tema în orele de consiliere sau în activităţi 
extracurriculare 

50 lei 

prof. dr. Lucica Ababei 

 

32. Şahul în şcoală  24 de 
ore 

cadre didactice din învăţământul preuniversitar 50 lei prof. Dumitra Balan  

33. Succes/insucces în învăţarea şcolară 24 de 
ore 

Cadre didactice din ciclul primar şi gimnazial 50 lei prof. Mădălina Oprişan  

34. Repere de bază în identificarea 
problematicilor de dezvoltare psiho/ cognitivă  
cu care se confruntă copii preşcolari / şcolari 

24 de 
ore 

Cadre didactice din ciclul preşcolar şi primar 50 lei 
prof. Mădălina Oprişan 

 

35. Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi 
sociale 

24 de 
ore 

Educatoare, institutori, profesori 50 lei prof. Mădălina Oprişan  

36. Abordări moderne în psihologia copilului  24 de 
ore 

educatoare, învăţători, institutori, profesori, elevi 
profilul pedagogic-specializarea învăţător-educatoare 
 

50 lei 
prof. Mădălina Oprişan 

 

37. Abordarea comportamentelor  inadecvate la 
şcolarul mic 

24 de 
ore 

cadrele didactice din învăţământul preşcolar 50 lei prof. Dumitra Balan  

38. Terapia tulburărilor de limbaj – metode 
specifice în stimularea limbajului la preşcolari 
şi şcolarul mic 

 

40 de 
ore 

Educatoare, învăţători, institutori, profesori, părinţi 50 lei 

prof. Dumitra Balan 

 

39. Consilierea în carieră 35 de 
ore 

profesori, părinţi, elevi de liceu şi gimnaziu an 
terminal 

50 lei prof. Dumitra Balan  

40. Consiliere şi orientare 24 de 
ore 

cadre didactice din învăţământul preuniversitar 50 lei prof. Dumitra Balan  

41. Consiliere educaţională 24 de 
ore 

Cadre didactice din ciclul gimnazial şi liceal 50 lei prof. dr. Lucica Ababei  

42. Depistarea copiilor cu ADHD şi metode de 
lucru pentru corectarea deficitului de atenţie 

24 de 
ore 

Educatoare, institutori, profesori 50 lei prof. Dumitra Balan  

43. Educaţie antreprenorială 24 de 
ore 

profesori diriginţi, consilieri educativi, profesori din 
catedra de socio-umane 

50 lei prof. Mădălina Oprişan  



44. Drepturile fundamentale ale omului în  UE 24 de 
ore 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
(educatori, învăţători/institutori, profesori de diferite 
specialităţi) 

50 lei 
prof. Mădălina Oprişan 

 

45. Cunoaşterea drepturilor omului la nivel 
comunitar 

24 de 
ore 

părinţi şi tineri 50 lei prof. Mădălina Oprişan  

46. Valorificarea resurselor CDI în activitatea 
didactică 

24 de 
ore 

personal didactic din învăţământul preuniversitar 50 lei prof. Mădălina Oprişan  

47. Managementul financiar al unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

30 de 
ore 

contabili, administratori financiari 50 lei prof. Dumitra Balan  

48. Curs de formare pentru secretar şcoală 24 de 
ore 

secretari de şcoli, cadre didactice care au în fişa 
postului activitate de secretariat 

50 lei prof. Mădălina Oprişan  

Cursuri acreditate CNFPIP  şi CNFPA 
 

1. Euromanager 2020 - Curs acreditat MENCŞ – 
CNFPIP 

30 
credite/mo

dul 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Taxa 
stabilită de 

furnizor 
prof. dr. Lucica Ababei 

 

2. Tehnici informaţionale computerizate pentru 
personalul din învăţământul preuniversitar 
 în curs de acreditare MENCŞ– CNFPIP 

În curs de 
acreditare 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Taxa 
stabilită de 

furnizor 
prof. dr. Lucica Ababei 

 

3. Accesul la educaţie pentru grupurile 
defavorizate 
 în curs de acreditare MENCŞ– CNFPIP 

În curs de 
acreditare 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Taxa 
stabilită de 

furnizor 
prof. dr. Lucica Ababei 

 

4. Abilităţi de viaţă din perspectivă 
transdisciplinară. 
Curs acreditat MENCŞ – CNFPIP 
 

25 credite Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Taxa 
stabilită de 

furnizor prof. dr. Lucica Ababei 

 

5. Competenţe în evaluare pentru examene şi 
concursuri naţionale 

30 credite Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Taxa 
stabilită de 

furnizor 
prof. Dumitra Balan 

 

6. Didactica Matematicii şi Explorării mediului 
la clasa I 

15 credite Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Taxa 
stabilită de 

furnizor 
prof. dr. Lucica Ababei 

 

7. Istoria recentă a României 25 credite Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
 

- prof. dr. Lucica Ababei  

8. IC3 - Educator pentru şcoala digitală (Digital 
Literacy Certification) 

25 credite Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Taxa 
stabilită de 

furnizor 
prof. Dumitra Balan 

 

9. Formator de formatori  
 
 
 

Certificat 
ANC 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Taxa 
stabilită de 

furnizor prof. dr. Lucica Ababei 

 



10. Inspector resurse umane Certificat 
ANC 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Taxa 
stabilită de 

furnizor 
prof. dr. Lucica Ababei 

 

11. Expert Achiziţii Publice Certificat 
ANC 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Taxa 
stabilită de 

furnizor 
prof. Mădălina Oprişan 

 

12. Evaluator Proiecte Certificat 
ANC 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Taxa 
stabilită de 

furnizor 
 

prof. dr. Lucica Ababei 

 

13. Competente  Informatice Certificat 
ANC 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Taxa 
stabilită de 

furnizor 
Mihai-Marius Dăncescu 

 

14. Bibliotecar Certificat 
ANC 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Taxa 
stabilită de 

furnizor 
prof. Mădălina Oprişan 

 

15. Comunicare în limba engleză/franceză Certificat 
ANC 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Taxa 
stabilită de 

furnizor 
prof. Dumitra Balan 

 

 


