
 

Nume / Prenume  

Funcție 

Telefon                       E-mail: 

 

Subsemnatul,  

din localitatea                                                   , județul  

declar pe proprie răspundere că îmi asum realizarea și finalizarea 

activităților de formare din cadrul programului de formare continuă ales în 

format online, sincron audio-video, în conformitate cu Ordinul  Ministerului 

Educației și Cercetării nr. 5767 / 15.10.2020 privind instituirea unor măsuri 

referitoare la referitoare la acreditarea, organizarea și desfășurarea 

programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din 

învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID – 19. 

        Declar pe propria răspundere că am acces la Internet și la mijloacele 

electronice necesare parcurgerii programului în format online sincron 

audio-video (webinar). 

 

       Am luat la cunoștință de informațiile din prezentul formular și îmi 

exprim în mod expres și neechivoc consimțământul cu privire la colectarea 

și prelucrarea datelor mele personale de către Asociația Proeuro-Cons, în 

temeiul legii nr. 677 / 2011 și a Regulamentului UE 2016 / 679 a Parlamentului 

European (GDPR). 

        Declar că sunt de acord cu caracterul nereturnabil al avansului și / sau al 

taxei achitate pentru înscrierea la curs, în situația renunțării în orice moment 

la serviciile de formare oferite de Asociația Proeuro-Cons. 

Data,      Semnătura 

 

Abilitarea corpului de 

profesori metodiști pentru 

învățământul 

preuniversitar 

Antrenarea tinerilor 

pentru succes – program 

de coaching in educație 

Compasiune și acțiune – 

program de prevenire a 

bullying-ului în școală 

Educație incluzivă – 

provocări și dileme pentru o 

școală a viitorului 

Educație media – 

alfabetizare media pentru 

școala românească 

Educație nonformală pentru 

o școală altfel 

Educație financiară pentru o 

școală modernă 

Management de proiect 

Managementul organizației 

școlare 

Marketing educațional 

Dezvoltarea competențelor 

în vederea asigurării unui 

mentorat de calitate în 

învățământul preuniversitar 

Dezvoltarea competențelor 

digitale transdisciplinare 

pentru cadrele didactice din 

învățământul preuniversitar 

Leadership și management 

în organizațiile școlare 

Dezvoltarea competențelor 

de management educațional 

Mediator școlar. Program de 

mediere în școală 

Dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în sistemul 

educațional românesc 
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