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I. Programe de formare continuă acreditate pentru cadrele didactice 

din învățământul preuniversitar 

 

          Persoane eligibile pentru participarea la programele de formare continuă acreditate - 

Personal didactic și personal didactic de conducere din învăţământul preuniversitar, 

inspectori, inspectori adjuncți, directori, directori adjuncți, membrii CEAC/SCIM, 

responsabili de comisii metodice din unităţile de învăţământ preuniversitar, membrii ai 

acestor comisii (orice tip de comisie, membru în prezent sau în orice perioada a activității 

profesionale), studii superioare cu diploma de licență. 

 

 Comunicarea și relaționarea eficientă cu elevii  - 25 CTP 

 Calitate și eficiență in SCIM – 20 CTP  

 

 

Nr. Crt. Număr cursanţi Preţ unitar per cursant 

1 1 - 9 450 lei 

2  10 400 lei 

 

 Management și leadership educațional – 25 CTP 

 

Nr. Crt. Număr cursanţi Preţ unitar per cursant 

1 1 - 9 550 lei 

2  10 490 lei 

 

 

 Mentorat de succes în cariera didactică – 22 CTP  

 

Nr. Crt. Număr cursanţi Preţ unitar per cursant 

1 1 - 9 550 lei 

2  10 490 lei 

 

       Cursurile sunt acreditate atât pentru furnizare în varianta online, cât și face to face (primele 

două), și în varianta online (ultimele două), urmând să stabilim de comun acord modalitatea de 

furnizare și perioada de desfășurare. 

        Documente necesare înscrierii: https://set.edu.eu/asociatia-transformarea-prin-formare/ 
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II. Cursuri autorizate de Comisia de autorizare a furnizorilor de 

formare a adulților, MMPS si ME 

 
Cursurile autorizate de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare a adultior, MMPS si ME 

vor fi  finalizate cu  certificate de absolvire sau calificare, cursuri pe care le găsiti pe site-ul: 

https://set.edu.eu/cursuri/cursuri-autorizate/  

1. Curs Formator – COD COR 242401 – minim licenta – 180 ore 

2. Curs Manager de Proiect – COD COR 242101 – minim licenta – 80 ore 

3. Curs Expert Achizitii Publice – COD COR 214946 – minim licenta – 70 ore 

4. Curs Expert in egalitate de sanse – COD COR 242230 – minim licenta – 180 ore 

5. Curs Manager in servicii sociale - Cod COR 112039 – minim licenta – 360 ore 

6. Curs Expert legislatia muncii – Cod COR 242220 – minim licenta – 180 ore 

7. Curs Educator specializat - COD COR 531203 – minim liceu – 1080 ore 

8. Curs Inspector/referent resurse umane – 333304 – minim bacalaureat – 80 ore 

9. Curs Animator socio-educativ - Cod COR 516907 – minim liceu – 80 ore 

10. Curs Lucrator prin arte combinate - Cod COR 532903 – minim invatamant general 

obligatoriu (10 clase) – 100 ore 

11. Curs Competente digitale – minim invatamant general obligatoriu (10 clase) – 40 

ore 

12. Competente antreprenoriale – minim invatamant general obligatoriu – 40 ore 

13. Competente antreprenoriale, financiare si juridice – special pentru cadrele didactice 

– 40 ore 

14. Curs Apicultor – COD N.C. 6123.1.1 – minim 8 clase – 360 ore 

15. Curs Lucrator in cultura plantelor – COD N.C. 6111.1.1 – minim gimnazial (8 clase) 

– 360 ore 

16. Curs Administrator pensiune turistica – COD N.C. 5121.2.4 - minim invatamant 

general obligatoriu (10 clase) – 720 ore 

17. Administrator de condominii – COD COR 5153.3.1 - minim invatamant general 

obligatoriu (10 clase) – 720 ore 

18. Ingrijitor spatii verzi – COD COR 931202 – minim invatamant primar (4 clase)  - 

180 ore 

19. Femeie de serviciu – COD COR 911201 - minim invatamant primar (4 clase) – 180 

ore  

.   

Ale cursuri, specifice activitatii cadrelor didactice, pe care vi le recomandam:  

 Incluziunea copiilor cu CES in scoala de masa – 200 lei – Certificat de instruire 

 Educatie parentala – 290 lei/pers; 250 lei/5 pers; 190 lei /10 pers; 150 lei/20 pers – 

Certificat de instruire – 20 ore 

 Educatie timpurie – 290 lei; 250 lei/5 pers; 190 lei /10 pers; 150 lei/20 pers -  

Certificat de instruire – 30 ore  
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