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ANEXA 

Titlul cursului: 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public - ţintă vizat:  

Justificare(necesitate, 
utilitate): 

 

Durata(număr total de ore 
de formare): 

 

Curriculum-ul programului 
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului) 

Competente vizate:  

Planificarea modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

Teorie Aplicatii Evaluare 

     

     

     

     

Calendarul programului 
(trimestre ale anului 
bugetar): 

NU SE COMPLETEAZĂ! 

Modalităţi de evaluare a 
cursantilor: 

 

II.RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul de 
pregătire): 

 

Prof. metodist coordonator 
(C.C.D. Dolj): 

NU SE COMPLETEAZĂ! 

III. CRITERII ECONOMICE 

Nr. cursanţi planificaţi: NU SE COMPLETEAZĂ! 

Nr. de ore de 
formare/perfecţionare 
planificate: 

 

Costul total al programului 
de la buget- MECTS: 

NU SE COMPLETEAZĂ! 

Costul estimativ al unei 
ore de  formare pe 
participant: 

NU SE COMPLETEAZĂ! 
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Notă:  
1. Propunerile trebuie să fie în concordanţă cu nevoile de formare identificate de MECTS/ISJ 

Dolj/ CCD Dolj. 
2. Numărul orelor de formare va fi între 20 şi 24 de ore, iar numărul cursanţilor între 20 si 25 

de participanţi. 
3. Competenţele cursului propus trebuie formulate în concordanţă cu cele opt competenţe 

cheie recunoscute la nivel european. 
4. Fişa de avizare a cursului va fi însoţită de: 

a.  CV-ul formatorului/lor în format Europass şi minim de acte doveditoare ce susţin CV-ul 
(copii: CI, certificat de naştere, căsătorie); 

b. diplomă (C.N.F.P.A) de formator în educaţia adulţilor; 
c.  acte doveditoare ce atestă calitatea de formator pe problematica programului de 

formare;  
d. diploma de licenţă, master; 
e. suportul de curs; 
f. design-ul de curs. 


