
 
 

 

 

b_Calendarul/Schema orară a activităţilor de formare pentru fiecare serie/grupă de cursanţi               Tipizat (model) aprobat prin Nota nr. 5244/DFC/30.12.2016 

   

                                                                                                                                                                                                                Nr. 
1
 2651 din 11.10.2018 

 

CALENDARUL/SCHEMA ORARĂ A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE  

PENTRU SERIA I /GRUPA 1 DE CURSANȚI
2 

 
Furnizor program formare acreditat: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

Denumire program: Educație pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului;  

Categorie: Categorie 3, programe modulare realizate prin stagii nondisciplinare;  

Tip de competențe: Programe propuse de furnizori vizând alte tipuri de competenţe decât cele prevăzute la categoriile 1 şi 2 de programe;  

Domeniu tematic: Educaţie pentru sănătate 

Nr. O.M.E.N. de acreditare 5670 din 18.12.2017; Ordin pentru modificarea Anexei la O.M.E.N. 5670/18.12.2017 privind acreditarea programelor de formare continuă cu Nr. 3337/14.03.2018; 

Adresă M.E.N. nr. 5875/07.08.2018 - aprobare înlocuire responsabil de program de formare continuă 

Durată acreditare/perioadă acreditare: 4 ani / 18.12.2017 – 18.12.2021 

Nr. credite profesionale transferabile: 10 

Aprobări CSA de modificare a echipei de formatori/extindere locaţii/altele (dacă este cazul) - date şedinţe CSA, nr. înregistrare adrese DFC din data: - 

Forma de învățământ/formă de organizare a programului: face-to-face/ față-în-față x ; blended learning □ 

Nr. ore program: 42 h (nr. ore face-to-face/față-în-față: 42 h; nr. ore on-line/e-learning: 0 h) 

Public/ Grup ţintă: personal didactic de predare din învăţământul gimnazial şi liceal  

Seria3: I 

Grupa3: 1 /Nr. cursanți  25 (max. 25 cursanți) 

Perioada formării: 23.10.2018 – 29.11.2018 (face-to-face/față-în-față: 23.10.2018 – 29.11.2018; on-line/e-learning:0) 

Locaţia formării: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

Locaţia evaluării finale: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

 

Nr. 

crt. 
Data 
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orar 
Număr de 

ore
4 

 

Modul/ 

Disciplină/ 

Temă 

Nr. ore pe formă de 

învățământ/ 

formă de organizare a 

programului
4 

Nr. ore pe tip de activitate
4 

  

Formator 

(Nume și prenume) 
Obs. 

Nr. ore 

face-to-

face/față-

în-față   

Nr. ore  

on-line/e-

learning 

Nr. ore 

activitate 

teoretică 

Nr. ore 

activitate 

practică 

Nr. ore 

evaluare 

pe parcurs 

1. 23.10.2018 

 

15.30-18.30 3 h Modul I: 

Dezvoltarea normală a adolescentului din punct 

de vedere psihic, fizic și social 

3 h - 2 h 1 h - Voicu  Camelia Delia 

 

2. 25.10.2018 

 

14.00-17.00 3 h Modul I: 

Dezvoltarea normală a adolescentului din punct 

de vedere psihic, fizic și social 

3 h - 1 h 2 h - Dulman Aniţa 

 

3. 29.10.2018 15.30-19.30 4 h Modul I: 

Dezvoltarea normală a adolescentului din punct 

4 h - - 4 h - Tomescu Alis  
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de vedere psihic, fizic și social 
4. 01.11.2018 

 

15.00-19.00 4 h Modul II: 

Factorii care pot interfera dezvoltarea sănătoasă 

a adolescentului 

4 h - 2 h 2 h - Ghiţă Tatiana 

 

5. 03.11.2018 

 

13.00-17.00 

 

4 h Modul II: 

Factorii care pot interfera dezvoltarea sănătoasă 

a adolescentului 

4 h - 1 h 3 h - Catrina Gabriela 

Florica  

6. 06.11.2018 

 

15.30-19.30 4 h Modul II: 

Factorii care pot interfera dezvoltarea sănătoasă 

a adolescentului 

4 h - 2 h 2 h - Voicu Camelia Delia 

 

7. 09.11.2018 

 

15.30-19.30 4 h Modul II: 

Factorii care pot interfera dezvoltarea sănătoasă 

a adolescentului 

4 h - 2 h 2 h - Măcriş Iulian 

 

8. 13.11.2018 

 

15.30-18.30 3 h Modul II: 

Factorii care pot interfera dezvoltarea sănătoasă 

a adolescentului 

3 h - - 3 h - Solomon Aurora 

 

9. 15.11.2018 

 

14.00-17.00 3 h Modul II: 

Factorii care pot interfera dezvoltarea sănătoasă 

a adolescentului 

3 h - - 3 h - Istrate Gabriela 

 

10. 16.11-26.11 

2018 

 

-       6 h Activităţi cu elevii 

 
6 h         6 h         - - 

  

11. 29.11.2018 

 

15.00-19.00       4 h Evaluare finală 

 
      4 h       -          -       -        -                  - 

 

Total nr. de ore program
5

 
42 h         

Note: 
1Prezentul document se va înregistra in registrul de intrare-iesire al furnizorului, la momentul intocmirii lui, în ordine cronologică; 
2Se recomandă ca  prezentul document: 

a) să fie elaborat separat pentru fiecare locaţie, serie şi grupă de cursanţi; 
b) să fie transmis la Ministerul Educației - DFC, înainte de demararea activităţilor de formare a fiecărei grupe/serii de cursanţi, însoţit de adresă de înaintare, înregistrată şi semnată de către directorul/responsabilul de program 

formare (conform acreditării)/reprezentantul legal al furnizorului; 

c) prin calendar se pot transmite data estimativă şi locaţia activităţilor de evaluare finală, urmând ca, după finalizarea activităţilor de formare, în vederea obţinerii acordului Ministerul Educației - DFC pentru susţinerea evaluării 
finale, să se transmită la Ministerul Educației - DFC, solicitare privind aprobarea propunerii de evaluare finală (tipizat c); 

d) orice modificare (în limitele prevederilor metodologice și de acreditare), ulterioară datei de transmitere la MEN a tipizatului b completat, se comunică către MEN, la momentul apariției modificării;  
3O serie poate conține mai multe grupe, iar o grupă se organizează cu max. 25 cursanți;  
4Nr. de ore precizat în cele trei coloane trebuie să fie identic; nr total de ore de formare/zi de formare: max. 8h.  
5Nr. de ore alocat programului (conform ordinului de acreditare) include: nr. de ore alocat activităților de formare (nr. ore activități teoretice + nr. ore activități practice + nr. de ore evaluare pe parcurs)+ nr. ore alocat evaluării finale, 

indiferent de forma de învățământ/forma de organizare a programului (face-to-face/față-în-față sau blended learning). 

 

Avizat, 

Reprezentant legal al furnizorului (funcția): Nume şi prenume, semnătură, ştampilă 

Director prof. dr. BARBU Daniela Luminiţa 

Responsabil de program formare (conform acreditării): 

Nume şi prenume, semnătură 

Prof. metodist UNGUREANU Maria 

 


