
 
 

Anunț selecție formatori 

 

Vă facem cunoscut faptul că Asociația Proeuro-Cons lansează în județul Valcea, in parteneriat cu 
Casa Corpului Didactic Valcea, sesiunea de selectare a formatorilor pentru următoarele programe 
de formare acreditate de Ministerul Educației Naționale: 

1. Compasiune și acțiune-program de prevenire a bullying-ului în școală , 60 de ore, 15 
CPT, acreditat prin OMEN nr. 3937/19.04.2019 

2. Managementul Organizației Școlare, 90 de ore, 22 CPT, acreditat prin OMEN nr. 
3937/19.04.2019 

3. Educație Nonformală pentru o Școală Altfel, 60 de ore, 15 CPT, acreditat prin OMEN nr. 
3189/07.02.2020 

4. Educatie incluziva-provocari si dileme pentru o scoala incluziva a viitorului, 60 de ore, 
15 CPT, acreditat prin OMEN nr. 3189/07.02.2020 

5. Educatie media – alfabetizare media pentru scoala romaneasca, 60 de ore, 15 CPT, 
acreditat prin OMEN nr. 4414/28.05.2020 

6.  Antrenarea tinerilor pentru succes. Program de coaching in educatie, 60 de ore, 15 CPT, 
acreditat prin OMEN nr. 4414/28.05.2020 

7. Marketing educational, 60 de ore, 15 CPT, acreditat prin OMEN nr. 4925/10.08.2020 
8. Dezvoltarea competentelor digitale transdisciplinare pentru cadrele didactice din 

invatamantul preuniversitar, 60 de ore, 15 CPT, acreditat prin OMEN nr. 6053/23.11.2020 
9. Dezvoltarea competentelor de management educational, 120 de ore, 30 cpt, acreditat prin 

OMEN nr. 3737/27.04.2021 
10. Dezvoltarea Competențelor în Vederea Asigurării unui Mentorat de Calitate în 

Învățământul Preuniversitar, 60 de ore, 15 CPT, acreditat prin OMEN nr. 4925/10.08.2020 
11. Mediator scolar. Program de mediere scolara, 60 de ore, 15 CPT, acreditat prin OMEN nr. 

4925/10.08.2020 
12. Leadership și management în organizațiile școlare, 120 de ore, 30 CPT, acreditat prin 

OMENCS nr.3737/27.04.2021 

Completarea echipelor de formatori are in vedere sesiuni de training in județul dumneavoastră și 
urmăresc asigurarea calității desfășurării programelor de formare continua, prin atragerea de 
formatori cu experiență și competențe, în temele educaționale enunțate. În vederea depunerii 
dosarelor vă rugăm să verificați îndeplinirea condițiilor necesare conform competențelor necesare 
pentru programele alese.  

Pentru dosarul personal de formator sunt necesare urmatoarele documente: 

1. CV europass, semnat si datat 
2. Copie C.I. 
3. Certificat de nastere / casatorie 
4. Diploma licenta / master / doctorat – dupa caz – insotite de suplimente sau foi matricole 
5. Certificat de formator cu supliment 
6. ECDL sau orice alt certificat pentru atestare competente TIC 
7. In functie de programul ales, atestate sau certificari care sa justifice cv-ul depus 

 



 
 

Dosarul de formator va fi trimis scanat pe adresa de email ..... 

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0760,172.961  

e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro, Facebook Messenger facebook.com/proeurocons, whats app 
0760172961.  
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