
 
 

*în situații excepționale, de limitare a prezenței fizice a elevilor și a cadrelor didactice în 

unitățile de învățământ, organizarea activităților de tip față în față se va realiza prin 

conversie, exclusiv online. (cf. OME nr. 5138/27.08.2021) 

 

ANUNȚ ÎNSCRIERE CURS ACREDITAT 

Casa Corpului Didactic Argeș organizează înscrieri pentru programul de formare continuă nou-

acreditat:  

”Managementul comunicării în clasa de elevi”, acreditat de M.E. conform OM nr. 
4618/11.08.2021 
Nr credite profesionale transferabile: 20 
Nr. ore: 83 
Forma de organizare a programului: blended learning* (față în față 44 ore-53% + e-

learning/online:  39 ore-47%) 

Perioada de desfășurare (orientativ): octombrie-noiembrie 2021. 
Calendarul cursului poate fi organizat după cum urmează: 
-în zilele lucrătoare începând cu ora 16.00, în funcție de disponibilitatea formatorului și va fi 
comunicat înainte de începerea propriu-zisă a formării. 
 
Activitățile de formare față în față se vor derula la sediul C.C.D. Argeș, iar cele online pe 
platforma GSuite (Classroom).  
 
Modalitatea de înscriere:  
Prin completarea formularului: https://forms.gle/zZHMpRyAHzp6Csxj8,  până la data de 
20.09.2021 

ȘI 
depunerea/ transmiterea dosarelor cu documentele de înscriere și dovada achitării taxei de 
curs la Secretariatul  C.C.D. Argeș  sau pe adresa de email: inscrierecursuri@ccdarges.ro, 
menționând la subiect: Inscriere curs_Management comunicare, până la data începerii 
cursului, dată ce va fi comunicată pe email de către  responsabilul de program în momentul 
constituirii grupei.  
 
Documente necesare completării dosarului de înscriere se pot descărca de pe site-ul 
instituției, secțiunea Formare continuă http://www.ccdarges.ro/formare%20continua.html 
(în partea de jos a Cererii de înscriere sunt enumerate toate documentele necesare înscrierii la 
programele acreditate ale C.C.D Argeș) 
 
Taxă curs: 300 lei (se va achita în contul de Trezorerie al  C.C.D. Argeș: 
RO77TREZ04620E335000XXXX, înainte de începerea cursului) 
Nr. locuri: 35  
Grupa se completează în ordinea înscrierii. 
 
Informații suplimentare:  
Prof. Maria Magdalena ANGHEL, responsabil program formare – 0745076000; email: 
magdalena.anghel@ccdarges.ro sau la Secretariatul instituției – 0248220520 
 
Vă invităm să completați formularul cu seriozitate și asumarea solicitării! 

 

 

https://forms.gle/zZHMpRyAHzp6Csxj8
http://www.ccdarges.ro/formare%20continua.html
mailto:magdalena.anghel@ccdarges.ro

