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Anexa 2.a) 

 

DECLARAȚIE DE EXPRIMARE A DISPONIBILITĂȚII  

 

pentru desfășurarea activităților de formare   

în cadrul programului de formare continuă acreditat prin OME nr. 4740/19.08.2022 

PROF III – Management educațional în context mentoral, 

 în calitate de formator 

 

Subsemnatul(a), ___________________________
1
, având funcția de___________________

2
, 

gradul didactic____
3
, la  _________________________________

4
 din localitatea 

__________________
5
, județul/sectorul ________, absolvent al programului de formare 

_________________________________
6
, îmi exprim disponibilitatea pentru a  pentru a participa, în 

calitate de formator, la organizarea și desfășurarea activităților de formare în sistem mentoral, la nivelul 

unității de învățământ/comunității de învățare, în cadrul programului  de formare continuă PROF III – 

Management educațional în context mentoral, cu un buget de timp de 64 ore, organizat în sistem online 

(componenta sincron - 33 ore și componenta asincron - 31 ore), până la finalul perioadei cursurilor anului 

școlar 2022-2023. 

 

Sunt informat în legătură cu următoarele: 

1. Programul de formare PROF III se implementează în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei 

didactice – PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, 

Ministerului Educației având calitatea de beneficiar. 

2. Desfășor activitate de formator în cadrul programului PROF III, ca urmare a absolvirii programului 

PROF  I, și nu voi fi remunerat(ă) pentru activitatea pe care o voi desfășura. 

3. Desfășor activitate de formare la nivel național în relație cu casele corpului didactic partenere în 

cadrul proiectului, în calitate de furnizori ai programului de formare continuă acreditat PROF III.  

 

Am luat cunoștință de faptul că activitățile de formare se desfășoară exclusiv în sistem online și 

declar că dețin competențele digitale necesare.    

 

Nume şi prenume
1
  

Data  

Semnătura  

 

Notă 
1 

Se completează numele și prenumele cadrului didactic cu precizarea inițialei prenumelui/prenumelor tatălui, 

conform cărții de identitate, cu majuscule. 
2 
Se completează funcția managerială/didactică ocupată în anul școlar 2022-2023. 

3 
Se completează gradul didactic, condiția obligatorie fiind minimum gradul didactic II.  

4 
Se completează denumirea instituției/unității de învățământ preuniversitar în care cadrul didactic își desfășoară 

activitatea în anul școlar 2022-2023. 
5 

Se completează denumirea localității unde se află instituția/unitatea de învățământ preuniversitar în care cadrul 

didactic își desfășoară activitatea în anul școlar 2022-2023.  
6 

Se completează denumirea programului absolvit, condiția obligatorie fiind absolvirea programului de formare 

PROF I - Mentorat de carieră didactică.    
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Anexa 2 la adresa nr. 467/146587_POCU/20.09.2022 

Anexa 2.b) 

DECLARAȚIE DE EXPRIMARE A DISPONIBILITĂȚII  

 

pentru desfășurarea activităților de formare   

în cadrul programului de formare continuă acreditat prin OME nr. 4740/19.08.2022 

PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, 

 în calitate de formator 

 

Subsemnatul(a), ___________________________
1
, având funcția de___________________

2
, 

gradul didactic____
3
, la  _________________________________

4
 din localitatea 

__________________
5
, județul/sectorul ________, absolvent al programului de formare 

_________________________________
6
, îmi exprim disponibilitatea pentru a  pentru a participa, în 

calitate de formator, la organizarea și desfășurarea activităților de formare în sistem mentoral, la nivelul 

unității de învățământ/comunității de învățare, în cadrul programului de formare continua PROF IV – 

Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, cu un buget de timp de 

64 ore, organizat în sistem online (componenta sincron - 33 ore și componenta asincron - 31 ore), până la 

finalul perioadei cursurilor anului școlar 2022-2023. 

 

Sunt informat în legătură cu următoarele: 

1. Programul de formare PROF IV se implementează în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei 

didactice – PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, 

Ministerului Educației având calitatea de beneficiar. 

2. Desfășor activitate de formator în cadrul programului PROF IV, ca urmare a absolvirii programului 

de formare _______________________________________________
6
, și nu voi fi remunerat(ă) 

pentru activitatea pe care o voi desfășura. 

3. Desfășor activitate de formare la nivel național în relație cu casele corpului didactic partenere în 

cadrul proiectului, în calitate de furnizori ai programului de formare continuă acreditat PROF IV.  

 

Am luat cunoștință de faptul că activitățile de formare se desfășoară exclusiv în sistem online și 

declar că dețin competențele digitale necesare.    

 

Nume şi prenume
1
  

Data  

Semnătura  
 

Notă 
1 

Se completează numele și prenumele cadrului didactic cu precizarea inițialei prenumelui/prenumelor tatălui, 

conform cărții de identitate, cu majuscule. 
2 
Se completează funcția managerială/didactică ocupată în anul școlar 2022-2023. 

3 
Se completează gradul didactic, condiția obligatorie fiind minimum gradul didactic II.  

4 
Se completează denumirea instituției/unității de învățământ preuniversitar în care cadrul didactic își desfășoară 

activitatea în anul școlar 2022-2023. 
5 

Se completează denumirea localității unde se află instituția/unitatea de învățământ preuniversitar în care cadrul 

didactic își desfășoară activitatea în anul școlar 2022-2023.  
6 

Se completează denumirea programului absolvit, condiția obligatorie fiind absolvirea unuia dintre programele de 

formare continuă acreditate - PROF I - Mentorat de carieră didactică sau PROF II-Mentorat de practică 

pedagogică.  
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