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CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

 A CADRELOR DIDACTICE ȘI MANAGERIALE PREUNIVERSITARE 

 

PERIOADA: 28.09.2020-10.10.2020 
nr. Specialitatea  Limba  

de instruire 

Perioada de instruire 

 

nr. de ore 

(Contact 

direct) 

nr. 

de formabili 

 
1.  Educație muzicală română /rusă 28.09.2020-10.10.2020 75 ore 20 

2.  Educație muzicală 

timpurie 

română / rusă 28.09.2020-10.10.2020 75 ore 20 

3.  Educație 

muzicosofică 

română / rusă 28.09.2020-10.10.2020 75 ore 20 

4.  Instruire artistică română / rusă 28.09.2020-10.10.2020 75 ore 20 

5.  Limba engleză română / rusă 

/ engleză 

28.09.2020-10.10.2020 75 ore 20 

6.  Limba franceză română / rusă 

franceză 

28.09.2020-10.10.2020 75 ore 20 

7.  Limba și literatura 

română (școala 

națională) 

română 28.09.2020-10.10.2020 75 ore 20 

8.  Limba și literatura 

română în școala 

alolingvă 

română 

 

28.09.2020-10.10.2020 75 ore 20 

9.  Managementul 

activităților culturale și 

artistice 

română / rusă 28.09.2020-10.10.2020 75 ore 20 

10.  Managementul 

educațional 

română / rusă 28.09.2020-10.10.2020 75 ore 25 

11.  Matematica română / rusă 28.09.2020-10.10.2020 75 ore 20 

12.  Pedagogie în 

învățământul primar 

română / rusă 28.09.2020-10.10.2020 75 ore 20 

13.  Pedagogie preșcolară română 28.09.2020-10.10.2020 75 ore 20 

14.  Pedagogie preșcolară rusă 28.09.2020-10.10.2020 75 ore 15 

15.  Strategii de învățare 

eficientă și Tehnologii 

avansate de instruire 

prin utilizarea TIC 

română / rusă 28.09.2020-10.10.2020 75 ore 20 

 

NOTĂ: La aceste cursuri, realizate on-line, cu finanțare din buget, preconizate la Didactica disciplinei școlare 

(cu excepția modulelor Strategii de învățare eficientă și Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC), 
se pot înscrie doar cadrele didactice și manageriale preuniversitare care, în ultimii 3-4 ani, nu au beneficiat de 

un asemenea stagiu. Înregistrarea se va face on-line, în perioada 14.09.2020-22.09.2020, accesând: 

www.formare.usarb.md și completând formularul. Pentru înscriere la cursuri este absolut necesar să fie 

prezentate copiile scanate ale buletinului de identitate și ordinului de la instituție, acestea fiind expediate pe 

adresa de email a CFPC:  formare.continua@usarb.md  
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