
 

 
 

 
 
 

,,Instr uire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu car acter personal pentru beneficiarii FESI”, cod pr oiect 1.1.114  

Pr oiect co-finanțat din Fondul Eur opean de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014 -2020 

 

METODOLOGIE DE DESFǍŞURARE A MODULULUI DE FORMARE PROFESIONALǍ 

SPECIALIZATǍ ŞI CERTIFICATǍ ANC ÎN DOMENIUL PRELUCRǍRII DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

 

Acest modul de formare este destinat celor 200 de participanţi, responsabili cu protecția 

datelor cu caracter personal de la nivelul beneficiarilor FESI, are durata de 8 zile, şi este 

structurat în trei etape succesive, respectiv: 

- prima parte: pregătire teoretică cu durata de 5 zile (de luni până vineri);  

- a doua parte: pregătire practică (120 ore) cu durata de șase săptămâni de la 

încheierea primelor 5 zile; 

- a treia parte: pregătire teoretică şi examinare ANC cu durata de 3 zile (de luni 

până miercuri).  

Menționăm faptul că acest modul are o durată de 8 zile (60 ore teorie) întrucât 

Standardul ocupațional pentru responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (cod 

COR 242231), aprobat conform Deciziei nr. 74 din 19.05.2018 a Autorității Naționale 

pentru Calificări, prevede o durată totală de formare de 180 ore, dintre care 60 ore 

teorie și 120 ore practică.  

În același context, menționăm faptul că în cadrul celor 8 zile sunt incluse și orele pentru 

susținerea examinării ANC (60 ore teorie + 4 ore testare ANC).  

Pregătirea practică se va desfășura sub coordonarea unui formator și va consta în 

aplicarea cunoștințelor asimilate prin rezolvarea diverselor spețe și probleme practice în 

domeniul protecției datelor cu caracter personal, conform reglementărilor în domeniu.  

FORMENERG S.A. va realiza servicii de formare pentru 10 grupe, respectiv 10 sesiuni de 

formare pentru acest modul. Fiecare grupă este estimată a avea un număr orientativ de 

20 de participanți.  

Sesiunile de formare vor fi organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu 

privire la Standardul ocupațional pentru responsabil cu protecția datelor cu caracter 

personal (cod COR 242231), respectându-se următorul PLAN DE PREGĂTIRE:
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Nr. 

crt. 
Competenţa dobândită Modul 

Ore 

teorie 

Ore 

practică 

Total 

ore 

1 

Informarea organizației și a 

persoanelor vizate cu privire la 

drepturile și obligațiile lor în baza 

legislației privind protecția datelor 

cu caracter personal. 

Noțiuni introductive cu privire la domeniul protecției 

datelor cu caracter personal; 
6  6 

Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor 

cu caracter personal. Instrumente de informare; 
9  9 

Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în 

prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de 

informare. 

6  6 

2 

Monitorizarea modalității în care 

organizația respectă legislația 

privind protecția datelor cu 

caracter personal și standardele 

specifice la care organizația a 

aderat. 

Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în 

care organizația respectă prevederile legislației privind 

protecție datelor cu caracter personal, organizarea și 

utilizarea acestora în cadrul organizației. 
7  7 

3 

Emiterea de recomandări și 

oferirea asistenței de specialitate 

organizației cu privire la 

interpretarea și aplicarea 

Sfera activităților aferente asistenței de specialitate 

acordate de responsabilul cu protecția datelor cu 

caracter personal. Elaborarea planului de lucru al 
12  12 
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prevederilor legislației privind 

protecția datelor cu caracter 

personal. 

responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. 

 EXPERIENȚA/ PREGĂTIRE PRACTICĂ 

Pe baza instrumentelor de lucru furnizate în cadrul 

pregătirii teoretice, cursanții vor elabora un plan de lucru 

aferent DPO și un registru de evidență a prelucrării, un 

modul de misiune audit, elaborarea unei evaluări a 

impactului asupra protecției datelor (DPIA) pe o speță 

dată, precum și să soluționeze anumite spețe practice 

ipotetice pe care le vor agrea cu formatorul 

 120 120 

4 

Gestionarea relației cu autoritatea 

de supraveghere în dimeniul 

protecției datelor cu caracter 

personal. 

Relația cu autoritatea de supraveghere în domeniul 

protecției datelor cu caracter personal. Instrumente și 

situații specifice. 
4  4 

5 

Respectarea principiului 

obiectivității în domeniul 

protecției datelor cu caracter 

personal. 

Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea 

responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. 
4  4 

6 
Asigurarea și gestionarea 

registrului de evidență al 

prelucrării datelor cu caracter 

Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în 

care organizația respectă prevederile legislației privind 

protecție datelor cu caracter personal, organizarea și 

1  1 



 

 
 

 
 
 

,,Instr uire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu car acter personal pentru beneficiarii FESI”, cod pr oiect 1.1.114  

Pr oiect co-finanțat din Fondul Eur opean de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014 -2020 

 

personal. utilizarea acestora în cadrul organizației. 

7 

Gestionarea și coordonarea 

resurselor umane, financiare, 

tehnice necesare realizării 

sarcinilor și activităților specifice 

domeniului protecției datelor cu 

caracter personal. 

Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea 

responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. 

2  2 

8 

Dezvoltarea profesională continuă 

în domeniul protecției datelor cu 

caracter personal. 

Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea 

responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. 1  1 

9 

Monitorizarea aplicării 

instrumentelor și metodelor de 

îmbunătățire a eficacității 

sistemului de management al 

securității informației. 

Managementul riscului și securitatea informației. 

4  4 

10 

Analizarea și evaluarea riscurilor 

de prelucrare a datelor cu 

caracter personal. 

Managementul riscului și securitatea informației. 

4  4 

Total ore 60 120 180 

Total general                                                                                                                             180 
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FORMENERG.S.A. va pune la dispoziţia cursanţilor suportului de curs în format 
electronic, anterior activității specifice de formare.  

În cadrul fiecărei sesiuni de formare va fi inclusă o prezentare, cu durată de 1 oră, a 

temei orizontale „Dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse”, pentru a conştientiza 
participanţii în legătură cu importanţa acestor subiecte în activitatea lor curentă, 

precum și o prezentare a POAT 2014 – 2020 și a proiectului pusă la dispoziție de către 
ANFP. 

METODELE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE SUSŢINERE A MODULELOR DE FORMARE  

Metodele de formare care se vor aplica cu precădere în cadrul sesiunilor de formare 
sunt următoarele: 

   Prezentarea – este o activitate condusă de către formator pentru a transmite 

informaţii, teorii sau principii. Formele de prezentare variază de la prelegerea propriu-
zisă până la o oarecare implicare a cursantului prin întrebări şi discuţii. Utilizarea ei 
este benefică: pentru a introduce participanţii într-un subiect nou, pentru a prezenta o 

vedere de ansamblu sau o sinteză, pentru a transmite fapte, statistici.  

Justificarea ei că metodă: 

           Acoperă un volum mare de informaţie în timp scurt; 

           Este utilă pentru grupuri mari; 

           Poate fi adaptată oricărui tip de cursant;  

           Poate precede mai multe tehnici de formare practice;  

           Formatorul are control asupra situaţiilor de învăţare.  

  

    Lucrul individual şi lucrul în echipe 

Lucrul individual implică: analiza şi rezolvarea individuală a subiectului de către 

fiecare participant la programul de formare.  

Justificarea lui ca metodă: 

           dezvoltă capacitatea de iniţiativă a cursanţilor, independenţa şi activismul lor;  

           verifică modul în care fiecare participant poate pune în aplicare informaţiile 

acumulate; 
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           ajută la formarea unei perspective ample asupra temei analizate şi la înţelegerea 
acesteia în profunzime. 

Lucrul în echipe este o metodă de formare ce permite ca activitatea desfăşurată să 
corespundă ritmului de lucru şi competenţei participanţilor la programul de formare. 

Ea asigură implicarea tuturor cursanţilor şi o  organizare flexibilă. Modul de organizare 
a activităţilor pe baza acestei metode implică, în mod fundamental, o bună cunoaştere 

a grupului. Criteriile după care sunt reuniţi membrii grupelor pot fi gradul de cultură, 
nivelul instruirii, gradul de integrare, statutul profesional etc.  

Justificarea lui ca metodă:  

 Permite utilizarea cunoştinţelor însuşite în cadrul programului de formare;  

 Formatorul vede dacă au fost înţelese noţiunile prezentate, dacă este stăpânită  

terminologia specifică temei tratate;  

 Cursanţii îşi pot explica în cadrul echipei propriile interpretări date cunoştinţelor 

primite;  

 Lucrând în echipa cursanţii acumulează noi informaţii, noi modalităţi de utilizare a 

cunoştinţelor, având acces la opiniile colegilor; 

 Creează o atmosferă de sprijin şi obiectivitate, în care sunt încurajate şi sprijinite 

dezvoltarea individului şi conştiinţa de sine. 

 

    Metoda studiului de caz  

Studiul de caz – presupune relatarea/descrierea orală, scrisă şi/sau filmată a unui 

eveniment sau a unor serii de evenimente legate. Prezintă o situaţie problemă pentru a 

fi discutată, este o tehnică de rezolvare a problemelor, creând o imagine completă a 

problematicii.  

Justificarea ei ca metodă:  

 Transpunerea cursanţilor în situaţii reale, având drept sarcină rezolvarea 

problemelor existente; 

 Formatorul îi determină pe participanţi să utilizeze informaţiile prezentate şi 

astfel, să le înţeleagă mult mai bine;  

 Cursanţii utilizează metodele prezentate în cadrul cursului şi vor putea folosi 

cunoştinţele dobândite într-o situaţie reală, constatând astfel şi aplicabilitatea 

directă a acestora. 
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     Discuţia facilitată  

Discuţia facilitată - constă într-un schimb organizat de informaţii şi de idei, de impresii, 

de păreri, de critici şi de propuneri în jurul unei teme sau chestiuni determinate, în 

scopul examinării şi clarificării în comun a unor noţiuni şi idei, al consolidării şi 

sistematizării datelor şi conceptelor, al explorării unor analogii, similitudini şi diferenţe, 

al soluţionării unor probleme alternative.  

Justificarea ei ca metodă: 

 Identificarea de către participanţi, a unor soluţii, a unor modalităţi de rezolvare a 

problemelor, cu ajutorul unui ghidaj realizat de către formator.  

 Cursanţii înţeleg mai uşor noţiunile prezentate, reuşind să stabilească singuri 

modalităţi noi de rezolvare a problemelor şi strategii de aplicare a informaţiilor 

asimilate. 

 

 

    Brainstorming  

Brainstorming-ul („asaltului de idei” sau „cascada ideilor”) - este o metoda interactivă 

de dezvoltare a unor idei noi, obţinute ca rezultat al discuţiilor purtate între 

participanţi, în cadrul cărora fiecare vine cu sugestii. Rezultatul acestor discuţii se 

soldează cu alegerea celei mai bune soluţii de rezolvare a situaţiei dezbătute.  

Justificarea lui ca metodă: 

 Participanţii au libertatea de a-şi spune punctul de vedere legat de o tema dată; 

 Dezvoltarea multor idei, fără a exista o îngrădire critică,  

 Cursanţii înţeleg mai bine noţiunile, identificând chiar ei anumite caracteristici, 

componente şi modalităţi de utilizare a tehnicilor prezentate;  

 Emiterea unui număr mare de soluţii, de idei, privind modul de rezolvare a unei 

probleme, în speranţa că, prin combinarea lor, se va obţine soluţia optimă.  

 Permite cooperarea între persoane, în cadrul unui grup, de preferinţă eterogen din 

punct de vedere al pregătirii şi al ocupaţiilor, sub coordonarea unui moderator, 

care îndeplineşte rolul atât de animator cât şi de mediator.  

 

    Jocul de rol  

Joc de rol - este o metodă prin care se prezintă participanţilor, un rol sub forma unui 

scenariu, după care sunt solicitaţi să joace acel rol, pentru a-l experimenta. Acesta este 

urmat de discutarea modului în care au fost abordate rolurile. Jocul de rol este o 
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interacţiune spontană care implică un comportament real într-o situaţie imaginară. 

Conţinutul rămâne însă acelaşi – transpunerea în situaţiile simulate a participaţilor sau a 

unora dintre aceştia. Metoda poate lua forma dezbaterilor științifice prin interpretarea 

de roluri. Ceilalţi participanţi din sală pot pune întrebări care, de regulă, înviorează 

atmosfera şi ajută la conturarea mai buna a ideilor şi atitudinilor.  

Justificarea lui ca metodă:  

 Asigură transpunerea cursanţilor în situaţii reale;  

 Utilizarea efectivă a informațiilor acumulate şi aplicarea lor practică; 

 Cursanții dovedesc competențele dezvoltate; 

 Formatorul poate evalua gradul de înţelegere a cunoştinţelor prezentate şi 

modalitatea de a le pune în aplicare. 

 

     Metoda schimbului de experienţă  

Schimbul de experienţă - se utilizează mai frecvent ca instrument de perfecţionare a 

muncii în diferite sectoare economico-sociale. Acesta presupune prezentarea unor 

rezultate, a unor practici valoroase de către unii participanţi. Ei vor prezenta, vor 

răspunde întrebărilor din sală şi vor fi în măsură să aducă noi argumente în sprijinul 

extinderii unor experienţe interesante în muncă. Formatorului ii revine misiunea de a 

incita comunicarea, de a puncta momentele importante, de a formula îndrumări pentru 

activitatea fiecarui participant.   

Participanţii la programul de formare vor prezenta probleme cu care s-au confruntat în 

activitatea practică, precizând totodată şi soluţiile identificate. Ceilalţi cursanţi îşi vor 

putea spune punctele de vedere, având astfel acces la o nouă perspectivă de utilizare a 

cunoştinţelor prezentate.  

Justificarea lui ca metodă: 

 Implicarea activă a cursanţilor, ei prezentând propriile modalităţi de punere în 

practică a cunoştinţelor asimilate; 

 Evidenţierea utilităţii practice a informaţiilor transmise în cadrul programului de 

formare. 

 Arie de aplicabilitate extinsă, putând fi folosită aproape la toate temele unui 

program de formare profesională. 

 

    Problematizarea 

Problematizarea este o metodă de rezolvare productivă a unor situatii critice. Esenţa 

acestei metode constă în crearea, pe parcursul formării, a unor „situaţii-problemă” şi 
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rezolvarea acestora de către cursanţi, pornind de la cunoştinţe anterioare, ajungȃnd la 

adevăruri noi. Noile cunoştinţe nu mai sunt astfel „predate” ci sunt obţinute prin efort 

propriu. „Situaţia-problemă” este de obicei definită ca un conflict care se declanşează 

între experienţa veche şi cea nouă şi care par să se contrazică între ele. Contradicţia 

poate apărea între teorie şi aspectele practice, între general şi un caz particular, între 

experienţa emipirică şi cunoştinţele ştiinţifice etc.  

Instruirea prin problematizare se poate realiza la diferite nivele: expunerea 

problematizată; crearea unei situaţii problemă şi rezolvarea ei de către cursanţi; 

sesizarea şi rezolvarea problemei de către participanţi.  

Justificarea ei ca metodă: 

 Implicarea activă a cursanţilor, problematizarea fiind o metodă cu un înalt 

potenţial formativ; ea contribuie la dezvoltarea gândirii, a capacităţilor 

creatoare, la cultivarea motivaţiei intrinseci, la educarea independenţei şi 

autonomiei în activitatea intelectuală. 

 Activarea/animarea cursanţilor în cadrul altor metode (expunere, demonstraţie) 

sau poate căpăta o extindere mai mare în metoda studiului de caz (cazul este o 

problemă mai complexă). 

MIJLOACELE ŞI INSTRUMENTELE DE ÎNVĂȚARE care se vor utiliza sunt de tipul:  

 Teste și chestionare  

 Chestionare de evaluare  

 Slide-uri de prezentare a informaţiilor teoretice; 

 Formulare și teste de feedback   

 Suport de curs 

Abilităţile ce vor fi exersate de participanţi în cadrul activităţilor de formare, pe lângă 

competenţele din standardul ocupaţional, sunt de tipul: 

* Gândirea strategică; 

* Gândirea pozitivă; 

* Creativitatea;  

* Rezolvarea de probleme; 

* Abilităţile de management;  
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* Abilităţile de negociere; 

* Asumarea riscurilor; 

* Managementul timpului; 

* Lucrul în echipă; 

* Abilităţile de inovare; 

* Abilităţile de prezentare;  

* Abilităţile de relaționare și de comunicare; 

* Gestionarea conflictelor; 

* Alte abilităţi necesare oricărei persoane pentru dezvoltarea personală. 

Metodele de formare care vor fi utilizate vor fi adaptate fiecărei tematici/modul a 

programului de pregatire. Ele vor utiliza atât aspectele generale teoretice, cât şi 

aplicaţiile şi exemplificările specifice, ca fiind situaţiile cele mai relevante pentru 

participanţi.  

Activităţile de formare vor combina aspecte teoretice, concepte şi informaţii de 

actualitate cu studii de caz şi exerciţii individuale şi de grup într-o manieră practică, 

astfel încât acestea să aibă aplicabilitate directă în activităţile curente ale grupului 

ţintă.   

PREZENTAREA METODOLOGIEI UTILIZATE ÎN PERIOADA DE PRACTICĂ  

În ceea ce privește orele de practică, acestea au ca obiectiv principal învățarea 

aplicată, interactivă și colaborativă, fiind concepute ca o urmare a instruirii față-în-față 

(teoretice), care să faciliteze cursanților punerea în practică a unor concepte abstracte 

și/sau teoretice deja cunoscute.  

Activitatea practică urmăreşte formare profesională a cursanților prin măsuri integrate 

și flexibile, în vederea obținerii rezultatelor și a indicatorilor asumați prin cererea de 

finanțare. 

Obiectivele programului de pregătire practică sunt: 

 clarificarea principalelor noțiuni/principii privind domeniul protecției datelor cu 

caracter personal; 
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 lămurirea drepturilor și obligațiilor instituțiilor și ale persoanelor implicate în 

prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 identificarea modalităților și instrumentelor de monitorizare a respectării 

legislației privind protecția datelor cu caracter personal (reguli și excepții);  

 însușirea abilităților necesare acordării asistenței de specialitate de către 

responsabilul cu protecția datelor, pe baza unor instrumente de lucru ajutătoare; 

 identificarea principalelor mecanisme privind legătura DPO cu Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 

 dobândirea abilităților necesare evaluării impactului asupra protecției datelor 

(DPIA) și identificării acelor situații cu privire la faptul dacă o prelucrare este 

susceptibilă să genereze un risc ridicat. 

Activitatea de pregătire practică se va realiza pe durata a 120 ore. 

- 4 săptămâni x 5 zile = 20 de zile x 6 ore/zi = 120 ore 

Pentru fiecare săptămână vor fi rezolvate 1-2 probleme potrivit temelor parcurse prin 

programul de pregătire teoretică. 

Astfel, participanții vor redacta: 

 planul de lucru al responsabilului cu protecția datelor; 

 modul de misiune de audit; 

 registrul privind evidența prelucrării datelor cu caracter personal; 

 unele documente specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal 

(practica anonimizării/pseudonimizării datelor cu caracter personal; prelucrarea 

datelor cu caracter personal la locul de muncă; formularul de consimțământ; politici 

și proceduri; formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate; test 

de echilibru etc.); 

 notificarea privind încălcarea securității prelucrării datelor cu caracter personal;  

 evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal. 

Coordonarea participanților: 

Se va realiza potrivit calendarului activităților desfășurate (calendarul activităților 

desfășurate fizic, în mod sincron și asincron) de către formator. 
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Participantii vor primi instructiuni pentru perioada derulării activității în mod 

asincron.  

Cu cel puțin 3 zile înainte de începerea programului, participanții își vor crea cont și vor 

reține parola și userul pentru autentificare (este recomandat să se folosească adresa de 

e-mail de la înregistrare pentru crearea contului pe platforma Formenerg). 

Fiecare formator va utiliza platforma Formenerg, respectiv grupul de lucru constituit pe 

aplicația WhatsApp pentru a transmite cursanților, încă de la început, 

temele/aplicațiile/sarcinile de îndeplinit/realizat/rezolvat săptămânal. Acestea vor 

include informații privitoare la conceperea, redactarea, termenele și modalitatea de 

autoevaluare, respectiv evaluare a fiecărei teme. 

Cu prilejul primei întâlniri, formatorul va comunica cursanților sarcinile concrete cu 

privire la desfășurarea cursului, modalitățile de îndeplinire și evaluarea acestora.   

În acest sens, se vor da detalii privind schimbul de informații utilizând platforma 

Formeneg sau WahtsApp. 

Activitățile programului (asincron), precum și comunicarea cu formatorul (sincron), se 

vor desfășura prin intermediul platformei Formenerg sau a aplicației WhatsApp (se va 

stabili la prima întâlnire de către formator), ceea ce necesită în prealabil conectarea la 

platformă, respectiv WhatsApp.  

Pentru absolvirea cursului se vor avea în vedere următoarele criterii:  

 participarea la testul inițial de evaluare; 

 prezența la activitățile sincron; 

 parcurgerea și rezolvarea, în termenele stabilite, a aplicaților practice, 

exercițiilor, spețelor etc., încărcate în platforma Formenerg/aplicația WhatApps 

(ex. conform tabelului, pentru perioada asincron); 

 participarea la testul final de evaluare. 

Participanții care nu vor respecta termenele stabilite de formatori pentru rezolvarea și 

predarea aplicațiilor practice vor primi nota 0.  

Participanții care nu vor susține testele inițiale și aplicațiile practice nu vor participa la 

evaluarea finală a cunoștințelor.  

Rezolvarea activităților practice și susținerea testelor de evaluare nu se reprogramează.  
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Nota finală se calculează, ca medie aritmetica ponderată, cu 2 zecimale, după cum 

urmează: 

1 punct din oficiu + 

  + Nota aplicație/probă practică *60%  

  + Nota test final/probă teoretică *30%. 

Pentru absolvirea cursului este necesară obținerea notei finale de minim 7. 

Tabel cu activitățile desfășurare pe perioada asincron (ex. de teme): 

Tema Perioada de 

desfășurare a 

activității 

asincron 

Termenul 

de 

transmitere 

a aplicației/ 

exercițiului 

Transmiterea 

rezultatelor 

(feedback) 

1. Plan de lucru al responsabilului cu 

protecția datelor 

   

2. Modul de misiune de audit    

3. Registrul privind evidența prelucrării 

datelor cu caracter personal 

   

4. Notificarea privind încălcarea 

securității prelucrării datelor cu 

caracter personal 

   

5. Evaluarea impactului asupra 

protecției datelor cu caracter personal 

   

6. Formularul de consimțământ    

 

EVALUAREA CURSANŢILOR  

Modulul de instruire se finalizează cu testarea participanţilor, derularea procedurilor 

necesare pentru certificarea acestora şi înmânarea certificatelor. 
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Etapa de testare se va desfăşura cu respectarea procedurilor şi metodologiilor O.G. 

129/2000 actualizată. 

La Modul de formare în vederea obținerii certificării ANC în domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal examenul presupune 2 probe, respectiv: 

 o probă teoretică – test grilă ales dintre cele 5 variante elaborate; 

 o probă practică – proiect elaborat în perioada de practică, sub îndrumarea 

formatorilor. 

Examenul este susținut în prezența comisiei desemnate de ANC.  

Metodologia de certificare - în urma promovării testelor de verificare a cunoştinţelor 

acumulate - se vor elibera: 

 Certificat de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv, pentru cursanţii care vor 

promova examenul de absolvire; 

 Certificat de participare pentru toti participanții la curs. 

Pentru obţinerea rezultatelor scontate, vor fi realizate evaluări pe tot parcursul 

formării. Aprecierea atingerii de către cursanţi a rezultatelor aşteptate, se realizează 

prin evaluări specifice continue asociate activităţii practice.  

Evaluarea continuă presupune implicarea activă a cursanţilor, oferindu-le o bază pentru 

dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor.  

Evaluarea cursanţilor va fi realizată pe parcursul întregii formări, aceasta constituind o 

strategie de instruire pentru menţinerea cursanţilor implicaţi activ în procesul de 

formare, pentru eficientizarea învăţării, pentru monitorizarea progresului înregistrat de 

cursanţi şi pentru primirea de către ei a unui feedback referitor la progresele făcute.  


