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SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

Program de formare 
„Întotdeauna caracterul” 

 
S.I.P. Județul Hunedoara, în acest an școlar, va derula cursul acreditat (OM 3861/04.04.2019) blended-
learning „Întotdeauna caracterul” DOAR în regim online, inclusiv evaluarea, în virtutea prevederilor O. 
M.E.C. 4649/30.06.2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la acreditarea, organizarea și 
desfășurarea programelor de formare continuă destinate personalului didactic din învățământul 
preuniversitar, în contextul pandemiei COVID-19. 
 
În acest scop, exceptând unitățile de învățământ unde acest program de formare a fost deja derulat, este 
necesară parcurgerea următoarei proceduri: 
1. Liderul de sindicat va realiza un tabel (model atașat) cu membrii de sindicat care se încadrează în grupul 

țintă (cadre didactice din învățământul preșcolar, primar și gimnazial). 
2. Liderul de sindicat va transmite tabelul realizat, în timpul cel mai scurt, la adresa de e-mail 

formare@siphd.ro. 
3. Liderul de sindicat va informa și va pune la dispoziția membrilor de sindicat din grupul țintă informațiile 

referitoare la cursul de formare propus de SIP județul Hunedoara și la modalitatea de înscriere, după 
cum urmează: 

 
Detaliile programului de formare „Întotdeauna caracterul”: 
Denumire curs: Întotdeauna caracterul 
Durată: 48 h (ore on-line) 
Credite: 12 CPT 
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar (preșcolar, primar și gimnazial) care sunt 
membrii de sindicat. 
 
Programul de formare „Întotdeauna caracterul”, oferit de S.I.P. Județul Hunedoara, are 48 de ore și este 
structurat astfel: 22h 30 min. sesiune on-line (de tip sincron audio-video, webinar), 23h 30 min. activități 
on-line (pe platforma MOODLE) și 2 ore evaluarea finală online (de tip sincron audio-video, webinar). 
Finalizarea programului de formare permite obținerea a 12 credite transferabile. Programul de formare 
este GRATUIT pentru membrii de sindicat. Grupa este formată din maxim 25 cursanți.  
 
4.  Cei care doresc să se înscrie la acest program de formare trebuie să realizeze un dosar personal, care va 

conține următoarele documente: 
- carte de identitate; 
-  certificat de naștere; 
- certificat de căsătorie (în cazul doamnelor sau al schimbării de nume); 
-  diploma licență; 
- adeverință tip de la unitatea de învățământ; 
- declarație consimțământ; 
- declarație acord online; 
- contract de formare continuă. 
Modele ale ultimelor patru materiale sunt postate pe site la rubrica:  
CENTRUL DE FORMARE – CURSURI DE FORMARE – ÎNSCRIERI CURSURI DE FORMARE. 
Toate documentele menționate se vor trimite în format electronic pe adresa de e-mail 
formare@siphd.ro în format .pdf sau .jpeg 

 
Important: 
Toate sesiunile de tip webinar se vor înregistra, deci cursanții vor avea obligativitatea de a avea pornită 
camera și de a fi PREZENȚI pe toată durata webinarului. 
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