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Cerințe minime obligatorii pentru organizarea Programului de formare continuă: 

UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE INTERACTIVE ONLINE (MENOS) 

 

Programul de formare continuă UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE INTERACTIVE ONLINE 

(MENOS) acreditat prin OM 4859 din 4.11.2014 (22 CPT, 89 ore), furnizor Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu forma de organizare Blended Learning 

(44 ore față în față, 45 ore online), poate fi organizat la cerere, la sediul unității școlare, dacă sunt îndeplinite 

următoarele condiții, conform OM 5564/7.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare 

periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia.  

1. Număr minim de cursanți pe serie: 25 (în funcție de numărul de cursanți pot fi organizate mai multe grupe 

pe serie) 

2. Săli și număr de locuri (obligatoriu) 

 laborator TIC cu: 

  minim 15 calculatorare funcționale (1, maxim 2 cursanți pe calculator) 

 legătură internet funcțională pentru minim 15 calculatoare active simultan 

 sală de clasă cu: 

 locuri pentru minim 25 cursanți 

 mobilier ce poate fi rearanjat pentru lucrul pe grupe 

3. Dotări recomandate (opțional – dacă există se specifică în cerere – vezi exemplul de mai jos, dar nu sunt 

indispensabile pentru derularea sesiunilor de curs) 

 videoproiector + ecran proiecție 

 tablă interactivă 

 legătură wire-less 

 copiator 

 scaner 

 imprimantă 

  



 

 

Exemplu completat pentru Anexa 1 - Descrierea dotării sălilor puse la dispoziție pentru derularea programului 

de formare continuă UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE INTERACTIVE ONLINE (MENOS) 

 

 

Antet Unitatea școlară 

 

 

 

Anexa 1 - Descrierea dotării sălilor puse la dispoziție pentru derularea programului de formare continuă 

UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE INTERACTIVE ONLINE (MENOS) 

 

Sălile puse la dispoziție sunt dotate cu mobilier modern şi ergonomic, care asigură realizarea 

activităţilor de formare în condiţii optime. Iluminarea sălilor se realizează atât natural cât și artificial, dacă este 

cazul.  

Accesul la copiator poate fi asigurat prin serviciul Secretariat al școlii. 

Dotarea sălilor în care se dorește organizarea sesiunilor de curs față în față este detaliată în tabelul de 

mai jos: 

Nr. 
crt. 

Sală 
Suprafaţa 

(mp) 
Nr. locuri Dotare 

1 laborator TIC 50 
30  
(max. 2/calculator) 

calculatoare – 20 
videoproiector – 1 
ecran proiecție – 1 
conexiune internet – funcțională, cablu+modem 
imprimantă – 1 
scanner - 1 

2 sală clasă P2 50 
36 
(modul individual) 

laptop – 1 
videoproiector – 1 
ecran proiecție – 1 
conexiune internet – modem wifi 

3 sală clasă P5 50 
36 
(modul individual) 

laptop – 1 
tablă interactivă - 1 
conexiune internet – modem wifi + cablu 

 


