Casa Corpului
Didactic
Hunedoara

Ministerul Educației
Naționale

CASA CORPULUI DIDACTIC HUNEDOARA
OFERTA DE PROGRAME 2017 - 2018
Casa Corpului Didactic Hunedoara lansează OFERTA DE PROGRAME DE
FORMARE CONTINUĂ pentru anul şcolar 2017-2018.
Oferta include programe identificate în urma analizei de nevoi și a solicitărilor
exprimate de beneficiari – instituții de învățământ preuniversitar din județul Hunedoara sau
diferite categorii de personal din sistem. Aceasta cuprinde de asemenea programele
reprezentând priorități ale MEN formulate ca ținte strategice pentru Formarea continuă 2017-2018.
Oferta se adresează personalului didactic, didactic auxiliar şi managerilor din
sistemul învăţământului preuniversitar hunedorean.
Oferta de programe de formare continuă a CCD Hunedoara, pentru anul
şcolar 2017-2018, cuprinde:
 programe de formare continuă avizate de MEN;
 programe de formare continuă acreditate sau în curs de acreditare;
 cursuri autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).
Pentru a oferi șanse de participare la activități de formare unui număr cât mai mare
de beneficiari, cursurile se vor desfășura, și în anul școlar 2017-2018, prin suportarea unei
părți a costurilor programelor de către cursanți.
Înscrierea cursanților la programele şi activităţile de formare continuă se va realiza,
în perioada 23 octombrie - 6 noiembrie 2017, prin intermediul responsabililor cu
formarea continuă din unităţile de învăţământ (RFC), conform procedurii de mai jos.
Tabelele nominale în format electronic (Excel) vor fi expediate pe adresa
ccd_deva@yahoo.com, iar tabelele în format letric și fișele individuale ale cursanților vor
fi depuse la CCD Hunedoara; termen: 6 noiembrie 2017.
Informaţii privind programarea, organizarea și derularea cursurilor vor fi furnizate
în timp util pe pagina web a CCD Hunedoara http://www.ccdhunedoara.ro sau direct
celor interesați (corespondență scrisă sau electronică).
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PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA CURSURILE OFERITE DE CCD
HUNEDOARA ÎN ANUL ȘCOLAR 2017 - 2018
A. CURSANŢII îşi pot exprima opţiunile de formare parcurgând următorii pași:
1. Consultă Oferta de programe de formare continuă a CCD Hunedoara 2017-2018 și se informează
cu privire la caracterul, durata, costul programului etc;
2. Aleg programul dorit, cu respectarea precizărilor din Metodologia formării continue a
personalului didactic din învăţământul preuniversitar (OMECTS. nr. 5561/2011) privind drepturile
și obligațiile participanților la programe de formare continuă;
3. Completează formularul individual de înscriere (Anexa 1) și îl prezintă responsabilului cu
formarea continuă (RFC) din unitate pentru a fi înaintate la CCD Hunedoara.
4. Urmăresc pe site-ul CCD Hunedoara anunțurile privind programarea activității alese/
constituirea grupelor/ derularea cursului; ține legătura în acest sens cu responabilul cu formarea
continuă (RFC) din unitate;
5. Se prezintă la cursuri conform anunțului transmis în unitatea școlară; achită suma precizată la
debutul primei sesiuni a programului de formare;
6. După parcurgerea stagiului, participă la activitățile de evaluare; primesc, la final, adeverința de
formare și semnează tabelul de eliberare a acesteia.

B. RESPONSABILII CU FORMAREA CONTINUĂ (RFC) au următoarele atribuții:
1. Informează personalul din unitate privind Oferta de programe de formare continuă publicată de
Casa Corpului Didactic Hunedoara prin informări verbale/scrise (afișare) etc. Sprijină/ consiliază
înscrierea acestora la programele de formare continuă solicitate de membrii personalului.
2. Preiau formularele individuale de înscriere la programe de formare continuă și înscriu opțiunile
solicitanților în Tabelul nominal cu personalul înscris la programele de formare (Anexa 2).
3. Expediază totodată tabelul nominal menţionat, în format electronic (Excel), pe adresa de e-mail
ccd_deva@yahoo.com, până la data de 6 noiembrie 2017; expediază formularele individuale de
înscriere ale cursanților și tabelul nominal avizat şi semnat, în format de hârtie, la CCD Hunedoara,
până la data de 6 noiembrie 2017.
4. Țin evidența participării personalului la programe de formare continuă și colaborează cu CCD
Hunedoara pe această temă furnizând informațiile legate de programarea și derularea activităților.
5. După data menționată mai sus, personalul care nu s-a înscris încă la programele din
Oferta CCD Hunedoara, se poate înscrie utilizând formularul online postat la adresa:
http://www.ccdhunedoara.ro, secțiunea ”Cursuri”, rubrica ”Înscrieri online”.

Informaţii: CCD Hunedoara – Str. G. Bariţiu, nr 2 (în sediul ISJ Hunedoara,
cam. 105, 108), tel./fax: 0254.232.452; e-mail: ccd_deva@yahoo.com;
Contact personal CCD:
Director CCD Hunedoara: Adriana Almășan - tel. 0740 315 050;
Profesori metodiști:
 Raluca Silvia Iacobescu - 0751 511 743;
 Camelia Sava – 0751 511 744;
Informatician: Alexandru Lugojan - 0751 511 745;
Administrator financiar: Delia Zota - 0743 211 711;
Secretar: Raluca Ana Tirea - 0751 247 832.
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