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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU PROGRAMELE DE FORMARE CONTINUĂ, FURNIZATE/ORGANIZATE  

DE CCD BACĂU, ÎN ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017 

 Se completează şi se depune la Centrul de Documentare Informatizat al CCD Bacău, până pe 21.10.2016. 

Subsemnatul(a) (numele și prenumele cu inițiala tatălui) __________________________________________________, 

CNP ____________________, telefon personal ___________________, email ___________________________________, 

încadrat la școala ________________________________________________________________________________ cu 

codul din documentul ”Coduri școli” _________________________ doresc să mă înscriu la următoarele programe de 

formare continuă, furnizate de CCD Bacău: 
 Programe acreditate de MENCȘ şi furnizate de CCD Bacău - bifaţi programul dorit: 

 COMPETENȚE TIC ȘI PROFESORUL SECOLULUI XXI (28 credite, destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar) 

 ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEI (25 credite, destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar) 

 PSIHOPEDAGOGIE–ACTUALIZĂRI, CONEXIUNI, PERSPECTIVE (25 credite, destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar) 

 EDUCAȚIA PENTRU CETĂȚENIA ACTIVĂ (22 credite, destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar) 

 Program acreditat de MENCȘ şi organizat de CCD Bacău, în parteneriat cu CERTIPRO EDUCATION S.R.L.:  

 IC3–EDUCATOR PENTRU ȘCOALA DIGITALĂ (IC3-DDIGITAL LITERACY CERTIFICATION) - 22 credite, destinat personalului didactic 

de predare din  învăţământul preuniversitar 

 Program acreditat de MENCȘ şi organizat de CCD Bacău, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic "Simion Mehedinti" Focșani, jud. 

Vrancea: 

 MODALITĂȚI DE FORMARE A COMPETENȚELOR CHEIE A PREȘCOLARULUI ȘI ȘCOLARULUI MIC - 15 credite, destinat 

personalului didactic din învățământul preșcolar și primar 

 RELAȚIA ȘCOALĂ - PĂRINȚI - COMUNITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREPRIMAR ȘI PRIMAR - 15 credite, destinat personalului didactic 

din învățământul preșcolar și primar 

 

 Se completează de unitatea de învățământ la care sunteți încadrat în anul şcolar 2016 – 2017. 

În anul şcolar 2016–2017, dna/dl _________________________________________________ este angajatul 

unităţii __________________________________________________________________, structură a 

______________________________________________________________________________, cu funcţia 

didactică de:  educatoare;  învăţător;  institutor;  maistru - instructor;  profesor pt. înv. preşcolar;  

profesor pt. înv. primar;  profesor pt. pregătire/instruire practică;  profesor, 

cu specializarea (va fi trecută toată specializarea de pe diploma de studii. Ex. limba și literatura română – 

limba și literatura franceză)  

_____________________________________________________________________________________ 

Autentificăm  următoarele  informații profesionale, conform dosarului personal, care se găseşte la sediul 

unității noastre școlare:  

 este angajat în cadrul unităţii cu statutul de:   titular,  suplinitor calificat,  suplinitor necalificat, prin:  

concurs,  transfer,  detaşat de la _____________________________________________________; 

 deţine funcţia de conducere:  inspector şcolar,  director,  director - adjunct,  nu are; 

 are gradul didactic:  debutant;  definitiv;  gradul II;  gradul I;  doctorat, obţinut în anul 

_________________; 

 numărul de credite profesionale transferabile, acumulat în perioada 2011-2016, prin parcurgerea 

programelor de formare continuă acreditate de M.E.N.C.Ș. (NU C.N.F.P.A, NU Master, NU cursuri 

postuniversitare), este: _________ 

 

în anul şcolar 2011-2012 a obţinut __________ credite profesionale transferabile; în anul şcolar 2012-2013 a 

obţinut __________ credite profesionale transferabile; în anul şcolar 2013-2014 a obţinut __________ 

credite profesionale transferabile; în anul şcolar 2014-2015 a obţinut __________ credite profesionale 

transferabile; în anul şcolar 2015 - 2016 a obţinut _____________ credite profesionale transferabile. 
Certificăm corectitudinea datelor: 

Director,       Secretar, 

____________________     ______________________ 
(numele şi prenumele)        (numele şi prenumele) 

______________________       ______________________ 
(semnătură şi şampilă)       (semnătură) 

Telefon unitate de învățământ: ____________________,   

Email unitate de învățământ: ___________________________ 

Data:         Semnătura, 
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Programe avizate de Ministerul Educației (fără credite) – treceți codul cursului din ”Coduri 

cursuri”, la secțiunea dorită  (ex: codurile pentru secțiunea curriculum vor fi trecute C1, ...). 
Sectiunea din 

ofertă 

Codurile cursurilor din documentul ”Coduri cursuri” la care optați să participați în anul școlar  

2016 - 2017 

Curriculum  

Management  

Strategii 

educaţionale 
 

Consiliere 

metodică 
 

Evaluare  

Consiliere 

Psihopedagogică 

 

 

Educaţie non-

fomală 
 

Cursuri de 

dezvoltare 

personală 

 

Cursuri destinate 

personalului 

didactic auxiliar şi 

nedidactic 

 

 

Notă 1: Pentru eficientizarea înscrierilor, începând cu anul școlar 2016 – 2017, unitatea de învățământ va centraliza și 

îndosaria, în ordine alfabetică, toate fișele de înscriere ale cadrelor didactice/ didactice auxiliare, care doresc să 

participe la programe de formare continuă. Biblioraftul va fi  depus,  la Centrul de Documentare Informatizat sau la 

Secretariatul CCD Bacău, de către directorul/ directorul adjunct/ responsabilul cu perfecționarea din unitatea de 

învățământ/ sau orice cadru didactic împuternicit în acest sens, până pe 21.10.2016. 
 biblioraftul nu va conține folii/dosare din plastic/carton. 
Se verifică la Centrul de Documentare Informatizat al C.C.D. Bacău. 

Fişa de înscriere este însoţită de următoarele documente nelegalizate: 

 copie după CI;  

 copie după certificatul de căsătorie şi/sau alte documente, care atestă schimbarea numelui;  

 copie doar după diploma de specializare (nu și după foaia matricolă, supliment, etc), concordantă cu funcţia didactică ocupată; 

 copie după certificatul care atestă obţinerea ultimului grad didactic/doctoratului;   acordul. 

Notă 2: Chestionarul va fi completat online, pe platforma CCD Bacău (accesează: www.ccdbacau.ro,  link platforma de e-

learning, link chestionar). 

Localitatea în care doresc să particip la programe de formare (puteţi bifa mai multe locații): 

 Bacău      Buhuşi      Oneşti    Comăneşti    Tg. Ocna 

 Moineşti     Dărmăneşti    Sascut    Podu Turcului   Slănic Moldova 
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