MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
CASA CORPULUI DIDACTIC
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. înregistrare CCD-Bucureşti: 1334/22.09.2017
INFORMARE
CONSFĂTUIREA CU RESPONSABILII CU FORMAREA CONTINUĂ
DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN SECTORUL 2, BUCUREŞTI
Data - interval orar: 20.09.2017 – 09.00-12.00
Loc de desfăşurare: Şcoala centrală
Categorii de participanţi:
Inspector Şcolar pentru Dezvoltarea Resursei Umane – ISMB, dna prof. Mihaela ROŞCA
Director CCD-Bucureşti, prof. Gabriel VRÎNCEANU
Responsabilii cu formarea continuă (RFC) de la nivelul unităţilor de învăţământ sector 2, Bucureşti
Ordinea de zi:
1. Cuvânt de bun venit – Roşca Mihaela
2. Prezentare CCD-Bucureşti – Vrînceanu Gabriel
3. Informare privind noutăţile din anul şcolar 2017-2018 privind prevederile legale în domeniul
formării contiue şi perfecţionării – Roşca Mihaela
4. Actualizarea bazei de date RFC. Discuţii.
Numărul de participanţi (RFC): 60 de cadre didactice, conform listei de prezenţă.
Prezentarea pe care a realizat-o dnul Vrînceanu Gabriel s-a axat pe următoarele teme:
 prezentare generală a CCD- Bucureşti (viziune,
misiune, echipă, categorii de activităţi, programe,
bibliotecă, editură alte elemente de interes RFC);
 prezentarea prevederilor legale privind echivalarea
activităţilor de perfecţionare/ formare cu credite
profesionale transferabile, în baza OM 5562/2011
 prezentarea site-ului CCD cu punctarea asupra
existenţei în cadrul site-ului a listei cu persoanele
pentru care CCD-Bucureşti a emis atestate de formare pentru programele de formare
acreditate, cu scop de diseminarea la nivelul unităţilor de învăţământ;
 prevederi legate de categoriile de finanţare a formării profesionale;
 procedura CCD privind încheierea de parteneriate cu unităţile de învăţământ pentru
implementarea de activităţi metodice-ştiinţifice- culturale cu grup ţintă personal didactic;
 prezentarea proiectului ofertei de formare a CCD- Bucureşti pentru anul şcolar 2017-2018,
menţionându-se că se aşteaptă avizul MEN pentru debutul programelor;
 procedura CCD-Bucureşti de monitorizare a impactului formării în unităţi de învăţământ;
 macheta de colectare de date de la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ privind ANF,
situaţia participării la formare şi feed-back care va fi transmisă în format letric editabil către
unităţi şi apoi colectarea datelor realizându-se prin completare on-line cu termen 06.10.2017.
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Atât pe parcursul prezentării, cât şi la finalul acesteia, dircetorul CCD-Bucureşti a răspuns
întrebărilor primite din partea participanţilor, majoritatea legate de aspecte de echivalare credite, de
etape ale formării şi de finanţare formare.
Prezentarea pe care a realizat-o dna Roşca Mihaela s-a axat pe următoarele teme:
 prezentarea
OMEN
nr.
4814/2017 privind Metodologia
cadru
de
organizare
si
desfăşurare
a
examenului
naţional de definitivare în
învăţământ, sesiunea iulie 2018
 prezentarea OMEN 5561/2011,
Metodologia privind formarea
continua a personalului didactic
învăţământul preuniversitar, cu
modificările și completările
ulterioare
 Condiţiile necesare pentru amânari gradul didactic I si II
 Condiţiile necesare pentru echivalarea titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I
 Sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
 Răspunsuri la întrebările participanţilor.

–

din

Spre finalul activităţii, s-au colectat datele necesare actualizării bazei de date cu RFC,
urmând ca această bază să fie pusă la dispoziţia ISMB şi CCD-Bucureşti.
La partea discuţii, directorul CCD- Bucureşti propune ca în data de 5 octombrie 2017, Ziua
educaţiei, să se realizeze la sediul CCD o activitate pe tematicile de actualitate în domeniul formării
continue, în parteneriat cu ISMB, urmând ca dna inspector Roşca Mihaela să prezinte propunerea
către conducerea ISMB, urmând să se definitiveze proiectul de activitate comună CCD-ISMB.
Mulţumim gazdelor – Şcoala Centrală, pentru asigurarea tutror condiţiilor de bună
desfăşurare a activităţii.

Director CCD-Bucureşti,
Gabriel VRÎNCEANU

Inspector Şcolar pentru Dezvoltarea Resursei Umane,
Mihaela ROŞCA
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