MINISTERUL EDUCAȚIEI
CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. 790 /23.05.2022

CĂTRE:
Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Unitățile de învățământ din municipiul București
ÎN ATENȚIA:
Personalului didactic și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Prin prezenta, vă informăm prin prezenta că, în perioada 23.05.-31.05.2022, vă puteți înscrie la
programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației:
UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE
Grup țintă: Personal didactic și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Tip de formare: blended-learning
Nr.ore: 30
Cost curs: 150 RON
Perioada de desfășurare: 8 iunie - 4 iulie 2022
Pentru mai multe informații despre programul de formare mai sus menționat accesați site-ul
https://www.ccd-bucuresti.org, secțiunea Cursuri/Avizate/.
Pentru înscriere completați Formularul de inscriere.
Programul întâlnirilor sincron:
08.06.2022,miercuri, interval orar: 14.00-18.00;
14.06.2022, marti, interval orar: 14.00-18.00;
21.06.2022, marti, interval orar: 14.00-16.00.
După confirmarea efectuării plății – termen 02.06.2022 și trimiterea dovezii pe adresa
iuliana.stana@ccdbucuresti.org, veți fi contactați de responsabilul programului de formare pentru
stabilirea tuturor detaliilor.
Modalități de plată:
prin transfer bancar (pentru cei care au cont de internet banking) – la observații veți trece numele si
prenumele dvs si curs UIVMO (acronim curs)
prin Mandat poștal la Poșta Română– la observații veți trece numele si prenumele Dvs. si curs
UIVMO(acronim curs)
prin Ordin de plată de către unitatea școlară. În cazul acesta vă rugăm sa ne transmiteți o solicitare pentru
emiterea facturii, pe adresa de mail: marilena.huiu@ccdbucuresti.org, în care să treceți datele de facturare
(unitate școlară, adresă, cod fiscal)
Date de identificare pentru plata:
CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Sediul: Splaiul Independenţei, nr. 315A
Sector 6, Bucureşti
CUI: 4340684
Cod IBAN:
RO47 TREZ 7062 0E33 5000 XXXX
Trezoreria – Sector 6
Director CCD București,
prof. Nicoleta BRICIU

Responsabil programe formare,
prof. Iuliana Stana

Splaiul Independenței Nr. 315A Sector 6, București, România
Tel: 0040213134901

Fax: 0040213134927

www.ccd-bucuresti.org

ccdbuc@gmail.com
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