
 

 

Nr. 205/PROF146587/CCDIF-P12/21.09.2022 

Nr.CCDB/1266/22.09.2022 

CĂTRE 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI ILFOV 

În atenția 

CONDUCERII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR   

 

Referitor la: Elaborarea situației centralizate la nivel județean/la nivelul municipiului București 

a cadrelor didactice care au absolvit programele acreditate PROF I și PROF II și care vor 

desfășura activitate de formare în cadrul programului de formare continuă acreditat PROF 

IV, implementat în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea 

carierei didactice-PROF   

 

Având în vedere adresa Ministerului Educației nr. 467/146587_POCU/20.09.2022, 

Casa Corpului Didactic București a lansat un nou apel de selecție, în cadrul proiectului 

POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice, pentru constituirea 

Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din 

învățământul preuniversitar. 

Vă rugăm să asigurați informarea tuturor unităților de învățământ din rețeaua 

școlară a Municipiului București și a județului Ilfov, referitor la procesul de selecție a 

cadrelor didactice care au absolvit programele acreditate PROF I și PROF II și care vor 

desfășura activitate de formare în cadrul programului de formare continuă acreditat 

PROF IV, - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-

learning - 16 credite profesionale transferabile, 64 ore, organizat în sistem online 

(componenta sincron - 33 ore și componenta asincron - 31 ore), implementat în cadrul 

proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice-PROF. 

 

CONDIȚII pentru organizarea și desfășurarea activităților de  formare, în calitate 
de formator,  în cadrul programului de formare continuă acreditat PROF IV – Coaching în 
procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning  

Formatorii trebuie să demonstreze, prin documente justificative, îndeplinirea 
cumulativă a următoarelor condiții:   
1. Absolvirea unuia dintre programele de formare continuă acreditate:  

PROF I - Mentorat de carieră didactică 
sau 
PROF II - Mentorat de practică pedagogică 

2. Desfășurarea activității manageriale/didactice, în anul școlar 2022-2023, într-una din 
următoarele categorii de instituții/unități de învățământ preuniversitar: 

a) inspectorat școlar județean; 
b) casa corpului didactic; 



 

 

c) unitate de învățământ cu statut de școală de aplicație coordonatoare pentru baza 
de practică pedagogică (BPP), conform  OME nr. 3654/12.04.2021; 

d) unitate de învățământ din structura BPP, precizată în Nota nr. 
22/POCU_146587/2021 (elaborată în baza OME nr. 3654/12.04.2021); 

e) unitate de învățământ cu statut de școală de aplicație, componentă a Rețelei 
naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023, conform OME nr. 
4523/10.08.2022 

3. Minimum gradul didactic II în învăţământ. 
4. Calificativ foarte bine în ultimii 3 ani de activitate managerială/didactică.  
5. Exprimarea, în scris, a disponibilității participării la organizarea și desfășurarea 

activităților de formare în sistem mentoral, la nivelul unității de învățământ/comunității 
de învățare, în cadrul programului acreditat  PROF IV – Coaching în procesul de predare-
învățare-evaluare în context blended-learning, prin completarea Declarației de 
exprimare a disponibilității, conform modelului din anexa 2.a). 

6. Demonstrarea competenţelor în domeniul formării adulţilor conform OME nr. 4224/2022.  

Documentele justificative privind îndeplinirea, cumulativă, a condițiilor precizate la 
punctele 1-6 se transmit de către cadrele didactice, în format scanat, pdf, prin completarea 
FORMULARULUI DE SELECȚIE FORMATOR PROF IV (clic pe linkul formularului).  

Termen de înscriere: 25.09.2022, ora 12:00. 

 

DOSARUL va conține următoarele documente, scanate într-un singur pdf, denumit    

B_ Formator_PROF_IV_Nume_Prenume, în această ordine: 

1. Adeverință desfășurare activitate managerială/didactică, în anul școlar 2022-2023, 

într-una din următoarele categorii de instituții/unități de învățământ 

preuniversitar: 

a) inspectorat școlar județean; 
b) casa corpului didactic; 
c) unitate de învățământ cu statut de școală de aplicație coordonatoare 

pentru baza de practică pedagogică (BPP), conform  OME nr. 
3654/12.04.2021; 

d) unitate de învățământ din structura BPP, precizată în Nota nr. 
22/POCU_146587/2021 (elaborată în baza OME nr. 3654/12.04.2021); 

e) unitate de învățământ cu statut de școală de aplicație, componentă a 
Rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023, 
conform OME nr. 4523/10.08.2022 

2. Adeverință minimum gradul didactic II în învăţământ. 
3. Adeverință calificativ foarte bine în ultimii 3 ani de activitate managerială/didactică.  
4. Declarație de exprimare a disponibilității de participare la organizarea și desfășurarea 

activităților de formare în sistem mentoral, la nivelul unității de 
învățământ/comunității de învățare, în cadrul programului acreditat  PROF IV – 
Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, 
conform modelului din Anexa 2.a). Anexa 2a) se descarcă și se completează. 

5. Demonstrarea competenţelor în domeniul formării adulţilor conform OME nr. 
4224/2022 (Certificat de formator).  

Pentru completarea informată a declarației de exprimare a disponibilității, cadrele 
didactice vor avea în vedere următoarele:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv-34n_7o8TN77Y5PtzK-dKfLqK5lYf5yQmqMTe3xLMSQoxQ/viewform
https://docs.google.com/document/d/1F5kOyctNk5GF_SlSAKwlxxOtcukg18Cp/edit?usp=sharing&ouid=113145123156479936986&rtpof=true&sd=true


 

 

1. Activitățile de formare din cadrul programului acreditat PROF IV sunt desfășurate 
ca urmare a organizării și desfășurării programelor acreditate PROF I și PROF II, formatorii 
fiind absolvenţii - cadre didactice ai programelor PROF I și PROF II care, în calitate de 
beneficiari ai formării – parte a grupului țintă în cadrul proiectului, nu vor fi remunerați;  

2. Programul de formare PROF IV, acreditat prin OME nr. 4740/19.08.2022, 
se implementează conform OME nr. 4224/2022, are un buget de timp de 64 ore și sunt 
organizate în sistem online (componenta sincron - 33 ore și componenta asincron - 31 
ore), până la finalul perioadei cursurilor anului școlar 2022-2023;  

3. Activitatea desfășurată, in calitate de formatori va fi precedată de o sesiune de 
instruire cu privire la conținutul programului PROF IV și la strategia organizării și 
desfășurării activităţilor de formare;  

4. Având în vedere faptul că programele de formare se desfășoară exclusiv în sistem 
online și că vizează comunităţile de învăţare, grupele de formabili vor putea reuni cadre 
didactice din aceeași unitate de învățământ sau din unități de învățământ diferite, dar cu 
același program școlar, astfel încât activitățile de formare să se organizeze, cu 
precădere, de luni până vineri, cu extindere în maximum 2 zile de sâmbătă și să nu se 
organizeze în zilele de duminică și în zilele declarate sărbători legale.  

5. Ținând cont că în proiectul PROF este promovat modelul formării mentorale la 
nivelul comunităţii de învăţare, activităţile de formare se vor organiza în format 
colaborativ (co-training), reunind echipe de 2-5 formatori/grupă.  

6. Urmare a desfăşurării activităţilor de formare în cadrul programului de formare 
continuă acreditat PROF IV, formatorii - cadre didactice vor dobândi calitatea de membru 
al Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din 
învățământul preuniversitar.  

 
 

Director CCD București, 

prof. Nicoleta BRICIU 

 

 

 


