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Nr. înregistrare CCD Bucureşti: 1427/20.10.2022  
 
 

Către: Unitățile de învățământ din sectoarele 1-6 
 
În atenţia: Directorului unității de învățământ 

       Personalului didactic de predare 
        Personalului didactic auxiliar 
 
 
 
 
 Vă informăm prin prezenta că deschidem o serie de cursuri gratuite, bugetate de 

ME-ISMB, respectiv de CCDB, în regim blended-learning (activitate față-în-față și online 

asincron) și online (activitate online sincron și asincron),  conform tabelului anexat. 

Activitățile de formare vor avea loc în perioada 1-29 noiembrie 2022, programul fiecărui 

curs va fi comunicat celor înscriși. 

 Vă invităm să vă înscrieți, în perioada 20-28 octombrie 2022, completând 

formularul de înscriere din tabel. 

 Au prioritate la înscriere persoanele care nu au beneficiat anul trecut de gratuitate 

la programele de formare continuă ale CCDB. Vă rugăm să citiți cu atenție grupul țintă       

căruia i se adresează fiecare program de formare continuă. 

 Vă așteptăm! 

 
 
 

Director CCD Bucureşti, 
Nicoleta BRICIU 
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Categoria I – Personal didactic de predare   
 
  
Nr 
crt 

Denumire program formare 
continuă 

Grup țintă  Nr 
ore 

Tip 
formare 

Număr 
formabili 

Număr 
grupe 

1.  Instrumente utile în 
proiectarea inspecției 
școlare 

Descriere program formare 
Formular de înscriere 

Inspectori școlari ISMB, 
metodiști ISMB, care nu au 
mai avut funcție anterior 

24 Blended 
learning 

105 3 

2.  Pregătirea profesorilor 
pentru susținerea 
examenului de definitivat 

Descriere program formare 
Formular de înscriere 

Personal didactic de predare 
din învăţământul preuniversitar 
care susține examenul de 
definitivat în 2023 24 

Blended 
learning 

105 3 

3.  Pregătirea profesorilor 
pentru susținerea 
concursului de ocupare a 
posturilor vacante 

Descriere program formare 
Formular de înscriere 

Personal didactic de predare 
din învăţământul preuniversitar 
care participă la concursul de 
ocupare a posturilor vacante în 
2023 24 

Blended 
learning 

70 2 

4.  Educație timpurie 
antepreșcolară 

Descriere program formare 
Formular de înscriere 

Personal didactic de predare 
din învățământul antepreșcolar 32 

Blended 
learning 

140 4 

5.  Prevenirea și gestionarea 
comportamentelor de risc 
la adolescenți 

Descriere program formare 
Formular de înscriere 

personal didactic de predare 
din învățământul liceal 24 

online 70 2 

6.  Dezvoltarea competențelor 
profesorilor în domeniul 
prevenirii și combaterii 
xenofobiei, a radicalizării și 
a discursului instigator la 
ură 

Descriere program formare 
Formular de înscriere 

Personal didactic de predare 
din învățământul preuniversitar 24 

Blended 
learning 

35 1 

7.  Școli verzi pentru un viitor 
sustenabil 

Descriere program formare 
Formular de înscriere 

Personal didactic din 
învățământul preuniversitar  24 

Blended 
learning 

70 2 

8.  
Start clasa pregătitoare 

Descriere program formare 
Formular de înscriere 

Personal didactic de predare 
din învățământul primar care 
preia clasa pregătitoare pentru 
prima dată 24 

online 105 3 

9.  Abordarea integrată a 
copiilor cu cerințe 
educaționale speciale 

Descriere program formare 
Formular de înscriere 

Personal didactic de predare 
din învățământul preuniversitar 24 

online 105 3 

10.  Mentalitatea fericirii în 
școală 

Descriere program formare 
Formular de înscriere 

Personal didactic de predare 
din învățământul primar 30 

online 35 1 

11.  Profesorul reflexiv-un 
profesor al viitorului 

Descriere program formare 
Formular de înscriere 

Personal didactic din 
învățământul preuniversitar 24 

online 35 1 

  
   

https://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2022-2023/2.%20CCDB_IUPIS_BARBULESCU_GABRIELA.pdf
https://forms.gle/WTndkDVtZy76frtu5
https://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2022-2023/1.%20CCDB_PPSECN_%C8%98UB%C4%82%20GABRIELA_site.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed8clkv_WK3k8MTjnn-Pszh1T6zr_Ub8qt7LWj2GOc-rr7sw/viewform
https://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2022-2023/1.%20CCDB_PPSECN_%C8%98UB%C4%82%20GABRIELA_site.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed8clkv_WK3k8MTjnn-Pszh1T6zr_Ub8qt7LWj2GOc-rr7sw/viewform
https://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2022-2023/5.%20CCDB_ETA_BORTEANU_SILVIA_SITE.pdf
https://forms.gle/WTndkDVtZy76frtu5
https://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2022-2023/28.%20CCDB_PGCRA_BARBULESCU_GABRIELA.pdf
https://forms.gle/WTndkDVtZy76frtu5
https://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2022-2023/7.%20CCDB_DCPPCXRDIU_BARBULESCU_GABRIELA.pdf
https://forms.gle/WTndkDVtZy76frtu5
https://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2022-2023/8.%20CCDB_SVVS_BURCEA%20NELA.pdf
https://forms.gle/WTndkDVtZy76frtu5
https://www.ccd-bucuresti.org/index.php/ro/formare-continua/programe-de-formare-continua/cursuri-avizate
https://forms.gle/WTndkDVtZy76frtu5
https://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2022-2023/22.%20CCDB_AICCES_%20P%C4%82UN-HUANG%20TEODORA.pdf
https://forms.gle/WTndkDVtZy76frtu5
https://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2022-2023/25.%20CCDB_MFS_BARBULESCU_GABRIELA.pdf
https://forms.gle/WTndkDVtZy76frtu5
https://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2022-2023/23.CCDB_PRPV_BARBULESCU_GABRIELA.pdf
https://forms.gle/WTndkDVtZy76frtu5
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Categoria II – Personal didactic auxiliar  
 
  
Nr crt Denumire program 

formare continuă 
Grup țintă Nr 

ore 
Tip 
formare 

Număr 
formabili 

Număr 
grupe 

1.  Cunoașterea și aplicarea 
legislației în activitatea de 
secretariat 

Descriere program formare 
Formular de înscriere 

Secretare, personal 
didactic auxiliar cu 
atribuții în secretariat 

24  Blended-
learning 

35 1 

2.  Centrul de Documentare și 
Informare/ Biblioteca 
școlară, parte integrantă a 
procesului instructiv-
educativ 

Descriere program formare 
Formular de înscriere 

Cadre didactice, 
responsabili CDI, 
bibliotecari școlari 24 

Blended-
learning 

35 1 

3.  

Achiziții publice în 
unitățile școlare 

Descriere program formare 
Formular de înscriere 

Administratori 
financiari,  
administratori de 
patrimoniu, 
responsabili achiziții 
publice 24 

online 35 1 

4.  Management financiar-
contabil pentru unitățile de 
învățământ preuniversitar 

Descriere program formare 
Formular de înscriere 

Administratori 
financiari 24 

online 35 1 

  

https://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2022-2023/35.%20CCDB_CALAS_RUDEANU_HUIU_SITE.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrL2_TuC5XO4H-WqdTR13CBrqxVfgepizGvLAPUf2DWNoMlQ/viewform?usp=sharing
https://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2022-2023/36.%20CCDB_CBS_RUDEANU_HUIU_SITE.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrL2_TuC5XO4H-WqdTR13CBrqxVfgepizGvLAPUf2DWNoMlQ/viewform?usp=sharing
https://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2022-2023/37.%20CCDB_APUS_RUDEANU_HUIU_SITE.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrL2_TuC5XO4H-WqdTR13CBrqxVfgepizGvLAPUf2DWNoMlQ/viewform?usp=sharing
https://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2022-2023/38.%20CCDB_MFC_RUDEANU_HUIU_SITE.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrL2_TuC5XO4H-WqdTR13CBrqxVfgepizGvLAPUf2DWNoMlQ/viewform?usp=sharing

