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Anexa_3.1 

 

 

D E C I Z I A 

Nr.  21/27.09.2019 

Directorul Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, reprezentat prin profesor 

Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ștefan, numit prin O.M.E.C.Ș. Nr. 4022/29.05.2015, modificat prin O.M.E.C.Ş. nr. 

4275/24.06.2015,  

Având în vedere prevederile art 99 alin (3) al Legii Nr. 1/2011, 

Potrivit art. 2 și art. 21 lit. J din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei 

Corpului Didactic, aprobat prin OMECTS 5554/2011, 

 

D E C I D E :  

Art. 1. Începând cu data prezentei, se organizează reţeaua de filiale ale Casei Corpului 

Didactic a Municipiului Bucureşti ce vor funcţiona ca Centre de formare profesională ale 

C.C.D., conform Anexei 1, pentru anul școlar 2019-2020. 

Art. 2. Activitatea filialelor va fi coordonată de conducerea Casei Corpului Didactic a 

Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în domeniu. 

Art. 3. Directorii unităţilor de învăţământ nominalizate ca filiale ale Casei Corpului 

Didactic a Municipiului Bucureşti în Anexa 1 a prezentei decizii, vor desemna, prin decizie 

internă, câte un responsabil al Centrului de formare profesională. 

Art.4. Atribuţiile Centrului de formare profesională şi ale responsabilului acestuia sunt 

stabilite prin fişa de atribuţii, anexa 2 la prezenta decizie. 

Art.5. Secretariatul Casei Corpului Didactic va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

decizii prin aducerea la cunoştinţă a conţinutului său tuturor celor interesaţi. 

 

DIRECTOR C.C.D. BUCUREȘTI, 

prof. Elena  ȘTEFAN  
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Anexa 1 la decizia nr. 21/27.09.2019 

CENTRE DE FORMARE PROFESIONALĂ - FILIALE ALE C.C.D. BUCUREŞTI 

AN ŞCOLAR 2019-2020 
În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Caselor 

Corpului Didactic, Casa Corpului Didatic a Municipiului Bucureşti a stabilit, cu avizul 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, organizarea următoarelor filiale: 
Sector 1 - 13 unități  Sector 2 – 8 unități 

1. Grădinița nr.42 

2. Grădinița nr.283 

3. Școala Gimnazială ,,Titu Maiorescu” 

4. Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu” 

5. Şcoala Gimnazială ,,Uruguay” 

6. Şcoala Gimnazială nr. 178 

7. Şcoala Gimnazială ,,Sfintii Voievozi” 

8. Şcoala Gimnazială ,,Geo Bogza” 

9. Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” 

10. Colegiul Tehnic ,,Dinicu Golescu” 

11. Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga” 

12. Colegiul Naţional “Sfântul Sava” 

13. Colegiul Naţional ,,Ion Neculce” 

1. Grădiniţa nr. 7 

2. Grădiniţa nr. 23 

3. Școala Gimnazială nr.71 

4. Şcoala Gimnazială ,,Ferdinanad I” 

5. Școala Gimnazială ,,Sf.Silvestru” 

6. Colegiul National ,,Dimitrie Cantemir” 

7. Colegiul National ,,Iulia Hașdeu” 

8. Colegiul Naţional ,,Spiru Haret” 

Sector 3 – 9 unități Sector 4 – 7 unități 

1. Grădiniţa nr. 160 

2. Grădinița nr.191 

3. Şcoala Superioară Comercială 

,,N.Kretzulescu”  

4. Scoala Gimnazială nr.95 

5. Colegiul Național ,,Matei Basarab” 

6. Liceul Teoretic ,,Dante Alighieri” 

7. Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” 

8. Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” 

9. Liceul Tehnologic ,,Elie Radu” 

1. Grădinița ,,Ciupercuța” 

2. Scoala Gimnaziala nr.96 

3. Școala Gimnazială nr.119 

4. Școala Gimnazială nr.190 

5. Colegiul Naţional ,,Ion Creangă”  

6. Colegiul Naţional ,,Gheorghe Şincai” 

7. Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” 

                                                                                                                           

Sector 5 – 7 unități Sector 6 – 9 unități 

1. Grădiniţa nr. 185 

2. Grădiniţa nr.  269 

3. Școala Gimnazială 143 

4. Şcoala Gimnazială,,I.G.Duca” 

5. Școala Gimnazială ,,Principesa Margareta” 

6. Colegiul Economic Viilor,  

7. Colegiul Național ,,Ștefan Odobleja” 

 

1. Grădiniţa nr. 218 

2. Grădinița nr.273 

3. Şcoala Gimnazială nr. 117 

4. Școala Gimnazială nr.142 

5. Şcoala Gimnazială nr. 169 

6. Liceul cu program sportiv ,,Mircea Eliade” 

7. Colegiul Naţional ,,Grigore Moisil” 

8. Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii 

“Gh.Airinei”  

9. Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” 

Total filiale CCD-București: 53 de unități 

 

DIRECTOR C.C.D. BUCUREȘTI, 

prof. Elena  ȘTEFAN 
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Anexa 2 la decizia nr. 21/27.09.2019 

ATRIBUŢII FILIALĂ / RESPONSABIL FILIALĂ  

CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREŞTI 

AN ŞCOLAR 2019-2020 

 

 Activitatea Filialelor CCD se raportează la prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 

şi ale OMECTS 5554/2011 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 

casei corpului didactic. 

  

 Activitatea filialelor CCD va asigura: 

- promovarea inovaţia şi reformei în educaţie,  

- cadrul instituţional pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul 

preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de 

calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în 

domeniul educaţiei. 

- realizarea obiectivului principal al CCD: formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar prin programe deformare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, 

în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 1/2011. 

 

 Prin activităţile desfăşurate la nivelul reţelei de filiale CCD- Bucureşti se va avea în 

vedere că: 

- activitatea care se desfăşoară în şi de către casa corpului didactic este apolitică şi nediscriminatorie şi 

respectă principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot 

parcursul vieţii din România, conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2011. 

- în spaţiile aparţinând casei corpului didactic sunt interzise: 

a)activităţi contrare prevederilor Constituţiei; 

b)activităţi ale partidelor, formaţiunilor politice; 

c)activităţi de propagandă politică sau prozelitism religios; 

d)activităţi care încalcă normele generale de moralitate. 

 

 Conform art. 21, OMECTS 5554/2011, categoriile de activităţi care se pot desfăşura în cadrul 

Filialelor CCD sunt: 

 

(1) În raport cu domeniul formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar: 

- desfăşurarea de activităţi în cadrul programelor de formare continuă, la solicitarea CCD, sau la 

propunerea filialei şi cu avizul directorului CCD; 

 (2) În raport cu domeniul activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale: 

- organizarea de activităţi metodice, după caz, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din 

învăţământul preuniversitar, manageri educaţionali, responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, 

profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi 

şcolari, informaticieni, la propunerea filialei şi cu avizul directorului CCD; 

-organizarea de activităţi ştiinţifice: simpozioane, conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicări, focus-

grupuri, mese rotunde, concursuri etc., la propunerea filialei şi cu avizul directorului CCD; 

- organizarea de activităţi culturale: expoziţii de carte, de pictură, de sculptură, de fotografie ale 

cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lectură, de ştiinţe), cu informarea 

directorului CCD; 

(3) În raport cu domeniul informare, documentare, consultanţă: 
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- informarea personalului propriu asupra oportunităţilor de formare continuă, precum şi a 

beneficiarilor activităţilor desfăşurate la nivelul filialei, prin diseminarea materialelor informative 

transmise de CCD; 

- asigurarea accesului la resursele educaţionale puse la dispoziţie de CCD;  

- elaborarea de portofolii tematice cu resurse educaţionale; 

(4) În raport cu domeniul crearea/completarea şi actualizarea bazelor de date: 

- crearea şi actualizarea bazei de date cuprinse în fişa de identitate a Filialei; 

- crearea şi actualizarea bazelor de date prvind: 

- beneficiari ai activităţilor organizate la nivelul filialei (altele decât cursurile acreditate sau 

alte activităţi soliciate de CCD care au responsabil la nivel CCD) ; 

- parteneri educaţionali implicaţi în organizarea activităţilor specifice ale filialei  

(5) În raport cu domeniul editare/multiplicare şi difuzare de carte, publicaţii, resurse educaţionale:  

- realizarea de materiale de tip articol, studiu, resursă educaţională care să fie încărcate pe site-ul 

www.ccd-bucuresti.org sau publicate în Revista Atelier Didactic; 

- difuzare de resurse educaţionale puse la dispoziţie de către CCD, în cadrul activităţilor fililei; 

(6) În raport cu domeniul marketing educaţional, publicitate/diseminare: 

- colaborarea cu CCD pentru realizarea studiului privind analiza de nevoi pentru formarea continuă, 

în baza instrumentelor puse la dispoziţie de către CCD aplicate categoriilor de beneficiari a 

activităţilor filialei; 

- promovarea resurselor educaţionale ale CCD şi proprii filialei: oferta de formare continuă a CCD, 

oferta de activităţi proprii filialei, alte oportunităţi de dezvoltare profesională şi personală; 

- raportarea către  CCD a modului de organizare, desfăşurare şi a rezultatelor activităţilor filialei; 

(7) În raport cu domeniul parteneriate educaţionale: 

- iniţierea şi derularea de parteneriate în scopul implementării de activităţi/proiecte educaţionale la 

nivel local/regional/naţional/internaţional; 

- organizarea de activităţi de petrecere a timpului liber: excursii tematice, şcoli de vară, festivităţi 

jubiliare pentru instituţii/personalităţi, reuniuni, cluburi ale cadrelor didactice etc. 

 

Atribuţii principale ale responsabilului filialei CCD- Bucureşti: 

a) se consultă cu directorul unităţii de învăţământ şi cu responsabilul pentru dezvoltare profesională 

pentru realizarea planului de activitate de la nivelul filialei; 

b) asigură legătura interinstituţională între filiala de care răspunde şi CCD; 

c) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţilor filialei – pentru  cele iniţiate de filiale – şi 

colaborează cu responsabilul CCD pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor la solicitarea CCD; 

d) participă la şedinţele / convocările CCD la care este nominalizat / invitat; 

e) coordonează activităţile desfăşurate în filiala de care răspunde; 

f) elaborează, împreună cu organizatorii activităţilor de la nivelul filialelor rapoartele de la finalul 

fiecărei activităţi (excepţie programele de formare). 
 

 

 

 

http://www.ccd-bucuresti.org/

