
Casa Corpului Didactic Cluj



Tematica întâlnirii:

1. Raportul privind activitatea de formare continuă pentru anul

şcolar 2015-2016;

2. Oferta de formare continuă pentru anul şcolar 2016-2017; 

înscrierea la programele şi activităţile de formare continuă din 

oferta Casei Corpului Didactic Cluj;

3. Portofoliul de educație permanentă;

4. Strategia pentru rromi - programul “A doua șansă”;

5. OMECS 5087/31.08.2016, Ordin privind aprobarea Metodologiei

de organizare şi desfăşurare a examenului Naţional de 

definitivare în învăţământ; 

6. OM 5562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul

de acumulare, recunoaştere şi profesionale transferabile.

7. Diverse



1. Raportul privind activitatea de formare continuă pentru anul

şcolar 2015-2016

5108 participanți la activitățile de 

formare continuă

Obținerea acreditării MENCȘ pentru                   

3 programe de formare continuă noi

Coordonarea metodologică      

a 29 CDI-uri și a bibliotecilor școlare 

din județul Cluj



1. Raportul privind activitatea de formare continuă pentru anul

şcolar 2015-2016

2 proiecte finanțate de Comisia 

Europeană, din care:

- 1 proiect finalizat

- 1 proiect nou aprobat (Erasmus+)

Editarea a 7 publicații 
prin Editura CCD Cluj



Oferta de formare continuă 2015-2016

• A cuprins 90 de activităţi de formare

• S-a bazat pe:

Prioritățile MENCȘ și ale ISJ Cluj  

în domeniul dezvoltării resurselor umane

Chestionarele completate de 

94 responsabili de dezvoltare profesională 

din instituţii de învăţământ preuniversitar



Numărul de participanți la activitățile de formare continuă 

derulate prin Casa Corpului Didactic Cluj 

- pe tipuri de activități -
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TOTAL: 

5108 participanți



Numărul de participanți la activitățile de formare continuă 

derulate prin Casa Corpului Didactic Cluj 

- după mediul de proveniență -

83%

17%

5108 participanți la activități de formare 

continuă

Urban

Rural



2. Oferta de formare continuă pentru 

anul şcolar 2016-2017

• Oferta de formare a Casei Corpului Didactic 

cuprinde programe acreditate,  programe avizate

MENCS, activitati metodice,  stiintifice si

culturale

www.ccdcluj.ro, pagina Formare continuă, Oferta

de formare continuă

http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2016-

2017/Formare_continua/Oferta_formare_2016-

2017%20(FINAL).pdf

http://www.ccdcluj.ro/
http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2016-2017/Formare_continua/Oferta_formare_2016-2017 (FINAL).pdf


Înscrierea la programele şi activităţile de formare 

continuă din oferta Casei Corpului Didactic Cluj

• Înscrierea la programele de formare se realizează 

online prin completarea formularului pentru 

fiecare program acreditat şi avizat MENCS. 

• www.ccdcluj.ro, pagina Formare continuă, 

Programe acreditate şi Programe avizate

MENCS

• Perioada de înscriere este:

15 decembrie 2016 – 15 ianuarie 2017.

http://www.ccdcluj.ro/


• Pentru activităţile metodice, ştiinţifice şi 

culturale, înscrierea se realizează periodic 

prin anunţuri publicate pe pagina web a 

CCD Cluj sau, după caz, prin inspectorii 

şcolari.

Înscrierea la programele şi activităţile de formare 

continuă din oferta Casei Corpului Didactic Cluj



3. Portofoliul de educație permanentă

• Portofoliul de educaţie permanentă reprezintă un instrument care facilitează

identificarea şi formularea abilităţilor şi competenţelor personale şi valorificarea

acestora în parcursul şcolar şi profesional şi în inserţia pe piaţa muncii a fiecărui

individ ( art. 349, art.1/LEN nr. 1/2011)

• Portofoliul de educaţie permanentă conţine dovezi ale rezultatelor învăţării dobândite

în contexte formale, nonformale şi informale de educaţie ( art. 349, art.2/LEN nr.

1/2011)



4. Strategia pentru rromi – programul

“A doua șansă”

Grup tinta:

• persoanele care depăşesc cu 4 ani vârsta

corespunzătoare clasei şi care, din diferite motive,

nu au absolvit acest nivel de învăţământ până la

vârsta de 14 ani (art. 29, alin 4/LEN nr.1/2011)



Legislaţie

1. Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.

5248/31.08.2011 privind aplicarea programului “A doua şansă” în baza art.29,

alin.4 si art. 30, alin.2 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;

2. Metodologia privind organizarea programului A doua şansă - Învăţământ

primar, Anexa 1 la Ordinul Nr. 5248/2011;

3. Metodologia privind organizarea programului  A doua şansă - Învăţământ 

secundar inferior, Anexa 3 la Ordinul Nr. 5248 / 2011;

4. Raport al Agenției Naționale pentru romi.

4. Strategia pentru rromi - programul

“A doua șansă”



Unităţi de învăţământ care organizează programul 

“A doua şansă”

1. Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” 
Cluj-Napoca

2. Şcoala Gimnazială “Christiana” Cluj-
Napoca

3. Şcoala Gimnazială "Traian Dârjan” 
Someşeni, structura Pata Rât

4. Şcoala de Arte şi Meserii “Poiana”, 

Turda

5. Şcoala Gimnazială“Victor Ungureanu”, 

Câmpia Turzii

6. Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazu”, 

Câmpia Turzii

4. Strategia pentru rromi - programul

“A doua șansă”



5. OMECS 5087/31.08.2016, Ordin privind aprobarea

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului

Naţional de definitivare în învăţământ

• www.isjcj.ro , Definitivat 2017

Noutati: 

- Calendarul modificat - OMENCS nr. 5223_19.09.2016

- PORTOFOLIUL PROFESIONAL PERSONAL - Anexa 

nr. 4  la metodologie                                                                                                        

OMENCS  nr. 5.087/31.08.2016  (publicat  în M.O. nr. 

754/28.09.2016, partea I)

http://www.isjcj.ro/
RDP_decembrie 2016/OMENCS nr. 5223_19.09.2016_calendar def 2017.pdf
RDP_decembrie 2016/Anexa  4 MET DEF 2017_ OMENCS nr. 5087_31.08.2016-1.docx


5. OMECS 5087/31.08.2016



Alte noutati legislative

• OMENCS 5386/30.09.2016 (modificari pe 

metodologia formarii continue) 

• OMENCS 5387/30.09.2016 (acreditarea 

furnizorilor)

Adresa ISJ Cluj nr.  13429_05.12.2016_ ref. modificare  metodologie formare continua.pdf


6. OM 5562/2011 pentru aprobarea

Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi

profesionale transferabile

Din prevederile O.M.5562/2011 cu privire la acumularea, recunoaşterea şi

echivalarea creditelor profesionale transferabile se va acorda o atenţie

deosebită art.8 , art.9/alin1 respectiv art. 11 (perioada echivalării)

Echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a

formării continue se face:

• anual,

• la solicitarea personalului didactic, de conducere ,de îndrumare şi control, de

către unitatea de învăţământ din care provin cadrele didactice, pe baza

dosarelor depuse de către acestea



Se echivalează cu 90 de credite profesionale transferabile

următoarele forme de organizare a formării continue:

• a) obţinerea, în intervalul respectiv, a gradului didactic II sau a gradului

didactic I;

• b) absolvirea de către personalul didactic din educaţia antepreșcolară,

învăţământul preșcolar şi din învăţământul general obligatoriu, în

intervalul respectiv, a studiilor universitare de master, în domeniul de

specialitate sau în domeniul Știinţele educaţiei;

• c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat

în domeniul de specialitate sau în domeniul Știinţele educaţiei;



• d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program de conversie 

profesională în învăţământ prin studii postuniversitare;

• e) obţinerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă 

obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul

fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de 

licenţă.

• ART. 9

• (1) Se echivalează cu 60 de credite profesionale transferabile absolvirea în

intervalul respectiv a unui curs postuniversitar didactic.

 Pentru corectitudinea interpretării de la litera e) se va avea în vedere 

Hotărârea nr.493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 

specializărilor



7. DIVERSE - Resurse educationale

1.Resurse educationale online pe discipline/arii

curriculare elaborate in cadrul programului de 

formare avizat MENCS “Utilizarea noilor 

tehnologii ale informării şi comunicării în CDI“:

http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2015/biblioteca/Dosar_r

esurse%20educationale%20online.pdf

http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2015/biblioteca/Dosar_resurse educationale online.pdf


Resurse educationale

2. Resurse educationale elaborate in cadrul

programului de formare acreditat

“Managementul activitatilor educative” –

colectie de bloguri educationale ale participantilor

din cele 4 serii de formare:

https://saptamanaaltfel.wordpress.com/

https://saptamanaaltfel.wordpress.com/


Resurse educationale

3. Resurse educationale elaborate in 
cadrul proiectului “Semantic 
pathways for building a 
spatially-thinking society” , 
LIFELONG LEARNING 
PROGRAMME-KA3-ICT 
PROGRAMME

http://www.geothnk.eu/

http://portal.opendiscoveryspace.eu/co
mmunity/geothink-community-
400866

https://www.facebook.com/spatialthink
ing

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Scenarii didactice  
pentru  

dezvoltarea gândirii spaţiale 

EDITURA CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ 
2016 

Mihaela Popescu      Liliana Dana Lung 
Dana Zoe Mateescu      Dina Maria Pripon  

Pompilia Herman 
Ileana Iepure 

http://portal.opendiscoveryspace.eu/
http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/geothink-community-400866
https://www.facebook.com/spatialthinking


Site-ul Casei Corpului Didactic Cluj

http://www.ccdcluj.ro/

http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2016/BI_10_2016.pdf

http://www.ccdcluj.ro/preuniversitaria.html

http://www.ccdcluj.ro/
http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2016/BI_10_2016.pdf
http://www.ccdcluj.ro/preuniversitaria.html


Feedback 

• O idee interesantă

• O întrebare

• Un comentariu



VĂ MULŢUMESC!


