
CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ 

 

 

Etapele înscrierii şi ale efectuării plăților la programele 

de formare furnizate de Casa Corpului Didactic Cluj 

 

Înscrierea la programele de formare din oferta CCD Cluj 

 Se face online prin completarea formularului de înscriere. 

 Formularele sunt particularizate pentru fiecare program de formare. 

 Înscrierea şi participarea la un program de formare este un act benevol, asumat de fiecare 

persoană. 

Achitarea taxei de participare 

 Etape (dacă taxa de participare este plătită de către unitatea de învățământ): 

1. Unitatea de învățământ descarcă de pe site-ul CCD Cluj și completează modelul de contract. Acesta 

se listează în două exemplare, se semnează de către directorul unității de învățământ și se transmite 

către CCD Cluj. 

2. Casa Corpului Didactic Cluj întocmește și transmite factura către unitatea de învățământ. 

3. Compartimentul contabilitate al unitații de învățământ face plata facturii, conform detaliilor 

publicate pe site-ul CCD Cluj. 

4. Cursanții pentru care s-a făcut plata descarcă de pe site-ul CCD acordul privind derularea 

programului de formare, îl completează, îl listează în două exemplare și îl prezintă, împreună cu 

documentele de înscriere la prima întâlnire din cadrul programului. 

 Etape (dacă taxa de participare este plătita de către cursant): 

1. Casa Corpului Didactic Cluj întocmește și transmite/eliberează factura cursantului, la solicitarea 

acestuia. 

2. Cursantul face plata facturii /taxei de participare prin mandat poștal sau cash, la casieria CCD Cluj, 

conform programului de lucru afișat pe site. 

3. Cursantul descarcă  de pe site-ul CCD acordul privind derularea programului de formare, îl 

completează, îl listează în două exemplare și îl prezintă, împreună cu documentele de înscriere, la 

prima întâlnire din cadrul programului. 

Plata taxei de participare la programele de formare se face anticipat începerii acestuia. 

Programele finanțate din bugetul de stat sunt precizate prin anunțuri specifice de către CCD 

Cluj pe prima pagina a site-ului  și nu respectă algoritmul descris mai sus. 

 

Director, 
Mihaela Popescu 
 

Responsabil Compartiment Programe, 
                                              Liliana Dana Lung 

 


