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Către 

Toate unităţile de învăţământ preuniversitar, 

În atenţia Doamnelor/Domnilor Directori şi a Responsabilului cu dezvoltarea profesională 

Casa Corpului Didactic Gorj organizează înscrierea cadrelor didactice în vederea 

participării la programele de formare a căror acreditare expiră în decembrie 2014:  

 Metode interactive de predare – învăţare (categoria 2, tematic, 40 ore, 10 credite profesionale 

transferabile, acreditat în baza Ordinului de acreditare OMECTS nr. 6546/12.12.2011) 

 Integrarea interdisciplinară a curriculumului (categoria 2, tematic, 18 ore, 5 credite 

profesionale transferabile, acreditat în baza Ordinului de acreditare OMECTS nr. 

6546/12.12.2011)  

 Managementul calităţii activităţii didactice (categoria 2, modul scurt, 40 ore, 10 credite 

profesionale transferabile, acreditat în baza Ordinului de acreditare OMECTS nr. 4486/ 

23.06.2011) 

 Noţiuni de elaborare a auxiliarelor curriculare (categoria 2, modul tematic, 18 ore, 5 credite 

profesionale transferabile, acreditat Ordinului de acreditare OMECTS nr. 6546/12.12.2011) 

Cursurile sunt oferite gratuit în limita bugetului disponibil. 

Se pot înscrie doar cadrele didactice care indeplinesc următoarele condiţii: 

 Nu au parcurs programul de formare dorit prin proiectul ,,Competenţe crescute 

pentru cadrele didactice”, în perioada 1.09.2011-31.08.2013. 

 Nu au acumulat 90 de credite profesionale transferabile conform art. 245 alin. (6) 

din Legea nr. 1/2011, Legea Educației Naționale.  
 Au avizul directorului unităţii şcolare (formularul poate fi descărcat de pe site-ul 

CCD Gorj) 

Înscrierea se face exclusiv la sediul CCD Gorj, în perioada 13 – 22 octombrie 2014 între 

orele 9-15, prin depunerea dosarului personal, care va conține obligatoriu: 

 

1. Formular individual de înscriere în conformitate cu Anexa 1 
2. Copie după CI/BI 
3. Copie după actul de studiu cu specializarea 
4. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 
5. Copie după certificatul de naştere 
6. Adeverință de încadrare de la unitatea școlară în conformitate cu Anexa 2 
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Anexa 1 
 

Aprobat, 
 

Director CCD Gorj, 
Prof. Pîrvulescu Marinela 

 
 

FORMULAR INDIVIDUAL DE ÎNSCRIERE  

Doamnă Director, 

Subsemnatul(a) _________________________________________________ 

C.N.P.�������������, având funcţia didactică: educatoare �, învăţător �, 

profesor �, cu specialitatea (de pe diploma de absolvire)_______________________________  

încadrat la unitatea şcolară __________________________ _____________________________   

comuna /localitatea________________________________, jud.__________________________, 

adresa e-mail_____________________________________ , 

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la următorul program acreditat: 

 

Telefon şcoală________________ 

Telefon personal ________________ 

Data___________                                                                       Semnătura____________ 

 

Doamnei Director al Casei Corpului Didactic Gorj 

 
Anexez avizul unității de învățământ la care sunt încadrat/ă în anul școlar curent. 

 
AVIZ 

Unitatea de învățământ_________________________                          Nr. ______/___________ 

Localitatea __________________________     

 

               Certificăm prin prezenta că domnul/doamna ____________________________________ este 

încadrat/ă ca ___________________________ în unitatea noastră în anul școlar 2014-2015 și respectă 

prevederile articolului 245 din Legea nr. 1/2011.  

               Eliberăm prezenta fiindu-i necesară pentru înscrierea la cursurile de formare furnizate de Casa 

Corpului Didactic Gorj conform drepturilor/obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare. 

Director,  

 

 

L.S. 
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Anexa 2 

 

……….(1)…………… 

 

 

Nr............... din ................................ 

 

ADEVERINŢĂ 

 

 Se adevereşte prin prezenta că Doamna/Domnul .......................... (2)............................. 

având funcţia didactică de ...........................(3),.............................................., este încadrată/încadrat 

ca .........................(4)..................................., gradul didactic ....... (5)......... specialitatea 

……………………………………(6).…………………………………………………….  

Se eliberează aceasta adeverinţă pentru înscrierea la cursul acreditat 

……………………………………………………………(7) ……………………………………………… al 

Casei Corpului Didactic Gorj. 

 

                  Director,                                  Secretar,  

____________(8)______________                   ____________(8)______________   

     (Nume, prenume)                       (Nume, prenume) 

 Semnătura şi ştampila                  Semnătura  

 
 
 
 
Precizări privind completarea cu MAJUSCULE a adeverintei: 
1.  Antet scoala 
2. Numele si prenumele doamnei/domnului profesor se trec identic cu cele din actul de identitate (toate 
numele şi prenumele persoanei conform CI). 
3. Se trece functia didactica cf. Legii 1/2011 
4. Se trece una din formele in care este incadrată persoana respectivă- titular, suplinitor, detaşat, ...  
5. Se trece una din situaţiile: debutant, definitivat, gradul II, gradul I 
6. Se trece specialitatea conform ultimului act de studii in baza caruia este realizata incadrarea 
7. Se trece denumirea cursului conform Adresei CCD Gorj nr.382/10.10.2014 . 
8. Se trec numele si prenumele directorului si ale persoanei care asigura secretariatul instituţiei de învăţământ. 
Se ştampilează adeverinţa cu ştampila rotundă a instituţiei. 
 

ATENTIE. Adeverinta  nu se printeaza cu aceste precizări. 
 


