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Nr. 780/01.10.2020   

 

În atenţia conducerii unităţilor de învăţământ din judeţul Cluj 

 

Stimată doamnă director, 

Stimate domnule director, 

 

Pentru buna derulare a activităţilor de formare continuă a personalului didactic şi didactic 

auxiliar în acest an şcolar, vă aducem la cunoştinţă următoarele: 

 

1. Prin Ordinul Ministerul Educaţiei și Cercetării nr. 4862/08.07.2020, se prelungește perioada de 

valabilitate a Ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Cluj avizată pentru anul şcolar 

2019-2020. Astfel, această ofertă este valabilă până în decembrie 2020. 

 

2. Pentru a creşte calitatea impactului participării personalului didactic  și didactic auxiliar la 

activităţile de formare continuă, vă rugăm să vă implicaţi în orientarea cadrelor didactice din 

unitatea de învăţământ pe care o conduceți, în vederea înscrierii şi participării acestora la acele 

activităţi care corespund nevoilor reale de formare continuă, precum şi acumulării de credite 

profesionale transferabile, conform art. 245, alin. 6 din Legea Educaţiei Naţionale: ,,Personalul 

didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul 

preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să 

acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului 

de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.“ 

 

3. Oferta privind programele de formare continuă acreditate este publicată  pe website-ul Casei 

Corpului Didactic Cluj, www.ccdcluj.ro, secțiunea Formare continuă – Oportunități de 

formare. Pentru o mai bună orientare privind tipurile de activităţi de formare, Oferta Casei 

Corpului Didactic Cluj are următoarea structură: Programe de formare acreditate, Programe 

de formare avizate MEN, Activităţi metodice, Activități ştiinţifice, Activități culturale și Alte 

tipuri de activități. 

 

4. În vederea înscrierii la programele de formare continuă, consultați documentele publicate pe 

site-ul www.ccdcluj.ro, secțiunea Formare continuă – Cum beneficiez de formare continuă, în 

paginile Programe acreditate și Programe avizate. Documentele conțin informații privind: 

denumirea programelor de formare, grupul țintă vizat, numărul de ore/ credite profesionale 

http://www.ccdcluj.ro/
http://www.ccdcluj.ro/


transferabile, calendarul estimativ al formării. Înscrierea la programele de formare se realizează 

prin completarea formularelor online care se deschid prin accesarea denumirii programului din 

listele afișate pe site.  Menționăm faptul că programele de formare se vor derula exclusiv 

online. 

 

5. Pentru activităţile metodice, ştiinţifice şi culturale, înscrierea se realizează periodic, prin 

anunţuri publicate pe pagina web a Casei Corpului Didactic Cluj, la rubrica Agenda 

activităților – Noutăți.  

 

6. În ceea ce privește taxa de participare la programele de formare continuă, conducerea unității 

de învățământ poate finanța/deconta cadrelor didactice această taxă din bugetul de formare, 

luând în considerare criterii precum:  

 prioritățile Inspectoratului Școlar Județean Cluj în domeniul dezvoltării resurselor umane;  

 relevanța programului de formare față de nevoile de formare identificate la nivelul unității de 

învățământ; 

 situația cadrelor didactice din unitatea de învățământ în ceea ce privește acumularea de credite 

profesionale transferabile, alte priorități ale unității de învățământ în domeniul managementului 

resurselor umane.  

 

7. Taxa de participare pentru programele de formare ale cărui furnizor este Casa Corpului 

Didactic Cluj, se va achita prin ordin de plată/ mandat poștal, în contul Casei Corpului Didactic 

Cluj: 

IBAN RO43TREZ21620E331700XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 7929740 (cu 

precizarea denumirii programului de formare).  

 

8. Taxa de participare pentru programele derulate în parteneriat se plătește în contul partenerului 

care va fi transmis cursanților înscriși de către responsabilul programului. 

 

 

Director Casa Corpului Didactic Cluj,  

prof. dr. Mihaela POPESCU 

 


