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In atenţia liceelor, colegiilor, grupurilor şcolare 

 
Stimată doamnă directoare, 
Stimate domnule director, 

 
 

Vă informăm că în data de 27 noiembrie 2008, a fost semnat un nou acord între Ministerul 
Educaţiei Cercetării şi Tineretului şi Oracle România, având în vedere derularea programului 
Oracle Academy “Introducerea în Informatică”.  

Conform acestui acord, începând din acest an pot participa la programul mai sus menţionat 
toate liceele din România, independent de specializarea lor (clasele 9-12). Astfel, vor fi oferite 
cursuri de instruire pentru profesorii care vor preda la clasă cursurile „Proiectarea bazelor de 
date şi programarea cu SQL” şi „Programarea bazelor de date cu PL/SQL”. 

 

1. Înscrierea la cursul „Proiectarea bazelor de date şi programarea 
cu SQL” 

 
În conformitate cu acordul mai sus menţionat, în perioada 12 ianuarie -2 februarie 2009 

profesorii care vor să participe la cursul de formare  „Proiectarea bazelor de date şi programarea cu 
SQL” se vor putea înscrie la acest curs, având în vedere următoarele: 
-    până în data de 23 ianuarie 2009, ora 14 rugăm unităţile de învăţământ să completeze: 
               - tabelul (TABEL LICEE.xls, foaia SCOLI) ataşat acestui mesaj, cu toate datele 
solicitate pentru înscrierea şcolii  
    - tabelul (TABEL LICEE.xls, foaia PROFESORI NOMINALIZATI) cu datele 
profesorilor nominalizaţi de către conducerea unităţilor de învăţământ să participe la formare 
şi să îl trimită pe adresele de e-mail feliciaszabo@yahoo.com şi adresa_dana_vaida@yahoo.com 
 
-     profesorii care vor fi nominalizaţi de către liceele mai sus menţionate vor fi contactaţi prin e-
mail, pentru a se înscrie pe site-ul Oracle http://academy.oracle.com/index1.html, în perioada 12 
ianuarie - 2 februarie 2009 
-     profesorii care au deja şcolile introduse în sistem, şi care nu au participat încă la cursul 
„Proiectarea bazelor de date şi programarea cu SQL” , se pot înscrie pe site-ul 
http://academy.oracle.com/index1.html , în perioada 12 ianuarie - 2 februarie 2009. 

  
Cursul „Proiectarea bazelor de date şi programarea cu SQL” se va realiza în două etape şi va 
include: 

•        până la 90 de ore de training virtual, însemnând pregătirea preliminară dirijată de 
instructori (9 sesiuni săptămânale) în perioada 9 martie 2009 – 8 mai 2009; 
•        participarea la trainingul în clasă, care include 48 de ore de instruire va fi oferit de Casa 
Corpului Didactic în perioada 14 iunie – 20 iunie 2009.  



2. Înscrierea la cursul „Programarea bazelor de date cu PL/SQL” 
 

Înscrierea la cursul „Programarea bazelor de date cu PL/SQL” se va realiza în cursul lunii 
februarie, numai pentru profesorii care au finalizat cursul „Proiectarea bazelor de date şi 
programarea cu SQL” în sesiunile de instruire anterioare (în anii 2003 - 2008). Instrucţiunile de 
înscriere la acest curs vor fi transmise la începutul lunii februarie. 
  
Cursul „Programarea bazelor de date cu PL/SQL”, se va face în 2 etape şi va include: 
  

•        până la 90 de ore de training virtual, însemnând pregătirea preliminară dirijata de 
instructori (9 sesiuni săptămânale) în perioada 6 aprilie 2009 – 5 iunie 2009; 
•        participarea la training-ul în clasă, care include 48 de ore de instruire va fi oferit de 
Casa Corpului Didactic în perioada 31 august  – 5 septembrie 2009. 

 
Persoane de contact:  
Felicia Szabo, profesor metodist CCD Cluj, tel. 0733-661202, feliciaszabo@yahoo.com  pentru 
informaţii legate de organizare 
Dana Vaida, instructor Oracle, e-mail: adresa_dana_vaida@yahoo.com pentru informaţii legate de 
înscriere 
 
 

Director CCD Cluj, 
Inspector de specialitate,         Dorina Kudor 
Codruţa Negruţiu 
 
       Coordonator program CCD Cluj, 
        Felicia Szabo 
 


