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CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD 

OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ, PROIECTE ŞI 
ACTIVITĂŢI 

AN ŞCOLAR 2013 – 2014 
 

Cap. I. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ 

I.1. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE 

I.1.1. EDUcațieNONFORMALĂ 
Tipul de program: Modul lung. Program acreditat de CCD Bistriţa-Năsăud, 25 credite profesionale 
transferabile, conform OMECTS nr. 3876/02.05.2012. 
Public-ţintă vizat: Personal didactic din învățământul preuniversitar 
Durata: 89 ore 
Responsabil: prof. metodist Ioan Ioja 

I.1.2. FIADD – Formare şi îndrumare în activitatea didactică pentru debutul în carieră 
Tipul de program: Modul lung. Program acreditat de CCD Bistriţa-Năsăud, 25 credite profesionale 
transferabile, conform OMECTS 7430/28.12.2011 
Public-ţintă vizat: Personal didactic din învățământul preuniversitar 
Durata: 89 ore 
Responsabil: prof. metodist. Aurelia Dan 

I.1.3. Educaţie pentru mediu 
Tipul de program: Modul mediu. Program acreditat de CCD Bistriţa-Năsăud, 15 credite profesionale 
transferabile, conform deciziei OMECTS nr. 3285/17.02.2012 
Public-ţintă vizat: Personal didactic din învățământul preuniversitar 
Durata: 59 ore  
Responsabil: prof. metodist Elena Egreta Marc 

I.1.4. Introducere în .NET Framework 
Tipul de program: Modul lung. Program acreditat de CCD Bistriţa-Năsăud, 25 credite profesionale 
transferabile, conform OMECTS 6170/07.11.2011 
Public-ţintă vizat: profesori de informatică 
Durata: 89 ore 
Responsabil: prof. metodist. Ioan Ioja 

I.1.5. Consiliere şi dezvoltare profesională 
Tipul de program: Modul lung. Program acreditat de CCD Cluj  pe locații din județul Bistrița – Năsăud 
prin OMECTS nr.4486 din 23.06.2011. 25 credite profesionale transferabile 

Public-ţintă vizat: Cadre didactice 
Durata: 89 ore 
Responsabil: prof. metodist. Ioan Ioja 

I.1.6. Tineri împotriva violenței 
Tipul de program: Modul lung. Program acreditat de Institutul de Științe ale Educației pe locația CCD 
Bistrița-Năsăud prin decizia nr. 4620 din 05.08.2010, 21 credite profesionale transferabile 

Public-ţintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar, directori de școală, experți, consilieri 
școlari, precum și toți cei interesați de aspecte educaționale specifice. 
Durata: 84 ore 
Responsabil: prof. metodist. Ioan Ioja 

I.1.7. Abilităţi de viaţă la adolescenţi – prevenirea consumului de droguri 
Tipul de program: Modul scurt 
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Program acreditat de CCD București pe locații din județul Bistrița – Năsăud prin OMEN nr.4736  din 
12.07.2012. 11 credite profesionale transferabile 
Public-ţintă vizat: profesori din învăţământul secundar inferior, profesori din cabinetele de asistenţă 
psihopedagogică 
Durata: 44 ore 
Responsabil: prof. metodist Ioan Ioja 

I.1.8. Inițiere în utilizarea calculatorului și internetului 
Tipul de program: Modul scurt – în curs de acreditare 
Public-ţintă vizat: Cadre didactice 
Durata: 40 ore 
Responsabil: inf. Adrian Năstase 

I.1.9. Tehnoredactare și multimedia 
Tipul de program: Modul mediu – în curs de acreditare 
Public-ţintă vizat: Cadre didactice. Condiție: cunoașterea utilizării calculatorului la nivel elementar 
Durata: 60 ore 
Responsabil: inf. Adrian Năstase 
 
I.2. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ NEACREDITATE 

I.2.1. Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: profesori evaluatori pentru examenele naționale 
Durata: 30 de ore 
Responsabil: prof. metodist. Aurelia Dan 

I.2.2. Implementarea programei şcolare „Consiliere şi orientare”  
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: învăţători, institutori, profesori diriginţi, cadre didactice interesate 
Durata: 24 ore 
Responsabil: prof. metodist Aurelia Dan 

I.2.3. Formarea abilităților de viață la elevi 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Cadre didactice interesate de formarea abilităților de viață la elevi 
Durata: 38 ore 
Responsabil: prof. metodist. Aurelia Dan 

I.2.4. Cursuri de iniţiere în limbi străine pentru adulţi 
Tipul de program: Modul lung 
Public-ţintă vizat: Cadre didactice de diferite specialităţi (altele decât limbi străine), adulţi interesaţi în 
achiziţionarea cunoştinţelor de limbi străine. 
Durata: 80 ore (2 ore / săptămână) 
Responsabil: prof. metodist Elena Egreta Marc 

I.2.5. Curs de limba engleză – nivel intermediar 
Tipul de program: Modul lung 
Public-ţintă vizat: Cadre didactice de diferite specialităţi (altele decât limba engleză), adulţi interesaţi în 
aprofundarea cunoştinţelor de limba engleză. 
Durata: 80 ore (2 ore / săptămână) 
Responsabil: prof. metodist Elena Egreta Marc 

I.2.6. Metode interactive de grup 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Educatoare 
Durata: 30 ore 
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Responsabil: prof. metodist Aurelia Dan 

I.2.7. Metoda proiectelor la vârste timpurii  
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Educatoare, învăţători/institutori 
Durata: 30 ore 
Responsabil: prof. metodist Ioan Ioja 

I.2.8. Educaţia incluzivă în grădiniţă 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar 
Durata: 30 ore 
Responsabil: prof. metodist Aurelia Dan 

I.2.9. Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale la copiii cu vârste de la 3 la 7 ani 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar, consilieri psihopedagogi 
Durata: 30 ore 
Responsabil: prof. metodist Aurelia Dan 

I.2.10. Comunicarea interculturală prin promovarea turismului local 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Cadre didactice, personal didactic auxiliar 
Durata: 24 ore 
Responsabil: prof. metodist Elena Egreta Marc 

I.2.11. Managementul stresului ocupaţional 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Personal didactic, personal didactic auxiliar 
Durata: 30 ore 
Responsabil: prof. metodist Ioan Ioja 

I.2.12. Managementul formării continue 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Responsabilii cu activitatea de formare continuă 
Durata: 24 ore 
Responsabil: director Iuliana Chilom 

I.2.13. Tehnici de lucru cu adulţii – programul „A doua şansă” 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Inspectori de specialitate, directori, învăţători, profesori 
Durata: 24 ore 
Responsabil: prof. metodist Ioan Ioja 

I.2.14. Evaluarea internă a calității în unitățile de învățământ prin CEAC 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Responsabilii comisiilor CEAC 
Durata: 24 ore 
Responsabil: prof. metodist Balazs Denes 

I.2.15. Educaţie pentru drepturi 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Cadre didactice interesate 
Durata: 40 ore 
Responsabil: prof. metodist. Aurelia Dan 
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I.2.16. Didactica disciplinei 
a) Calitate în învăţământul preşcolar şi primar 

Tipul de program: Tematic 
Public-ţintă vizat: Educatoare, învăţători, debutanţi, învăţământ simultan, cadre didactice identificate cu 
nevoi de formare  
Durata: 24 ore 
Responsabil: prof. metodist Ioan Ioja 

b) Învăţarea prin cooperare în învăţământul cu predare în limba maghiară 
Tipul de program: Tematic/ scurt 
Public-ţintă vizat: Educatore, învăţători/institutori de la grupe /clase cu predare în limba maghiară. 
Durata: 24 ore 
Responsabil: prof. metodist Balazs Denes 

c) Abilitare curriculară – limba şi literatura română – formarea debutanților 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Profesori debutanţi, cadre didactice identificate cu nevoi de formare, nominalizaţi de ISJ 
Durata: 30 ore 
Responsabil: prof. metodist Aurelia Dan 

d) Abilitare curriculară – limbi moderne  
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Profesori debutanţi, cadre didactice identificate cu nevoi de formare, nominalizaţi de ISJ 
Durata: 24 ore 
Responsabil: prof. metodist Elena Egreta Marc 

e) Metode moderne de învățare non-tradiționale 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Profesori debutanţi, necalificaţi, cadre didactice identificate cu nevoi de formare, 
nominalizaţi de ISJ 
Durata: 24 ore 
Responsabil: prof. metodist Aurelia Dan 

f) Bioetica 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Profesori de religie, diriginții de la clasele VII-XII 
Durata: 20 ore 
Responsabil: prof. metodist Aurelia Dan 

g) Didactici moderne – matematică, chimie, fizică, biologie 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Profesori debutanţi, necalificaţi, cadre didactice identificate cu nevoi de formare, 
nominalizaţi de ISJ. 
Durata: 24 ore 
Responsabil: prof. metodist. Ioan Ioja 

h) Didactica disciplinelor tehnologice 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Profesori debutanţi, cadre didactice din ÎPT identificate cu nevoi de formare 
Durata: 24 ore 
Responsabil: prof. metodist. Ioan Ioja 

i) Didactica disciplinei – educaţie fizică şi sport 
Tipul de program; Modul scurt 
Public-ţintă vizat; Profesori debutanţi, necalificaţi, cadre didactice identificate cu nevoi de formare, 
nominalizaţi de ISJ 
Durata ; 24 ore 
Responsabil; prof. metodist Balazs Denes 
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j) Abilitare curriculară – muzică, arte plastice 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Profesori debutanţi, necalificaţi, cadre didactice identificate cu nevoi de formare, 
nominalizaţi de ISJ. 
Durata: 24ore 
Responsabil: prof. metodist Elena Egreta Marc 

k) Abilitare curriculară – învăţământ special 
Tipul de program: Modul scurt 
Public-ţintă vizat: Profesori debutanţi, cadre didactice identificate cu nevoi de formare, nominalizaţi de ISJ 
Durata: 24 ore 
Responsabil: prof. metodist Ioan Ioja 
 
I.3. CURSURI DE PERFECȚIONARE/SPECIALIZARE AUTORIZATE (cod COR) 

I.3.1. Formator 
Tipul de program: Formare – cod COR 242401 
Public-ţintă vizat: Personal didactic si didactic auxiliar 
Durata: 60 ore 
Responsabil: prof. metodist. Ioan Ioja 

I.3.2. Mentor 
Tipul de program: Perfecționare – cod COR 235902 
Public-ţintă vizat: Cadre didactice 
Durata: 63 ore 
Responsabil: prof. metodist. Ioan Ioja 

I.3.3. Metodist 
Tipul de program: Perfecționare cod COR 214114 
Public-ţintă vizat: Cadre didactice 
Durata: 50 ore 
Responsabil: prof. metodist. Ioan Ioja 

I.3.4. Bibliotecar 
Tipul de program: Perfecționare – cod COR 441101 ( studii medii) 

– cod COR 262202 (studii superioare) 
Public-ţintă vizat: Cadre didactice auxiliare 
Durata: 54 ore 
Responsabil: bibliotecar Margareta Pop 

I.3.5. Management de proiect 
Tipul de program: Curs de specializare cod COR 242112 
Public-ţintă vizat: Personal din învățământ 
Durata: 40 ore 
Responsabil: prof. metodist. Ioan Ioja 

I.3.6. Secretar şcoală 
Tipul de program: Perfecționare – cod COR 235909 
Public-ţintă vizat: Cadre didactice auxiliare 
Durata: 50 ore 
Responsabil: prof. metodist. Ioan Ioja 

I.3.7. Expert achiziţii publice 
Tipul de program: Perfecționare – cod COR 214946 
Public-ţintă vizat: Personal didactic, personal didactic auxiliar 
Durata: 60 ore 
Responsabil: prof. metodist. Ioan Ioja 
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I.3.8. Animator socio-educativ 
Tipul de program: Perfecționare – cod COR 516907 
Public-ţintă vizat: Coordonatori de programe şi proiecte educative, consilieri şcolari, cadre didactice din 
învăţământul preşcolar şi primar (clasa pregătitoare), cadre didactice interesate 
Durata: 90 ore 
Responsabil: prof. metodist. Aurelia Dan 
 

Cap. II. ACTIVITĂŢI METODICO-ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE 

II.1. SIMPOZIOANE/ SESIUNI DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI 

II.1.1. Simpozion internațional „Utilizarea creativă a noilor tehnologii didactice” 
Responsabil activitate: director Iuliana Chilom; 
Grup ţintă: cadre didactice, membrii comunității locale; 
Data şi loc de desfăşurare: 14 decembrie 2013, Liceul cu Program Sportiv Bistrița. 

II.1.2. Simpozionul internațional „Educația în context european” 
Responsabil activitate: prof. metodist Aurelia Dan; 
Grup ţintă: Cadre didactice; 
Data şi loc de desfăşurare: 26 aprilie 2014, Școala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva. 

II.1.3. Simpozion național cu participare internațională „Geografia orizontului local” 
Responsabil activitate: prof. metodist Elena Egreta Marc; 
Grup ţintă: cadre didactice interesate 
Data şi loc de desfăşurare: aprilie 2014, Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița 

II.1.4. Simpozion național „Adaptarea curriculară la particularitățile elevilor, premisă a 
reușitei didactice” 

Responsabil activitate: prof. metodist Ioan Ioja; 
Grup ţintă: cadre didactice interesate; 
Data şi loc de desfăşurare: martie 2014, Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Bistrița. 

II.1.5. Simpozion județean „Tragediile istoriei. Holocaustul” 
Responsabil activitate: prof. metodist Dan Aurelia; 
Grup ţintă: profesori de istorie și socio-umane; 
Data şi loc de desfăşurare: 9 octombrie 2013, CCD Bistriţa-Năsăud. 

II.1.6. Sesiune de comunicări – „Cooperare pentru formare – Acordarea primului ajutor 
în caz de accident rutier” 

Responsabil activitate: prof. metodist Egreta Marc, bibl. Margareta Pop 
Grup ţintă: Cadre didactice, medici, asistenți-instructori care predau la școlile postliceale sanitare din 
Bistrița, personal didactic auxiliar 
Data şi loc de desfăşurare: octombrie 2013, Liceul Teoretic Sanitar Bistrița 

II.1.7. Sesiune de comunicări – „Creativitate și inovație didactică în dezvoltarea 
abilităților de integrare socio-profesională” 

Responsabil activitate: prof. metodist Ioan Ioja 
Grup ţintă: cadre didactice 
Data şi loc de desfăşurare: noiembrie 2013, Colegiul Tehnic Infoel Bistrița 

II.1.8. Sesiune de comunicări – „Oameni care au fost. In memoriam Lazăr Ureche” 
Responsabil activitate: prof. metodist Aurelia Dan 
Grup ţintă: profesori de istorie și socio-umane, cercetători 
Data şi loc de desfăşurare: ianuarie 2014, CCD Bistrița-Năsăud 
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II.1.9. Sesiune de comunicări – „Alternativa educațională – prezent și perspectivă” 
Responsabil activitate: prof. metodist Aurelia Dan; 
Grup ţintă: cadre didactice implicate în alternativele educaționale, cadre didactice interesate; 
Data şi loc de desfăşurare: aprilie 2014, Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița. 

II.1.10. Sesiune de comunicări – „Bune practici în învățământul postliceal sanitar” 
Responsabil activitate: prof. metodist Elena Egreta Marc, bibl. Margareta Pop 
Grup ţintă: Cadre didactice, medici, asistenți-instructori care predau la școlile postliceale sanitare din 
Bistrița 
Data şi loc de desfăşurare: mai 2014, Liceul Teoretic Sanitar Bistrița 
 
II.2. WORKSHOP-URI, DEZBATERI, COLOCVII 

II.2.1. Ziua internaţională a limbilor vorbite în Europa – dezbatere 
Responsabil de activitate: Margareta Pop, prof. metodist Elena Egreta Marc; 
Grup ţintă: Bibliotecari şcolari, documentarişti, cadre didactice; 
Data şi loc de desfăşurare: 26 septembrie 2013, CCD Bistriţa-Năsăud. 

II.2.2. Managementul activităților educative și extrașcolare – workshop 
Responsabil de activitate: prof. metodist Aurelia Dan; 
Grup ţintă: coordonatori de proiecte și programe  educative; 
Data şi loc de desfăşurare: octombrie-decembrie 2013, ISJ BN 

II.2.3. „Tradiție și interculturalitate”. Sărbătorile internaționale – modalitate de 
comunicare interculturală – workshop 

Responsabil de activitate: prof. metodist Elena Egreta Marc, bibl. Margareta Pop 
Grup ţintă: Cadre didactice și personal auxiliar din învățământul preuniversitar; 
Data şi loc de desfăşurare: 5 noiembrie 2013, CCD Bistriţa-Năsăud. 

II.2.4. Literatură și spiritualitate – dezbatere 
Responsabil de activitate: prof. metodist Aurelia Dan; 
Grup ţintă: Cadre didactice; 
Data şi loc de desfăşurare: decembrie 2013, Biblioteca Județeană Bistrița-Năsăud 

II.2.5. Ziua minorităților naționale – valorizarea tradițiilor și obiceiurilor specifice 
sărbătorilor de Crăciun – workshop 

Responsabil de activitate: prof. metodist Elena Egreta Marc, bibl. Margareta Pop; 
Grup ţintă: Cadre didactice și personal auxiliar din învățământul preuniversitar; 
Data şi loc de desfăşurare: 18 decembrie 2013, CCD Bistriţa-Năsăud. 

II.2.6. Ziua internațională a poeziei – dezbatere și lectură publică 
Responsabil de activitate: prof. metodist Egreta Marc, bibl. Margareta Pop; 
Grup ţintă: Cadre didactice și personal auxiliar din învățământul preuniversitar; 
Data şi loc de desfăşurare: 21 martie 2014, CCD Bistriţa-Năsăud. 

II.2.7. Săptămâna francofoniei – dezbatere 
Responsabil de activitate: prof. metodist Egreta Marc, bibl. Margareta Pop; 
Grup ţintă: Cadre didactice; 
Data şi loc de desfăşurare: martie 2014, CCD Bistriţa-Năsăud. 

II.2.8. Biblioteca – un paradis – dezbatere 
Responsabil de activitate: bibliotecar Margareta Pop, prof. metodist Egreta Marc; 
Grup ţintă: Bibliotecari şcolari; 
Data şi loc de desfăşurare: aprilie 2014, CCD Bistriţa-Năsăud. 
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Notă:  
1. Programele de formare continuă vor fi finanțate de la bugetul de stat doar în limita fondurilor 

disponibile. 
2. Pentru activităţile metodico-ştiinţifice înscrierile se fac la Casa Corpului Didactic, cu cel puţin 3 

zile înainte de data stabilită; 
3. Pentru sesiunile de referate şi comunicări, lucrările se predau responsabilului de activitate cu cel 

puţin 3 zile înainte de data stabilită, pe suport de hârtie, redactate pe calculator. Nu sunt acceptaţi 
ca autori mai mult de două persoane pentru o lucrare. Eliberarea adeverinţei este condiţionată de 
participarea la activitate şi susţinerea lucrării. 

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE LA CURSURILE DE FORMARE ALE CASEI 
CORPULUI DIDACTIC 

 
Solicitantul va completa:  
- Pentru cursurile acreditate: formular individual de înscriere – ANEXA 1. 
- Pentru cursurile neacreditate: formular individual de înscriere – ANEXA 2. 
- Adeverinţă de încadrare de la unitatea şcolară, în care se specifică funcţia şi specialitatea, 

conform modelului. 
 

Formularele se depun personal la profesorii metodiști ai CCD Bistriţa-Năsăud. 
 

Indicaţii tehnice:  
- ANEXA 1 şi ANEXA 2 se descarcă de pe site (http://www.ccdbn.ro), se printează, apoi se 

completează şi se semnează. 
- Adeverinţa se descarcă de pe site (http://www.ccdbn.ro), se completează în format electronic, 

apoi se printează şi se semnează. 
 
NOTĂ:  
 Niciun cadru didactic nu va putea beneficia de mai mult de 30 credite profesionale transferabile 

prin finanţare de la bugetul de stat. 
 Nu vor putea fi planificate la cursuri de perfecţionare / formare continuă, cadrele didactice care 

în ultimi 5 ani au obţinut un grad didactic (def., gr. II, gr. I, echivalare doctorat cu gr. I) sau care 
au acumulat 90 credite profesionale transferabile prin programele de perfecţionare/ formare 
continuă, finanţate de la buget. 

 La solicitarea scrisă a cadrelor didactice, CCD BN organizează cursuri contra-cost. 
 Nu se primesc cereri individuale pentru cursurile acreditate decât dacă sunt anexate toate 

documentele cerute în ANEXA1. 
 Informaţii suplimentare se obţin de la profesorii metodişti. 

CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD 

Adresa: Bistriţa, b-dul Independenţei nr. 24, cod 420184, jud. Bistriţa-Năsăud 

Tel: +40 (0)263 237 094; Fax: +40 (0)263 234 916 

e-mail: ccd_bistrita@yahoo.com; web: www.ccdbn.ro 


