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LEGISLAȚIE

▪ Legea Educației Naționale, Legea nr.1/2011

▪ Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului

didactic Ordin nr. 5554/2011 din 07/10/2011

▪ Metodologia privind formarea continuă a personalului din

învățământul preuniversitar OM 5.561/2011

▪ Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi

echivalare a creditelor profesionale transferabile Ordin 5562

07-Oct-2011 Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului si

Sportului

▪ Regulamentului de organizare şi funcționare a bibliotecilor

şcolare şi a centrelor de documentare şi informare



STATUTUL CASEI CORPULUI DIDACTIC

• Art. 1 Casa corpului didactic este unitate conexă a Ministerului 
Educaţiei Naționale, care funcţionează în fiecare judeţ, 
respectiv în municipiul Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 
alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

• Art. 2 Casa corpului didactic poate organiza filiale în judeţ, 
respectiv în sectoarele municipiului Bucureşti.

• Art. 3 Casa corpului didactic este instituţie cu personalitate 
juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu proprii, 
subordonată metodologic Direcţiei Generale Management 
Preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, iar 
pe plan local este coordonată de inspectoratul şcolar judeţean, 
conform prevederilor art. 95 alin. (1) lit. h) şi ale art. 99 alin. 
(3) din Legea nr. 1/2011.



VIZIUNEA ȘI MISIUNEA CASEI CORPULUI DIDACTIC 

• MISIUNEA - Organizarea programelor de formare 
continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, 
metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul 
preuniversitar

• VIZIUNEA - Promovarea inovaţiei şi a reformei, 
asigurarea cadrului pentru dezvoltarea personală şi 
profesională a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar.



FUNCȚIILE CASEI CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA

Principalele funcții
1. organizator și furnizor de programe de formare continuă pentru personalul

din învățământul preuniversitar;

2. centru de resurse, de inovație și de expertiză în formarea continuă a

personalului din învățământul preuniversitar;

3. centru de informare-documentare și consultanță pentru personalul din

învățământul preuniversitar;

4. centru de inițiere și organizare de activități științifice, metodice și culturale;

5. consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală și

organizațională;

6. centru de inițiere și derulare de parteneriate în scopul implementării de

proiecte educaționale la nivel local, regional, național și internațional;

7. centru de evaluare acreditat pentru identificarea, evaluarea și

recunoașterea rezultatelor învățării nonformale și informale pentru personalul

didactic.



FILIALELE CASEI CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA

Colegiul Mihail Cantacuzino, Sinaia

Colegiul Naţional Nicolae Grigorescu, Câmpina

Colegiul Naţional Nicolae Iorga, Vălenii de Munte

Liceul Teoretic Şerban Vodă, Slănic

Liceul Teoretic Brâncoveanu Vodă, Urlaţi

Liceul Teoretic Grigore Tocilescu, Mizil

Şcoala Gimnazială, Sat Tăriceni, Comuna Şirna 



OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ 2017-2018

14 

programe 
acreditate
de M.E.N.

61 
programe 
avizate

de M.E.N.

OFERTA

Urban

1135 

Rural

156

NUMĂR DE PARTICIPANȚI 

1291

Domeniile de formare :
1. Proiectare curriculară

2. Strategii didactice de predare-învățare evaluare

3. Abilitare curriculară

4. Managementul clasei de elevi

5. Consiliere şi orientare școlară în domeniul carierei

6. Competențe TIC/ digitale

7. Educația copiilor cu CES

8. Educația copiilor și tinerilor cu aptitudini înalte

9. Egalitate de șanse și gen

10. Educaţie non-formală, extrașcolară și informală

11. Noile educaţii

12.Management și consiliere pentru cariera didactică

13. Management și leadership în educație

14. Marketing educațional

15. Managementul calității educației

16 Politici educaționale



PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ

o CATEGORII o NUMĂR ABSOLVENȚI

a) Programe de formare ale Casei Corpului Didactic  Prahova, 

acreditate de M.E.N.: 440 absolvenți

b) Programe de formare ale altor instituții acreditate de M.E.N. și 

derulate prin C.C.D. Prahova: 140 absolvenți

c) Programe în concordanță cu obiectivele strategice ale  M.E.N. 

organizate prin Casa Corpului Didactic Prahova: 585 absolvenți

d) Programe de formare continuă avizate de M.E.N din Oferta de 

programe a C.C.D. Prahova: 712 absolvenți

e) Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii 

examenului național de definitivare în învățământ și pentru 

suplinitori: 105

f) Programe / Activităţi de formare a directorilor : 100

g) Activități de instruire a responsabililor cu formarea continuă: 

230



PROGRAME DE FORMARE DERULATE     

ACREDITATE AVIZATE

• Management și comunicare în unitățile școlare

(120 ore, 30 CPT) 
• Abilitarea  curriculară a cadrelor didactice din 

învăţământul primar pentru clasa pregătitoare

• Tehnologii Informaţionale Computerizate

(100 ore, 30 CPT) 

• Informatică și TIC pentru gimnaziu, clasa a V-a 

( 60 de ore, 15 CPT)

• Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial

• Noua generație de proiecte educaționale europene

• Formarea metodiştilor

• Activitatea educativă – componentă a educației 

permanente

• Istoria recentă a României (90 de ore, 25 CPT)

• Calitate în managementul inspecției școlare (52 ore, 

13 CPT)

• Elemente de pedagogie și psihologie a educației 

pentru susținerea examenelor și concursurilor 

naționale

• Curs practic de consiliere și orientare

• Fii PRO în școala incluzivă

• Instrumente Multimedia  în Școală (40 ore, 10 CPT)

• Școala incluzivă - Școala pentru toți  ( 60 de ore, 15

CPT)

• Noile educații și problematica lumii contemporane

• Educația centrată pe copil – noi abordări

• Adaptarea curriculei și a învățării – condiție a 

succesului școlar

• Educaţia pentru valori comportamentale şi atitudini 

(60 ore, 15 CPT)

• Comportementul violent și absenteismul –prevenire 

și intervenție

• Go Lab în procesul educațional

• Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor 

didactice pentru examenul de definitivare în 

invățământ și concursul național pentru ocuparea 

posturilor didactice vacante (120 ore, 30 CPT)

• Elemente de didactică pentru debutanți și stagiari

• Contribuția structurilor info-documentare la 

imaginea imaginea instituțională



STUDII/GRADE DIDACTICE ECHIVALATE

NR . ECHIVALĂRI

Sept. 2014 Sept. 2015 Sept. 2016
Sept.

2017

Sept. 

2018

a) obţinerea, în intervalul respectiv, A GRADULUI DIDACTIC II 

SAU A GRADULUI DIDACTIC I 

319 310 356 312 286

b) absolvirea de către personalul didactic a studiilor universitare de 

MASTER, în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele

educaţiei;

36 21 36 37 39

c) Absolvirea studiilor universitare de DOCTORAT în domeniul de 

specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei; 10 8 9 3 6

d) Absolvirea unui program de CONVERSIE PROFESIONALĂ în

învăţământ prin studii postuniversitare; 6 3 13 12 17

e) obţinerea, în intervalul respectiv, a unei ALTE SPECIALIZĂRI, 

care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte

discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de 

specializare înscris pe diploma de licenţă.

13 8 3 11 9

f) absolvirea în intervalul respectiv a UNUI CURS 

POSTUNIVERSITAR DIDACTIC 0 0 0 3 10

TOTAL 384 350 417 378 367

ECHIVALARE STUDII ȘI GRADE DIDACTICE  - 90 CPT



ACTIVITĂȚI METODICE, ŞTIINŢIFICE ȘI CULTURALE

C.C.D. PRAHOVA ȘI  FILIALE

141 activități

3201 

participanți

A. 
Managementul 

unităților de 
învățământ 

preuniversitar
B. 

Învățământ 
preșcolar 

C.
Învățământ 

primar

D. 
Învățământ 
secundar

E.
Învățământ 
special și 

special 
integrat 

F. Educație 
permanentă 
și activități 

extrașcolare

G. 
Bibliotecon

omie și 
știința 

informării



PROIECTE/PARTENERIATE EDUCAȚIONALE

Simpozion Internațional

Performanţe prin parteneriate, 

aprilie 2018

Festival Intenațional de poezie și            

epigramă - Romeo și Julieta la Mizil,

ianuarie 2018

Simpozion Internațional

Optimizarea procesului de învățământ, 

aprilie 2018

Proiecte/Simpozioane Judeţene/Regionale

• Paradigmele Educaţiei Moderne. 

Viziune, Valori, Modele

• Forme de design cultural. Educaţia în (re)creaţie

Festival  Internațional

FiEdu 2017 , iunie 2018

• Învăţarea Experienţială - Creativitate și

inovaţie în procesul de învăţamȃnt

Conferință Internațională

Un veac de unitate în cuget și simțire 

românească, martie 2018

• Educația Durabilă dă Valoare Tinerei Generații

• Modalități de integrare a elevilor cu CES în 

școală

• Drepturile și libertățile fundamentale ale omului

Simpozion Național 

Performanță și prestigiu în educație,

martie 2018

• Tendințe moderne în educația parentală

• Experiențe educaționale nonformale



EDITURA ȘI BIBLIOTECA 

• Buletinul de informare și documentare 
metodico-științifică, Nr. 25 şi Nr. 26

• Reviste, periodice

• Calendare semestriale

• Broșuri cercuri pedagogice, 

• Oferta de formare a C.C.D. 

• Diplome/Tipizate

• Ghiduri examene naționale

• Alte publicații (cărți, CD-uri)

• 7 reviste - ISSN, 18 publicații - ISBN

EDITURA

• Fond de carte: 50.370 volume,

• 620 utilizatori

• 990 de volume consultate

• Newsletter de Biblioteconomie și Știința
Informării, INFO PH, Nr. 6

• Biblioteci școlare: 172; C.D.I.-uri: 25

BIBLIOTECA



Revista ,,BULETIN DE INFORMARE ȘI 

DOCUMENTARE METODICO ȘTIINȚIFICĂ,, 



OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI

▪ ACREDITAREA unor noi programe și locații de formare;
▪ REACREDITAREA PROGRAMELOR solicitate de cadrele

didactice;

▪ EXTINDEREA programelor de formare ÎN MEDIUL
RURAL;

▪ Implementarea unor STRATEGII INOVATOARE de
promovare a ofertei;

▪ CONSILIEREA DE SPECIALITATE pentru responsabilii cu
formarea continuă din instituțiile de învățământ;

▪ Realizarea înscrierilor și a portofoliilor de evaluare doar
electronic;

▪ MONITORIZAREA IMPACTULUI pe care îl au programele
de formare continuă asupra activității cadrelor didactice.

▪ ATRAGEREA la programele de formare a cadrele
didactice fără credite profesionale transferabile;



PRIORITĂȚI DE FORMARE – 2018-2019

Cursuri gratuite

• Programe de formare pentru abilitare curriculară

(P. 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 45, 48, 50)

• Programe pentru pregătirea debutanților - DEF (P. 22, 24)

• Programe pentru pregătirea suplinitorilor – Titularizare (P.34)

• Activități de formare pentru evaluatori la DEF și Titularizare –

dezvoltarea competențelor de evaluare (P. 20, 30)

• Activități de formare a cadrelor didactice care fac parte din

Comisia județeană de organizare și desfășurare a probelor

practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la

clasă. (P. 31)

• Programe și activități pentru formarea metodiștilor ISJ (P. 33)

• Alte programe organizate la solicitarea MEN (P. 8, 19, 55)



Programe pentru cadre didactice care lucrează 

cu elevi cu C.E.S. 

• Program acreditat: Școala incluzivă - școala pentru toți, 60 de ore, 15 CPT

• Programe avizate: 

• P.6 – Adaptarea curriculei și a învățării – condiție a succesului școlar - 24 
de ore

• P. 17 - Cunoașterea principiilor comportamentale de bază – factor esențial 
pentru lucrul cu copiii cu autism – 24 de ore

• P. 32 – Fii PRO în școala incluzivă – priorități, perspective și provocări –
30 de ore

• P. 25 – Elemente de psihopedagogia supradotării – 24 de ore

• P. 59 – Strategii de prevenire a problemelor de comportament – 16 ore

• Public țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar de masă, special și special integrat


