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A. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE M.E.N. ŞI FURNIZATE DE 
C.C.D. BACĂU 

 
 Psihopedagogie - actualizări, conexiuni, perspective 

 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 numărul de credite: 25 
 număr de ore: 110 

 Competențe TIC și profesorul secolului XXI 
 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 numărul de credite: 28 
 număr de ore: 110 

 Istoria recentă a României 
 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar  
 numărul de credite: 25 
 număr de ore: 90 

 Educația pentru cetățenia activă 
 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 numărul de credite: 22 
 număr de ore: 89 

 Educație și performanță în învățământul profesional și tehnic 
 destinat:  personalului didactic din învățământul profesional și tehnic 

preuniversitar 
 numărul de credite: 22 
 număr de ore: 89 

 Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor profesionale didactice și a 
inspecției școlare 

 destinat:  personalului didactic  de predare și personal didactic cu funcții de 
conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar 

 numărul de credite: 30 
 număr de ore: 120 

 Integrarea tehnologiei cloud în designul educațional 
 destinat:  personalului didactic din învățământul preuniversitar 
 numărul de credite: 23 
 număr de ore: 90 

 Îmbunătățirea competențelor de lectură utilizând metode și procedee moderne 
 destinat:  personalului didactic de predare și personal didactic auxiliar 

(bibliotecari) din învățământul  preuniversitar 
 numărul de credite: 20 
 număr de ore: 80 

 Proiectarea, desfășurarea și evaluarea activităților de învățare utilizând platforme 
virtuale. Wand.education 

 destinat: personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic 
cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul 
preuniversitar. 

 numărul de credite: 22 
 număr de ore: 89 

 Formal, nonformal și informal în didactica modernă 
 destinat:  personal didactic de predare din învățământul preuniversitar 
 numărul de credite: 15 
 număr de ore: 60 
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B. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE M.E.N., ORGANIZATE DE 
C.C.D. BACĂU ÎN COLABORARE CU: 

 

Casa Corpului Didactic "Simion Mehedinti" -  Focșani - Vrancea 

 Modalități de formare a competențelor cheie a preșcolarului și școlarului mic - 
(OMENCS3150/30.01.2016) 

 destinat: personalului didactic din învățământul preșcolar și primar 
 numărul de credite: 15 
 număr de ore: 60 

 Relația școală - părinți - comunitate în învățământul preprimar și primar - (OMENCS 
3150/30.01.2016) 

 destinat: personalului didactic din învățământul preșcolar și primar 
 numărul de credite: 15 
 număr de ore: 60 

Casa Corpului Didactic Brăila 

 Informatică și TIC pentru gimnaziu - clasa a V-a 
 destinat: cadrelor didactice care predau informatică și TIC în învățământul 

preuniversitar 
 numărul de credite: 15 
 număr de ore: 60 

S.C.INFO EDUCAȚIA S.R.L. 
 Management educațional pentru instituțiile de învățământ preuniversitar - 

perspective inovative 
 destinat: cadre didactice de predare din învățământul preuniversitar; cadre 

didactice de conducere, îndrumare și control 
 numărul de credite: 20 
 număr de ore: 89 

 Comunicare instituțională 

 destinat: cadre didactice de predare din învățământul preuniversitar;  

 numărul de credite: 10 

 număr de ore: 42 

Asociația PROEURO-CONS 

 Leadership și management în organizațiile școlare 
 destinat: cadre didactice de predare din învățământul preuniversitar;  
 numărul de credite: 30 
 număr de ore: 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ccdfocsani.ro/
http://www.ccdfocsani.ro/
http://www.ccdfocsani.ro/
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C. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ PRIORITARE M.E.N. 

 

 Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor profesionale didactice și a 

inspecției școlare 

 Program pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în 

vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor 

vacante 

 Program pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național 

de definitivare 

 Banca națională de date a formării continue a personalului didactic din 

învățământul preuniversitar; 

 Management și consiliere pentru cariera didactică; 

 Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa 

pregătitoare. 

 Informatică și TIC pentru gimnaziu-clasa a V-a 

 Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare 

 
 

D. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ AVIZATE DE M.E.N. 

I. SECŢIUNEA CURRICULUM  

C1. Proiectarea curriculară a activităţii de instruire 
destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

 coordonatori: conf. univ. dr. Diana Csorba și prof. univ. dr. Sorin Cristea, 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti 

 număr de ore: 24 

C2. Democraţie participativă. Proiectul „Cetăţeanul” (CITIZEN PROJECT) 
 destinat: personalului didactic din învăţământul secundar inferior 
 coordonatori: prof. Lucica Ciupercă, coordonator al Centrului Regional de 

Resurse pentru Educația Civică Bacău, Monica - Margareta Andrei, formator 
Centrul European de Educație și Training Bacău şi prof. Florina Opincariu, 
Colegiul Naţional “Ferdinand I” Bacău 

 număr de ore: 40 

C3. Originea rromilor - teorii, legende, fapte 
 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori: prof. Anghel Năstase, profesor - asociat al CCD Bacău; prof. pt. 

înv. primar Mihaela Boscor, Şcoala Gimnazială Negoeşti, inst. Noemi Năsturaş, 
Grădiniţa cu Program Normal "Lizuca" Bacău 

 număr de ore: 40  

C4. Teaching Civic Concepts and Culture through English 
 destinat: persoanalului didactic din învăţământul preuniversitar care predă limba 

engleză 
 coordonatori: Annette Boyd Pitts - Executive Director of the Florida Law Related 

Education Association, Inc; Dr. Kathy S. Froelich - Assistant in English Education 
in the School of Teacher Education, Erin Crowe - Program Director at The Florida 
Law Related Education Association, Inc. – S.U.A. şi prof. Daniela Petrescu –
Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău 

 număr de ore: 40 
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C5. Firma de exercițiu – metodă interactivă de educație antreprenorială 
 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonator: prof. Mihaela - Liliana Ciuchi, inspector școlar - discipline tehnice 

I.S.J. Bacău 
 număr de ore: 24 

 
C6. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa 
pregătitoare 

 destinat: persoanalului didactic din învăţământul primar  
 coordonatori: prof. Măndița Ciotloș, Şcoala Gimnazială "Liviu Rebreanu” 

Comănești; prof. Rodica Leonte, Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza” Bacău; prof. 
Adina - Corina Albu, Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău; prof. 
Luminița - Nușa Todirică, Școala Gimnazială ”Mihai Drăgan” Bacău;  prof. 
Monalisa - Laura Gavriluț, Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Bacău; prof. Geta 
Constandiș, Şcoala Gimnazială "Ghiță Mocanu” Onești;  

 număr de ore: 16 

C7. Șahul în școală - program național opțional 
 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori: prof. Vlad Ungureanu, Federația Română de Șah; prof. Silviu  

Ifrim, candidat maestru, coeficient E.L.O. 2131, Federația Română de Șah 
 număr de ore: 25 

C8. Didactică preșcolară, de la teorie la practică 
 destinat: cadrelor didactice din învățământul preșcolar 
 coordonator: prof. Maria Mătăsaru, formator CCD Bacău; prof. Maria Chiriloaie, 

Școala Gimnazială ”Alecu Russo” Bacău; prof. Elena Roșca, Școala Gimnazială 
”Alecu Russo” Bacău  

 număr de ore: 24 

C9. Pregătirea psihopedagogică şi metodica activităţilor instructiv - educative în 
contextul instruirii diferenţiate 

 destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
 coordonator: prof. Diana Aprodu, coordonator CJAP Bacău;  
 număr de ore: 24 

C10. Abordarea integrată a învățării 
 destinat: personalului didactic din învățământul preuniversitar 
 coordonator: prof. dr. Emil Lazăr, Școala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roșiorii 

de Vede, Teleorman, prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacău 
 număr de ore: 40 

C11.  Modele de abordare curriculară a educației elaborate la nivelul Științelor 
pedagogice fundamentale 

 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori: conf. univ. dr. Diana Csorba și prof. univ. dr. Sorin Cristea, 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti 
 număr de ore: 24 

 

II. SECŢIUNEA MANAGEMENT 

M1. Elaborarea şi actualizarea Planului de acţiune al şcolii 
 destinat: directorilor din unităţile IPT, cadrelor didactice - disciplicine tehnice 
 coordonator: prof. Mihaela - Liliana Ciuchi, inspector școlar discipline tehnice, 

I.S.J. Bacău 
 număr de ore: 24 
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M2. Managementul instituțiilor de învăţământ din perspectiva strategiei anticorupţie 
în educaţie 

 destinat: personalului de îndrumare, conducere și control din învăţământul 
preuniversitar, consilierilor educativi și școlari, diriginților, dar și cadrelor didactice 
din învățământul preuniversitar 

 coordonatori: prof. Teodora Craus, director-adjunct la Colegiul Economic ”Ion 
Ghica” Bacău; prof. Lucica Ciupercă, coordonator al Centrului Regional de 
Resurse pentru Educația Civică Bacău 

 număr de ore: 30 

M3. Managementul resurselor umane în unitățile de învățământ 
 destinat: personalului de îndrumare, conducere și control din învățământul 

preuniversitar 
 coordonatori: prof. Ida Vlad, inspector școlar general adjunct, ISJ Bacău; prof. 

Sorin Bostan, director Școala Gimnazială ”Constantin Platon” Bacău 
 număr de ore: 40 

 M4. Sensibilizare și informare privind proiectul CDI; proiectul de amenajare al CDI 
 destinat: directorilor, profesorilor documentarişti/responsabililor de CDI, cadrelor 

didactice și bibliotecarilor din unităţile şcolare, cu un CDI funcţional, sau în curs 
de amenajare 

 coordonator: prof. Vasilica-Petronela Irimia, formator C.C.D. Bacău, responsabil 
cu activitatea din CDI-uri; 

 număr de ore: 24 

M5. Inteligența emoționala și socială - competențe cheie în educația viitorului 
 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonator: prof. Mihaela Cojocaru, doctor în psihologie și științe ale educației, 

Școala Gimnazială ”Al. Șafran” Bacău 
 număr de ore: 40 

M6. Scrierea și implementarea proiectelor educaționale (naționale și europene) 
 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 
 coordonator: prof. Emil Lazăr, Școala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roșiorii de 

Vede, jud. Teleorman, prof. Mihaela-Liliana Ciuchi și prof. Dumitru Ficuţă, formatori 
C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 40 
 
M7. Management și consiliere pentru cariera didactică 

 destinat: responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ 
preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar) 

 coordonatori: prof. Mihaela Liliana Ciuchi, inspector școlar – discipline tehnice, 
prof. Gabriel Leahu, formator CCD Bacău 

 număr de ore: 12 
 

III. SECŢIUNEA STRATEGII EDUCAŢIONALE  
 
S1. Consiliul elevilor – o entitate democratică 

 destinat: consilierilor educativi şi cadrelor didactice preocupate de îmbunătăţirea 
activităţii Consiliilor Elevilor din şcoli 

 coordonatori: prof. Lucica Ciupercă, coordonator al Centrului Regional de Resurse 
pentru Educația Civică Bacău, Monica Margareta Andrei, formator - Centrul 
European de Educație și Training Bacău 

 număr de ore: 40 
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S2. (R) Evoluții mentale pe baza tehnicilor moderne de învățare 

 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori: prof. Diana Aprodu, coordonator C.J.A.P. Bacău și prof. Anca 

Stamatachi, Colegiul Național ”N.V.Karpen” Bacău;  
 număr de ore: 24 

S3. Laboratorul – atelierul de creativitate al ştiinţelor aplicate  
 destinat: destinat personalului didactic auxiliar, laboranților din învăţământul 

preuniversitar  
 coordonator: laborant ing. Gabriela Căsăneanu, Liceul cu Program Sportiv 

Bacău; laborant ing. Daniela Andronic, Colegiul N.V. Karpen Bacău 
 număr de ore: 30 

S4. Tehnici de documentare și informare  
 destinat: cadrele didactice și bibliotecarii din învăţământul preuniversitar 
 coordonator: prof. Vasilica-Petronela Irimia, formator C.C.D. Bacău, responsabil 

cu activitatea din CDI-uri, C.C.D. Bacău; 
 număr de ore: 24 

S5. Multidisciplinaritate în mediul virtual 
 destinat: personalului didactic/didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori: prof. Cătălin Costel Gărgăun, Colegiul ”Henri Coandă” Bacău 
 număr de ore: 30 

S6. Învățarea prin proiecte în educația STEM (science, technology, engineering şi 
mathamatics) 

 destinat: personalului didactic din învățământul preuniversitar 
 coordonatori: prof. Mihaela Cojocaru, doctor în psihologie și stiințe ale educației, 

Școala Gimnazială ”Al. Șafran” Bacău 
 număr de ore: 40 

S7. Atelierul de lectură și de scriere creativă  
 destinat: personalului didactic din învățământul preuniversitar  
 coordonatori: prof. Laura Gavriliu, C.N. „Gh. Vrănceanu” Bacău şi prof. Monalisa 

Gavriluţ, Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 
 număr de ore: 30 

S8. Învățarea eficientă – Strategii, metode și tehnici de studiu și învățare eficientă 

 destinat: personalului didactic din învățământul preuniversitar 
 coordonator: prof. dr. Emil Lazăr, profesor Școala Gimnazială ”Zaharia Stancu” 

Roșiorii de Vede, Teleorman, prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacău 
 număr de ore: 40 

S9. Experimentul virtual – o legătură între teorie și experimentul real 
 destinat: cadre didactice care predau chimia la gimnaziu și liceu, laboranți  
 coordonator: prof. Pruteanu Laura – Mihaela, inspector școlar ISJ Bacău 
 număr de ore: 30 

S10. Metode eficiente folosite în studiul matematicii  
 destinat: cadrelor didactice care predau matematica la gimnaziu și liceu 

coordonator: prof. Nechita Cora – Mariana, inspector școlar ISJ Bacău 
 număr de ore: 40 

 

S11.  Siguranța online a elevilor și cyberbullying- EDU APPS TRAINING 
 destinat: cadre didactice de predare din învățământul preuniversitar;  
 număr de ore: 20 
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IV. SECŢIUNEA CONSILIERE METODICĂ 
 

CM1. Consiliere şi orientare 
 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar (clasele I – XII) 
 coordonatori: prof. Diana Aprodu, coordonator C.J.A.P. Bacău  
 număr de ore: 24 

CM2. Inteligenţa emoţională şi dezvoltarea afectivă în preşcolaritate 
 destinat: personalului didactic din învăţământul preşcolar 
 coordonatori: prof. Maria Mătăsaru, formator CCD Bacău, prof. Carmen 

Nedelcu, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 28 Bacău; prof. Viorica Pricopoaia, 
CJRAE Bacău 

 număr de ore: 24 
 

CM3. Proiectul tematic – strategii de organizare inter-, și transdisciplinară a 
conținuturilor educative 

 destinat: personalului didactic din învăţământul preşcolar 
 coordonatori: prof. Maria Mătăsaru, formator CCD Bacău; prof.  Maria Chiriloaie,  

Şcoala Gimnazială "Alecu Russo" Bacău; prof. Elena Roșca, Școala Gimnazială 
”Alecu Russo”  Bacău 

 număr de ore: 24 

*Notă:  Cursul ”Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de specialitate” 

va fi completat de cursul ”Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor profesionale 
didactice și a inspecției școlare” 

CM4. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – învăţământ preşcolar 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. Veluța Maftei, inspector şcolar ISJ Bacău, inspectorul  şcolar 
pentru dezvoltarea resursei umane ISJ Bacău, prof. Gabriel Leahu, directorul 
C.C.D. Bacău; 

 număr de ore: 6 

CM5. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – învăţământ primar 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. Măndiţa Ciotloş, inspector şcolar, I.S.J. Bacău, inspectorul 
şcolar pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Leahu, 
directorul C.C.D. Bacău;  

 număr de ore: 6 

CM6. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – limba şi literatura română 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. dr. Doina Marinov și prof. Oana-Andreea Bărbuț, inspectori 
şcolari I.S.J. Bacău, inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. 
Bacău, prof. Gabriel Leahu, directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 

CM7. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – limba şi literatura latină 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 
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 coordonatori: prof. dr. Doina Marinov și prof. Oana-Andreea Bărbuț, inspectori 
şcolari I.S.J. Bacău, inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. 
Bacău, prof. Gabriel Leahu, directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 

CM8. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – limba şi literatura engleză 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. Anca Rafiroiu, inspector şcolar, I.S.J. Bacău, inspectorul 
şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacău, , directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 

CM9. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – limba şi literatura franceză 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. Florentina Stanciu inspector şcolar, I.S.J. Bacău, inspectorul 
şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Leahu, 
directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 
 

CM10. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – alte limbi (germană, spaniolă, italiană etc.) 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. Florentina Stanciu, inspector şcolar, inspectorul şcolar pentru 
dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Leahu, directorul C.C.D. 
Bacău 

 număr de ore: 6 

CM11. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – matematică 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. Adrian Mihai Cosma, prof. Cora- Mariana Nechita, inspectori 
şcolari I.S.J. Bacău, inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. 
Bacău, prof. Gabriel Leahu, directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 

CM12. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – fizică 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof.dr.Ovidiu Buhucianu, inspector şcolar ISJ Bacău, inspectorul 
şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Leahu, 
directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 

CM13. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – chimie 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. Laura Mihaela Pruteanu inspector şcolar  I.S.J. Bacău, 
inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacău, prof. Gabriel 
Leahu, directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 
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CM14. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – biologie 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. Corina Bîra inspector şcolar I.S.J. Bacău, inspectorul şcolar 
de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel 
Leahu, directorul C.C.D. Bacău; 

 număr de ore: 6 

CM15. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – istorie 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. Dana Elena Sturzu, inspector şcolar, I.S.J. Bacău, inspectorul 
şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Leahu, 
directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 

CM16. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – geografie 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. Mariana Coman, inspector şcolar, I.S.J. Bacău, inspector 
şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Leahu, 
directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 

CM17. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – discipline socio-umane. 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. dr. Oana Maria Droiman, inspector şcolar I.S.J. Bacău, , 
inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacău, prof. Gabriel 
Leahu, directorul C.C.D. Bacău; 

 număr de ore: 6 

CM18. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – religie 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof.dr. Adrian Alexandrescu, inspector şcolar, I.S.J. Bacău, 
inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacău, prof. Gabriel 
Leahu, directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 

CM19. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – educaţie plastică şi educaţie muzicală (arte) 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. Marinela Potîrniche, inspector şcolar I.S.J. Bacău, 
inspectorulşcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacău, prof. Gabriel 
Leahu, directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 

CM20. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – educaţie fizică şi sport 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 
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 coordonatori: prof. Iulian Vrânceanu, inspector şcolar I.S.J. Bacău, inspectorul 
şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Leahu, 
directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 

CM21. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – învăţământ special. 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. dr. Oana Maria Droiman, inspector şcolar I.S.J. Bacău, 
inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacău, prof. Gabriel 
Leahu, directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 

CM22. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – discipline tehnice. 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. Mihaela - Liliana Ciuchi, inspector şcolar I.S.J. Bacău, 
inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacău, prof. Gabriel 
Leahu, directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 

CM23. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – informatică. 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. Cora - Mariana Nechita, inspector şcolar I.S.J. Bacău, 
inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacău, prof. Gabriel 
Leahu, directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 

CM24. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – activităţi extracurriculare (educative) 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. Camelia Popa, inspector şcolar I.S.J. Bacău, inspectorul 
şcolar  pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Leahu, 
directorul C.C.D. Bacău; 

 număr de ore: 6 

CM25. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – profesor documentarist 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: prof. Vasilica–Petronela Irimia, formator C.C.D. Bacău, inspectorul 
şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Bacău, prof. Gabriel Leahu, 
directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 

CM26. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – limba rromani 

 destinat cadrelor didactice de specialitate care au minim şase ani de activitate şi 
gradul didactic II 

 coordonatori: inspector şcolar pentru limba rromani şi şcolarizarea rromilor, 
inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane I.S.J. Bacău, prof. Gabriel 
Leahu, directorul C.C.D. Bacău 

 număr de ore: 6 
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CM27. Comunicarea pedagogică în învăţământul preşcolar 
 destinat cadrelor didactice din învățământul preșcolar 
 coordonatori: prof. Maria Mătăsaru, profesor formator CCD Bacău, prof. Maria 

Chiriloaie, Şcoala Gimnazială "Alecu Russo" Bacău şi prof. Lavinia Mătăsaru, 
Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău; 

 număr de ore: 24 

CM28. Eficientizarea procesului de recuperare a copiilor cu CES, prin perfecționarea 
resursei umane în domeniul educației speciale 

 destinat personalului didactic din învățământul de masă și învățământul special, 
învățători integratori, profesori psihopedagogi/educatori din învățământul special, 
profesori itineranți/sprijin, consilieri psihopedagogi 

 coordonatori: prof. Iuliana Stamate, director adjunct - CSEI Nr. 2 Comănești; 
prof. Dumitru Ficuţă, formator CCD Bacău, prof. Camelia Braga, voluntar - 
Asociația ”Robert Cole” Comănești;  

 număr de ore: 40 

CM29. Program pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor 
în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor 
vacante 

 destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 
 coordonatori: inspectorii școlari și formatorii CCD Bacău 
 număr de ore: 40 

CM30. Program pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului 
național de definitivare  

 destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 
 coordonatori: inspectorii școlari și formatorii CCD Bacău 
 număr de ore: 40 

CM32. Managementul învățării și managementul grupei de preșcolari;  
 destinat: cadrelor didactice din învățământul preșcolar 
 coordonator: prof. Elena Roșca, Școala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău,  

 număr de ore: 24 

CM33. Educația pentru egalitatea de gen 
 destinat: educatoare, învăţători/institutori  
 coordonator: prof. Elena Roșca, Școala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău  
 număr de ore: 24 

 

V. SECŢIUNEA EVALUARE 
 
E1. Psihopedagogia evaluării aplicate la preşcolari 

 destinat: persoanalului didactic din învăţământul preşcolar 
 coordonatori: prof. Maria Mătăsaru, profesor formator C.C.D. Bacău, prof. 

Viorica Pricopoaia, CJRAE Bacău, prof. Lavinia Mătăsaru, Şcoala Gimnazială 
Nr.10 Bacău şi prof. Carmen Nedelcu, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 28 
Bacău; 

 număr de ore: 24 

E2. Evaluarea competenţelor infodocumentare 
 destinat: cadrele didactice și bibliotecarii din învăţământul preuniversitar 
 coordonator: prof. Vasilica-Petronela Irimia, formator C.C.D. Bacău 
număr de ore: 40 
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VI. SECŢIUNEA CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 
CP1. Soluții de stopare a abandonului și de prevenire a absenteismului școlar 

 destinat: inspectorilor școlari, directorilor și directorilor adjuncți; profesorilor și 
diriginților din învățământul preuniversitar; învățătorilor și educatoarelor 

 coordonatori: Doru Huțuțui, MBA Senior Trainer &Coach, prof. Luminița Huțuțui 
Școala Gimnazială ”Mihai Drăgan” Bacău  

 număr de ore: 40 
 

CP2. Intervenţii educative pentru integrarea şcolară a copilului cu comportament 
greu educabil 

 destinat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori: prof. Viorica Pricopoaia, consilier şcolar CJRAE Bacău, prof. Maria 

Mătăsaru formator CCD Bacău, prof. Carmen Nedelcu, Școala Gimnazială 
”George Bacovia” Bacău 

 număr de ore: 40 
 

CP3. Educarea inteligenței emoționale, prin gestionarea stresului la adulți și copii 
 destinat: cadre didactice din învățământul preuniversitar 
 coordonatori: prof. Rodica Leonte, formator CCD Bacău şi conf. univ. dr. Diana 

Csorba, Universitatea din Bucureşti, Departamentul de formare a profesorilor 
 număr de ore: 32 

 
 

VII. SECŢIUNEA EDUCAŢIE NON – FORMALĂ 

N1. Program pedagogic pentru prevenirea consumului de droguri 
 detinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori: Marta Butnaru, Radu Năforniţă, Centrul Regional de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău  
 număr de ore: 40 

N2. Curs de formatori de prim – ajutor a cadrelor didactice, care instruiesc 
echipajele participante la concursul „Sanitarii pricepuţi” 

 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori: prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacău, Dan Marcel Babliuc, 

directorul Crucii Roșii Bacău, prof. Camelia Braga, voluntar Crucea Roșie Bacău 
 număr de ore: 40 

N3. Character First! 
 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori: prof. Paul Copu, Asociaţia ”Institute in Basic Life Principles 

România” şi prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacău 
 număr de ore: 40 

Nota: acest program se va desfășura on-line, (vezi site-ul http://vechi.characterfirst.ro/comanda/) 

N4. Alternative ale educaţie non-formale. Dezbaterile legislative. 
 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori: prof. Ciprian Zaharia, preşedintele Asociaţiei Regionale de 

Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova şi prof. Carmen Zaharia, formator - 
Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova 

 număr de ore: 24 
 
 

http://vechi.characterfirst.ro/comanda/
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N5. Suntem europeni! Comunicăm mai bine! 
 destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori: prof. Ciprian Zaharia, preşedintele Asociaţiei Regionale de 

Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova şi prof. Carmen Zaharia, formator - 
Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova 

 număr de ore: 24 

N6. Tinerii au cuvântul 
 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori: prof. Ciprian Zaharia, preşedintele Asociaţiei Regionale de 

Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova şi prof. Carmen Zaharia, formator - 
Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova 

 număr de ore: 24 

N7. Argumentare şi iniţiere în „Dezbaterea Karl Popper” – curs de iniţiere în 
dezbateri 

 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori: prof. Ciprian Zaharia, preşedintele Asociaţiei Regionale de 

Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova şi prof. Carmen Zaharia, formator - 
Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova 

 număr de ore: 24 

N8. Tinerii în viaţa comunităţii – comunicarea socială  
 destinat: persoanalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori: prof. Ciprian Zaharia, preşedintele Asociaţiei Regionale de 

Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova şi prof. Carmen Zaharia, formator - 
Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Moldova, asist. univ. dr. 
Oana Moşoiu - formator atestat C.N.F.P.A. 

 număr de ore: 24 

N9. Tehnici de eficientizare a comunicării verbale si non-verbale 
 destinat: personalului de conducere, îndrumare și control, cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar 
 coordonatori: Doru Huțuțui, MBA Senior Trainer &Coach, prof. Luminița Huțuțui, 

Colegiul Național ”Ferdinand I” Bacău  
 număr de ore: 40 

N10. Educaţie formală şi nonformală. Modalităţi de dezvoltare a creativităţii, prin 
proiecte de grup la disciplinele ştiinţe şi TIC 

 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar  
 coordonatori: prof. Voichiţa Timoşenco, Şcoala Gimnazială nr. 10 Bacău; prof. 

Ana Nicoleta - Gărgăun, profesor formator CCD Bacau 
 număr de ore: 40 

N11. Creativitate, originalitate și diversitate în cadrul orelor de AVAP de la 
învățământul preprimar și primar 

 destinat: cadrele didactice din învățământul preprimar și primar  
 coordonatori: prof. Rodica Leonte,  Şcoala Gimnazială ”Al.I.Cuza” Bacău; 
 număr de ore: 24 

 N12. Revista școlară, de la idee la arhitectură. Tehnici de redactare a produselor 
publiciste. 

 destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 
 coordonatori: Cercetător științific dr. Dănuț Constantin Căldăraru 
 număr de ore: 24 
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N13.  Voluntariatul ca formă de parteneriat. Educație pentru cetățenie activă și 
responsabilă 

 destinat: cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori: prof. Gărgăun  Ana - Nicoleta, formator CCD Bacău, prof. 

Timoșenco Voichița - Școala Gimnazială nr. 10 Bacău, prof. Năstac Elena - 
Școala Gimnazială ”Mihai Armencea” Adjud, Vrancea,  

 număr de ore: 40 
 

VIII. SECŢIUNEA CURSURI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

D1. Învăţarea limbilor străine – franceză, iniţiere 
 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonator: prof. Vasilica-Petronela Irimia, formator C.C.D. Bacău 
 număr de ore: 40 

 
D2. Învăţarea limbilor străine – franceză, avansaţi 

 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonator: prof. Vasilica-Petronela Irimia, formator C.C.D. Bacău 
 număr de ore: 40 

 
D3. Curs de învăţare a limbii franceze 

 destinat: cadrelor didactice din învăţământul preşcolar și primar; 
 coordonator: prof. Elena Roşca, Școala Gimnazială ”Alecu Russo” Bacău 
 număr de ore: 40 

 
D4. Învăţarea limbilor străine – engleză, iniţiere 

 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori: prof. Ioana-Mirela Cojocaru, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 

Bacău; 
 număr de ore: 40 

 
D5. Învăţarea limbilor străine – engleză, avansaţi 

 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 coordonatori:  prof. Mariana Andone, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău 
 număr de ore: 40 

 
D6. Banca națională de date a formării continue a personalului didactic din 
învățământul preuniversitar 

 destinat: responsabililor cu formarea continuă din unitățile de învățământ 
 coordonatori: prof. Mihaela - Liliana Ciuchi, inspector școlar discipline tehnice, 

I.S.J. Bacău; prof. Maria Dobroi, Colegiul Tehnic ”Ion Borcea” Buhuși 
 număr de ore: 16 

 
 

IX. SECŢIUNEA CURSURI DESTINATE PERSONALULUI DIDACTIC 
AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

A1. Expert în achiziții publice 

 destinat: administratorilor financiari din învăţământul preuniversitar; 
 S.C.INFO EDUCAȚIA S.R.L. 
 număr de ore: 40 
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A2. Contabilitatea instituţiilor de învăţământ 
 destinat: administratorilor financiari din învăţământul preuniversitar; 
 coordonatori: ec. Nicoleta Patriche, contabil - şef, I.S.J. Bacău şi ec. Adriana 

Cristea, contabil - şef, C.C.D. Bacău 
 număr de ore: 40 

 
A3. Biblioteca 2.0 

 destinat: bibliotecarilor din învăţământul preuniversitar 
 coordonator: Oana - Liliana Jianu, bibliotecar – metodist, C.C.D. Bacău 
 număr de ore: 40 

A4. Evidența resurselor umane din învățământul preuniversitar 
 destinat: personalului didactic auxiliar (secretari, informaticieni etc) 
 coordonatori: prof. Vlad Ida, inspector școlar general adjunct ISJ Bacău; prof. 

Sorin Bostan, director Școala Gimnazială ”Constantin Platon” Bacău 
 număr de ore: 40 

 
A5. Bibliotecarul – agent de relaţii publice 

 destinat: bibliotecarilor şcolari 
 coordonatori: bibl. Oana Liliana Jianu, CCD Bacău; prof. Laura Nicoleta Bibire, 

Palatul Copiilor Bacău 
 număr de ore: 28 

 
A6. Utilizarea unui soft de bibliotecă în gestionarea colecţiilor 

 destinat: bibliotecarilor şcolari 
 coordonatori: bibl. Oana Liliana Jianu, CCD Bacău; prof. Laura Nicoleta Bibire, 

Palatul Copiilor Bacău 
 număr de ore: 24 
 
Înscrierea la programele de formare continuă se face pe baza formularului  online de 

înscriere. 
 
 
 

Director, 
prof. Gabriel Leahu 
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Editura Casei Corpului Didactic Bacãu 

 

 Primii paşi în matematică - nivelul I (3 - 5 ani). Avizat M.E.C.T., conform Deciziei Nr. 1701/2008. 

Autori: Maria Mătăsaru, Lavinia Mătăsaru, Maria Chiriloaie.  

 Matematica în grădiniţă - nivelul II (5-6 ani).  

Autori: Maria MĂTĂSARU, Maria CHIRILOAIE, Carmen NEDELCU, Lavinia MĂTĂSARU;  

 Comunicare orală şi scrisă în preşcolaritate. Grupa mare (5-6 ani).  

Autori: Maria MĂTĂSARU, Maria CHIRILOAIE, Aurelia PIŢU, Carmen NEDELCU, Viorica PRICOPOAIA, 

Lavinia MĂTĂSARU;  

 Cunoaşterea mediului înconjurător – Grupa Mare (5-6 ani). 

Autori: Maria MĂTĂSARU, Carmen NEDELCU, Viorica PRICOPOAIA, Lavinia MĂTĂSARU, Maria 

CHIRILOAIE. 

 Evaluare inițială în grădiniță.  

Autori: Maria MĂTĂSARU, Carmen NEDELCU, Viorica PRICOPOAIA, Lavinia MĂTĂSARU, Maria 

CHIRILOAIE. 

 Psihopedagogie – actualizări, conexiuni, perspective. 

 Educația pentru cetățenie activă 

 Competențe TIC și profesorul secolului XXI 

 Educație și performanță în învățământul profesional și tehnic 

 

Pentru comenzi: tel 0234523988, ccd_bacau@yahoo.com, ccdbacau@gmail.com 

mailto:ccd_bacau@yahoo.com

