
 

Programul activitatilor va fi urmatorul: 

sambata 13 martie 2010: 

ora 8 

- primirea cursantilor 

ora 8.15 

- activitate tehnico-administrativa 

ora 9,50 - pauza 

ora 10 

- activitate tehnico-administrattiva 

ora 11,50 - pauza 

ora 12.00 

- prezentarea rapoartelor de activitate 

ora 13.50 - pauza 

ora 14.00 

- procedura privind imbunatatirea activitatii pe grupul de lucru- procedura privind probleme legate de 

completarea bazei de date 

ora 15.50 - incheierea activitatii 

Duminica 14 martie 2010 

ora 9.00 

- primirea cursantilor 

ora 9.15 

- sesiunea I (moderator) - probleme legate de activitatea grupului de lucru si a frecventei interventiilor 

membrilor grupului pe perioada raportata 

ora 9.50 - pauza 

ora 10.00 

- sesiunea II (moderator) - idem 

ora 11.50 - pauza 

ora 12.00 

- sesiunea III (moderator) - informatii privind inscrierea la cursuri, diverse 

ora 13.50 - pauza 

ora 14.00 

- interpelari ale cursantilor pentru moderator, inmanarea adeverintelor de 

absolvire a cursului, 

Incheierea activitatilor 

 

Fiecare responsabil din tabel va face confirmarea prezentei numai telefonic la numarul de telefon 

0748873966 - Ciobanu Dumitru pana joi 11 martie 2010 ora 10. 

Prezenta la curs este obligatorie. 

Responsabilii vor avea asupra lor,MAPA RESPONSABILULUI CU FORMAREA DIN UNITATILE 

SCOLARE din care nu trebuie sa lipseasca urmatoarele documente: 

- Atributiile responsabilului cu formarea continua; 

- Oferta de formare 2009-2010 a CCD Valcea (inclusiv modelul de cerere de 

inscriere la cursuri); 

- Copii dupa procesele verbale ale sedintelor Consiliului Profesoral in care responsabilii au avut interventii 

in cadrul sedintelor respective privind activitatea comisiei de formare continua din scoala. 

- Copii ale proceselor verbale de sedinta (altele decat cele ale Consiliului Profesoral) prin care se 

prelucreaza informatiile privind formarea continua 

- Copii ale deciziilor de numire a comissilor 



- Raport partial al activitatii comisiei de formare din scoala in perioada 1 septembrie 2009 - 12 martie 

2010, in care se vor specifica: problemele intampinate (cu liniuta) si masuri pentru imbunatatirea activitatii 

(cu liniuta). 

- Baza de date BDISJCCD actualizata, in forma cunoscuta. Nu se va tipari, dar va fi inregistrata pe stick 

sau pe CD (nu pe discheta). Nu uitati ca fiecare baza de date are la subsol efectivele de elevi pe forme 

de invatamant. (o baza de date actualizata si completa se refera la personalul didactic, didactic auxiliar 

si nedidactidc)(urmeaza sa fie inmanata moderatorului) 


