
A. PROGRAME ACREDITATE 
 

1. Management Educaţional 
(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

-public ţintă: cadre didactice de conducere, de îndrumare și de control și cadre didactice aspirante la 

funcțiile de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar  

-durata/ perioada: 180 ore 

- număr credite profesionale transferabile: 60 

- acreditat prin O.M.E.N.  nr. 3655/29.04.2013 

-program categoria 1, durata acreditării - 4 ani 

- locaţia: C.C.D. Prahova, filiale C.C.D. 

 

2. Dezvoltare şi performanţă în învăţământ II 

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

-  public ţintă: institutori, învăţători, educatoare 

-  durata/ perioada: 190 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 60 

-  în curs de acreditare 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

NOTĂ: Programul cuprinde modulele: Management şi comunicare (90 ore/ 30 CPT), Tehnici 

informaţionale computerizate (100 ore/ 30 CPT).  

Înscrierile se vor face prin cereri individualizate pe module.  

 

3. Educație de calitate pentru toți  

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

-  durata: 89 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 25 

-  acreditat prin O.M.E.C.T.S.  nr 6568/20.12.2012 

- program categoria a 2-a, durata acreditării - 3 ani 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

 

4. Consiliere și orientare școlară  

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

- public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

- durata: 48 ore 

- număr credite profesionale transferabile: 12 

- acreditat prin O.M.E.N. nr. 4058/ 28.06.2013 

- program categoria a 2-a , durata acreditării - 3 ani 

- locaţia: C.C.D. Prahova  

 

5. Competențe cheie TIC  

(Furnizor: C.N.E.E.) 

-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, inspectori, directori ai caselor corpului 

didactic, directori de unități de învățământ 

-  durata: 62 ore 

-  acreditat prin O.M.E.C.T.S. nr. 3284/17.02.2012  

-  număr credite profesionale transferabile: 15 

- program categoria a 2-a , durata acreditării - 5 ani 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

 

6. Asigurarea calității în unitățile școlare 

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

-  durata: 45 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 11 

-  acreditat O.M.E.C.T.S. 6218-13.11.2012 

- program categoria a 2-a, durata acreditării - 3 ani 

-  locaţii: C.C.D. Prahova şi filialele Vălenii de Munte, Mizil 

 

7. Calitate în managementul unităţii şcolare 

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

-  public ţintă: directori şi directori adjuncţi din unităţile de învățământ preuniversitar 

-  durata: 74 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 20 

-  acreditat prin O.M.E.C.T.S.  nr. 6546/12.12.2011 

- program categoria a 2-a, durata acreditării - 3 ani, modul lung 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

8. Calitate în managementul inspecţiei şcolare 

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

-  public ţintă: inspectori școlari generali, inspectori școlari adjuncți și inspectori școlari 

-  durata: 52 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 14 

-  acreditat O.M.E.C.T.S. 6170/07.11.2011 

- program categoria a 3-a, durata acreditării - 4 ani, modul mediu 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

 

9. Formare specialiști în evaluare INSAM 

 (Furnizor: S.C. Softwin S.R.L.) 

-  public ţintă: personal didactic din învăţământul preuniversitar liceal 

-  durata: 28 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 7 

-  acreditat prin O.M.E.C.T.S. 4486/ 23.06.2011 

- program categoria a 3-a, durata acreditării - 1.2.2011-31.1.2015, modul scurt 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

 

10. Tinerii împotriva violenţei  

(Furnizor: I.S.E.) 

-  public ţintă: personal didactic din învăţământul preuniversitar 

-  durata: 84 ore  

-  număr credite profesionale transferabile: 21 

-  în curs de acreditare 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

 

11. Utilizarea mijloacelor multimedia 

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

-  durata: 40 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 10 

-  în curs de acreditare 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

 

12. Instruirea în societatea cunoaşterii (Intel Teach)  

(Furnizor: SC SIVECO Romania SA) 

-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar  

-  durata: 89 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 25 

-  acreditare O.M.E.C.T.S. nr. 6569/20.12.2012 

- categoria a 2-a, durata acreditării - 4 ani 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

 

13. Tehnologii Informaționale Computerizate 

 (Furnizor: C.C.D. Prahova) 

- public ţintă: cadre didactice și didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar 

- durata: 100 ore 

- număr credite profesionale transferabile: 30 

- acreditat prin O.M.E.N. 3655/ 29.04.2013 

- program categoria a 2-a, durata acreditării - 4 ani 

- locaţia: C.C.D. Prahova 

 

14. Utilizarea avansată a instrumentelor TIC  

(Furnizor: SC SIVECO Romania SA) 

-  public ţintă: personal didactic din învăţământul preuniversitar  

-  durata: 89 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 25 

-  acreditat prin O.M.E.C.T.S.  nr. 3284 / 17.02.2012 

- program categoria a 3-a, durata acreditării - 5 ani 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

 

15.  Administrarea rețelelor de calculatoare și a laboratoarelor informatice SEI  

 (Furnizor: SC SIVECO Romania SA) 

-  public ţintă: personal didactic şi didactic auxiliar cu responsabilități în administrarea laboratoarelor 

de informatică 

-  durata: 89 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 25 

-  acreditat prin O.M.E.C.T.S. nr. 3599/ 23.03.2012 

- program categoria a 2-a, durata acreditării - 5 ani 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

16. Abilităţi de viaţă la adolescenţi – prevenirea consumului de droguri 

 (Furnizor: Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti) 

-  public ţintă: profesori din învățământul secundar inferior și profesori din cabinete de asistență 

psihopedagogică  

-  durata: 44 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 11 

-  acreditat prin O.M.E.C.T.S  nr. 4736/ 12.07.2012 

- program categoria a 3-a, durata acreditării - 4 ani 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

 

17.  Profesorul - evaluator de competențe  

(Furnizor: C.N.D.I.P.T.) 

-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul profesional și tehnic 

-  durata: 48 ore 

-  acreditat  O.M.E.C.T.S.  nr. 4736/12.07.2012  

-  număr credite profesionale transferabile: 12 

- program categoria a 3-a, durata acreditării - 4 ani 

-  locaţia: C.C.D. Prahova  

 

18. Educație pentru informație 

(Furnizor:  C.C.D. Prahova) 

-  public ţintă: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar: profesori 

documentariști, bibliotecari, cadre didactice. 

-  durata: 48 ore 

- acreditat prin O.M.E.N. nr. 5550/21.11.2013 

-  număr credite profesionale transferabile: 13  

- program categoria a 3-a, durata acreditării - 3 ani 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

 

19. Valorificarea școlară a instrumentelor online de evaluare și orientare în 
consilierea elevilor 

(Furnizor:  C.C.D. Sibiu) 

-  public ţintă:.cadre didactice din învățământul preuniversitar, diriginți și consilieri școlari 

-  durata: 60 ore (30 ore față în față + 30 ore online) 

-  acreditat prin O.M.E.C.T.S. nr. 3106/30.01.2013 

-  număr credite profesionale transferabile: 15  

- program categoria a 2-a, durata acreditării - 3 ani 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

 

20.  Împreună împotriva violenței  

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

- public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

- durata: 48 ore 

- număr credite profesionale transferabile: 12 

- acreditat prin O.M.E.N.   nr. 4383/22.08.2014 

- program categoria a 3-a, durata acreditării - 3 ani 

- locaţia: C.C.D. Prahova și filiale 

 

 
Notă! Cost curs acreditat / cursant:  

- 8 lei/credit (pentru programele 1-9,11-20)  
- 215 lei (pentru programul 10) 

 
 
 

 
Pentru cursurile acreditate 

* Locaţia de desfăşurare a cursurilor este, după caz:  
    C.C.D. Prahova, filiale C.C.D. Prahova 
 
* Certificare: Atestat/ Certificat de formare continuă însoţit de Fişa competenţelor şi a 
disciplinelor   



B. PROGRAME AVIZATE DE M.E.N. 
1. Abilitarea  curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare 

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul Prahova 
• Durata : 16 ore 

2. Abordări metodice eficiente în procesul de predare-învățare-evaluare la disciplina biologie 

• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar 
• Durata : 24 ore 

3. Activitatea educativă – componentă a educației permanente 

. • Public – ţintă vizat: învățători, profesori diriginți, consilieri educativi 

. • Durata : 24 ore 

4. Adaptarea curriculei şi a învăţării – condiţie a succesului şcolar 

. • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, special şi special integrat 

. • Durata : 24 ore 

5. Aspecte metodice privind predarea informaticii în gimnaziu și liceu 

. • Public – ţintă vizat: profesori de informatică de gimnaziu și de  liceu debutanți sau înscriși la examenele de 
obținere a gradelor didactice (definitivat sau gradul didactic II) 

. • Durata : 24 ore 

6. Aspecte metodice privind predarea matematicii în gimnaziu și liceu 
. • Public – ţintă vizat: profesori de matematică de gimnaziu și de  liceu debutanți sau înscriși la examenele de 

obținere a gradelor didactice (definitivat sau gradul didactic II) 

. • Durata : 24 ore 

7. Consilierea în grădiniţă şi şcoală 

. • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar 

. • Durata : 24 ore 
8. Competenţe specifice şi de bază pentru disciplina istorie  şi didactica specialităţii 

. • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învătământul preuniversitar 

. • Durata : 24 ore 
9. Comportamentul violent şi absenteismul – prevenire şi intervenţie 

. • Public – ţintă vizat: învăţători şi diriginţi 

. • Durata : 24 ore 
10. Crearea cursurilor on-line instrumente şi aplicaţii practice 

. • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

. • Durata : 24 ore 
11. Cunoașterea principiilor comportamentale de bază – factor esențial pentru lucrul cu copiii cu autism 

. • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar 

. • Durata : 24 ore 
12. Curs practic de Consiliere şi Orientare 

. • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

. • Durata : 24 ore 
13. De la Pământ la stele şi înapoi 

. • Public – ţintă vizat: profesori de matematică, ştiinţe, geografie 

. • Durata : 24 ore 

14. Drepturile Omului şi Educaţia pentru Media 

. • Public – ţintă vizat: învăţători, profesori de diferite specialităţi, profesori consilieri 

. • Durata : 24 ore 

15. Educația centrată pe copil 

. • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preşcolar 

. • Durata : 24 ore 

16. eLecţie – utilizarea instrumentelor moderne TIC la clasă 

. • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

. • Durata : 24 ore 

17. Elemente de didactică pentru debutanţi şi stagiari 

. • Public – ţintă vizat: profesori debutanţi din învățământul preuniversitar 

. • Durata : 24 ore 

18. Formarea metodiştilor   

• Public – ţintă vizat: metodiști ISJ 
. • Durata : 24 ore 

19. Formarea profesorilor la standarde europene- poarta elevilor către o piață a muncii competitivă în 

context european 
. • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul profesional și tehnic  

. • Durata : 24 ore 

20. Gestionarea situațiilor de criză educațională   
• Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar (preșcolar, primar, gimnazial, liceal) 

• Durata: 24 ore 

21. Instruirea profesorilor de informatică pe tehnologia .Net 
• Public – ţintă vizat: profesori de informatică 

. • Durata : 30 ore 

22. Managementul activităţilor cu părinţii în instituţiile de învăţământ 
. • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar 

. • Durata : 24 ore 

23. Managementul activităţilor de secretariat din şcoli în contextul noii legislaţii 

. • Public – ţintă vizat: secretare de şcoli şi licee 

. • Durata : 24 ore 

24. Managementul financiar al organizaţiei şcolare 
. • Public – ţintă vizat: administratori financiari din unitățile de învățământ 

. • Durata : 24 ore 

25. Managementul situațiilor de urgență 
. • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar cu responsabilități în domeniul situațiilor 

de urgență, consilieri educativi, diriginți 

. • Durata : 24 ore 
26. Mentoratul – de la teorie la practică 

. • Public – ţintă vizat: profesori mentori pentru coordonarea stagiului practic 

. • Durata : 24 ore 
27. Noi didactici în viziune transdisciplinară 

. • Public – ţintă vizat: profesori pentru învăţământul primar şi preşcolar 

. • Durata : 24 ore 

28. Noua generație de proiecte educaționale europene 2014-2020 
. • Public – ţintă vizat: cadre didactice de diferite specialităţi 

. • Durata : 24 ore 
29. Parteneriate şi tehnici de implementare a proiectelor europene 

. • Public – ţintă vizat: cadre didactice de diferite specialităţi cu responsabilităţi în proiecte de parteneriat 

. • Durata : 24 ore 
30. Organizare, comunicare și feed-back în cadrul activităților derulate în biblioteci și centre de 

documentare și informare 

. • Public – ţintă vizat: bibliotecari școlari, profesori documentariști, responsabili CDI 

. • Durata : 24 ore 

31. Perfecţionarea responsabililor cu formarea continuă din învăţământul preuniversitar 

. • Public – ţintă vizat: responsabili cu formarea continuă din învăţământul preuniversitar 

. • Durata : 24 ore 

32. Predarea religiei ca disciplină şcolară, la clasa pregătitoare 

. • Public – ţintă vizat: profesorii de religie din judeţul Prahova 

. • Durata : 24 ore 

33. Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea demersului didactic în cadrul lecţiilor de limba şi literatura 

română 
. • Public – ţintă vizat: profesori de limba şi literatura română de gimnaziu şi de liceu 

. • Durata : 24 ore 

34. Pregătirea,organizarea şi desfăşurarea demersului didactic în cadrul lecţiilor de limba latină la clasa a 
VIII-a 

. • Public – ţintă vizat: profesori de limba şi literatura română de gimnaziu 

. • Durata : 24 ore 
35. Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare 

. • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar 

. • Durata : 24 ore 
36. Probleme ale evaluării în gimnaziu şi liceu la limba şi literatura română 

. • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar  

. • Durata : 24 ore 
37. Proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale din calendarul de activități 

educaționale  

. • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

. • Durata : 24 ore 

38. Receptarea textelor din literatura populară în studiul la clasă 

. • Public – ţintă vizat: profesori de limba şi literatura română de gimnaziu şi de liceu 

. • Durata : 24 ore 

39. Religie şi cunoaştere ştiinţifică 

. • Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, nivel liceal. 

. • Durata : 24 ore  

40. Repere psihopedagogice pentru susținerea examenului de definitivat 

. • Public – ţintă vizat: cadre didactice debutante şi stagiari  

. • Durata : 24 ore 

41. Reforma învăţământului şi elemente de legislaţie şcolară 

. • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

. • Durata : 24 ore 

42. Șahul în școală 

. • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

. • Durata : 24 ore 

43. TIC pentru personalul didactic auxiliar 

. • Public – ţintă vizat: personal didactic auxiliar din şcoli 

. • Durata : 24 ore 

44. Utilizarea eficientă a mijloacelor de învăţământ în predarea disciplinelor experimentale 
. • Public – ţintă vizat: tehnicieni şi laboranţi din unităţile de învăţământ preuniversitar 

. • Durata : 24 ore 
 

Nota! Cost curs avizat / cursant: 60 lei 

Pentru cursurile avizate de M.E.N. 
* Furnizori: C.C.D. Prahova/ C.J.A.P. Prahova 
* Locul de desfăşurare a cursurilor este, după caz:  
    C.C.D. Prahova, filiale C.C.D. Prahova, C.D.I.-uri, C.J.A.P. Prahova 
* Certificare: Adeverinţă tip CCD 
* Înscrierile se vor face prin cereri individuale tipizate procurate de la C.C.D. 
Prahova sau de pe site-ul instituției, care vor fi depuse la secretariatul unităţii, în 
folii protectoare, în perioada 1.IX.2014-24.X.2014 și online la adresa 
www.ccdph.ro; 
* Listele cu cadrele didactice cărora li se va aproba înscrierea la diferite cursuri de 
perfecţionare, precum şi datele de începere a cursurilor vor fi postate pe site-ul 
instituţiei; 
* La sediul instituţiei şi în filialele C.C.D. Prahova se vor desfăşura periodic 
activităţi metodico-ştiinţifice, conform calendarului. 
 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: 
Str. Democrației nr. 35, Ploiești, jud. Prahova, cod 100559 

Tel/Fax: +40 (0)244 577 338, www.ccdph.ro 
Mail: ccdprahova@gmail.com 
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