
                                                                           

   Precizări privind elaborarea ofertei  de activități științifice și culturale
 Anul școlar 2020-2021

1.  Activități  științifice/  culturale  organizate  de  către  unități  de  învățământ  în
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dâmbovița

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic din 7

octombrie  2011,  publicat   în  Monitorul   Oficial  735   din  19  octombrie  2011  (M.  Of.

735/2011),   DOMENIUL ACTIVITĂŢI    ŞTIINŢIFICE ŞI  CULTURALE  cuprinde,  în

principal:

- organizarea de activităţi ştiinţifice: simpozioane, conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicări,

focus-grupuri, mese rotunde, concursuri etc.;

- organizarea de activităţi culturale: expoziţii de carte, de pictură, de sculptură, de fotografie

ale cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lectură, de ştiinţe);

- consultanţă în vederea completării portofoliului de educaţie permanentă.

2. Etape în realizarea ofertei de activități științifice/culturale: 

Perioada Etapa Precizări
17.08.2020–

21.08.2020

Transmiterea,  pe  e-mail-ul

CCD,  a   propunerilor  de

activități științifice/ culturale

Proiectul  activității  propuse,  semnat  de

către  inițiator/i  și  conducerea  instituției

organizatoare,  se  va  transmite  în  format

electronic la adresa de e-mail  office@  ccd-

dambovita.ro  . Proiectul  va  fi  însoțit  de

adresa  de  înaintare,  conform  modelului

atașat,  semnată  de  conducerea  instituției

organizatoare.
26.08.2020–

31.08.2020

Evaluarea  propunerilor  de

activități științifice/ culturale

Evaluarea  ofertelor  se  va  face  de  către

angajații  CCD  și  de  către  experți  în

domeniu (angajați ISJ/CJRAE).
01.09.2020 Afișarea  rezultatelor

evaluării  propunerilor  de

activități științifice/ culturale

 Afișarea rezultatelor se va face  pe site-ul

CCD Dâmbovița

mailto:office@ccd-dambovita.ro
mailto:office@ccd-dambovita.ro


3.   Aspecte  vizate  de  activitățile  științifice/culturale  de  nivel  internațional/național/

județean/local

 Corelarea cu programele de formare cuprinse în oferta de formare a CCD Dâmbovița pentru 

anul școlar următor;

Concordanța titlu – obiective – argument; 

 Impactul transferului de achiziții dobândite în urma absolvirii programelor de formare în 

activitatea didactică;

 Propunătorii vor fi formatori, absolvenți ai programelor de formare derulate;

 O persoană participantă la activitate nu se poate regăsi cu mai mult de două responsabilităţi 

în cadrul acesteia,

  Perioada de derulare este 15 octombrie  2020 – 30 mai 2021;

 Pentru activitățile științifice/culturale  (simpozion, conferință, atelier de lucru etc.), în care 

se acceptă prezență directă și indirectă, participarea directă este obligatorie pentru cadrele 

didactice  din județ. Din numărul total al lucrărilor, doar 25% vor aparține celor cu participare

indirectă. 

4.  Modalități de implicare a CCD în derularea activității:

 Moderarea activității; 

 Formare în cadrul workshop-urilor; 

 Contribuție la realizarea unui  blog; 

 Monitorizarea impactului formării asupra actului didactic etc 

5.  Condiții de redactare a proiectului de activitate: 

- format „portret”;

- toate marginile – 2 cm;

-titlul proiectului- font Times New Roman (dimensiune 14); 

- fontul conţinutului proiectului-Times New Roman (dimensiune font – 12); 

- spaţiere – 1,5 rânduri;

- fără spaţii între paragrafe, fără chenare; 

- utilizarea diacriticelor limbii române.

6. Alte informații:



 Adresa de înaintare și proiectul se vor depune într-un dosar de plastic, perforate, fără

folii, semnate pe fiecare pagină de propunător. 

 Alegerea activității se va face din perspectiva direcției de formare prioritară căreia i se

adresează.

 Nerespectarea tuturor condițiilor enunțate conduce la eliminarea din oferta instituției a

proiectului de activitate științifică / culturală propus de dumneavoastră. 

                            Director CCD,                                              Coordonator,

                        Prof. Diana-Elena DIACONU                        Prof. Ionela BUCĂLOIU


