Nr. 1/PROF/B/14.09.2021
Către
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI ILFOV
Bazele de practică pedagogică din cadrul proiectului POCU/904/6/25/146587
”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” 146587
În atenţia
Directorilor unităților de învățământ coordonatoare BPP (Bază de practică pedagogică)
Inspectorilor școlari
Profesorilor metodiști
Cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar
Ref.: Selecția participanților la programele de formare PROF I - Mentorat de carieră didactică și
PROF II - Mentorat de practică pedagogică
Casa Corpului Didactic București lansează apel de selecție, în cadrul proiectului
POCU/904/6/25/146587” Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, beneficiar Ministerul
Educației, pentru cadre didactice care vor participa, în calitate de formabili, la cele două programe
acreditate OME nr. 4618 /11.08.2021, care vor fi implementate în sistem online (62 de ore online
sincron și 58 de ore online asincron):
 PROF I - Mentorat de carieră didactică - 120 de ore – 30 de credite profesionale
transferabile;
 PROF II - Mentorat de practică pedagogică - 120 de ore – 30 credite profesionale
transferabile.
Procesul de formare continuă se desfășoară în școală, pe sistemul practicii pedagogice.
Un cadru didactic poate fi selectat și poate participa numai la unul dintre aceste două
programe de formare.
I. Programul de formare PROF I - Mentorat de carieră didactică va fi implementat, în etape,
de către cele 4 universități partenere în cadrul proiectului, în calitate de furnizori ai programului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Dunărea
de Jos din Galați, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din
Tg.Mureș.
La programul de formare PROF I - Mentorat de carieră didactică, pentru municipiul
București, selecția cadrelor didactice participante la formare se va realiza, potrivit indicatorilor
proiectului, în principal din BPP, după cum urmează:
1. minimum 15 cadre didactice/bază de practică pedagogică, dar nu mai mult de 20. Dosarul de
înscriere se depune la BPP (baza de practică pedagogică).
2. 8-14 cadre didactice din următoarele categorii:
2.1. cadre didactice din alte unități de învățământ decât BPP, care au statut de profesori
mentori, ca urmare a selectării lor și a numirii în funcția didactică de profesor mentor, prin decizie a
inspectoratului școlar, cf. Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.
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5485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru
coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice - sau ca urmare a
participării la programe de formare naționale desfășurate în cadrul unor proiecte sistemice, prin care sa constituit un corp național de profesori-mentori;
2.2. cadre didactice din alte unități de învățământ decât BPP, cu experiență didactică și cu
activitate metodică. Dosarul de înscriere se depune la CCD București.
Condiții care se cer întrunite cumulativ:
studii: superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate;
statut profesional: titular în învățământul preuniversitar;
evoluție în carieră: minimum gradul didactic II sau titlul științific de doctor;
calitatea activității desfășurate: calificativul anual Foarte bine, obținut în fiecare dintre
ultimii 4 ani școlari (pentru cadrele didactice care ocupă funcții de îndrumare și control la
nivelul inspectoratelor școlare/CCD și care nu au fost evaluate pentru anul școlar 20202021 se vor lua în considerare numai calificativele din primii trei ani ai perioadei de
referință);
e) experiență de minimum 2 ani în activități metodice sau de inspecție școlară/coordonare
activități din cadrul programelor de mobilitate de tip Erasmus/ experiență de minimum 2
ani în formarea și dezvoltarea profesională/experiență în activități didactice tip suport
pentru predarea-învățarea-evaluarea desfășurate în sistem blended learning /online, în anii
școlari 2019-2020 și 2020-2021. Unitatea de învățământ/ISJ/CCD va certifica tipul de
experiență deținută de cadrul didactic care participă la programul de formare;
f) declarație pe proprie răspundere, cu privire la neparticiparea la un program de formare
cu aceleași obiective, finanțat din fonduri structurale, în cadrul perioadei de referință pentru
programul POCU.
a)
b)
c)
d)

În procesul de selecție a cadrelor didactice, se va avea în vedere asigurarea echilibrului la
nivelul ciclurilor de învățământ, astfel încât, în grupul formabililor, constituit la nivelul unei
comunități de învățare, să fie incluse cadre didactice de la toate nivelurile de învățământ:
 preșcolar;
 primar;
 gimnazial;
 liceal.
Pentru profesorii metodiști din cadrul CCD, inclusiv pentru directorii CCD, pentru
profesorii care ocupă funcții de inspector pentru dezvoltarea resurselor umane și pentru profesorii
metodiști din cadrul liceelor pedagogice care ocupă funcții de director/director adjunct, se
consideră îndeplinite criteriile de selecție în vederea participării la programul de formare, dacă se
respectă precizările de la litera e).
Urmare a implementării programului și certificării formatorilor în domeniul mentoratului de
carieră didactică, se va constitui Corpul national de formatori în domeniul mentoratului de carieră
didactică. Membrii Corpului national de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică vor
putea avea calitatea de formatori în programele ce se vor implementa în cadrul proiectului, cu
condiția ca aceștia să aibă calitate de formator, recunoscută de Ministerul Educației.
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FORMULAR INSCRIERE PROF I - Mentorat de carieră didactică
II. Programul de formare PROF II - Mentorat de practică pedagogică va fi implementat, în
etape, de către cele 4 universități partenere în cadrul proiectului, în calitate de furnizori ai programului
- Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Dunărea
de Jos din Galați, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din
Tg. Mureș.
Programul are drept scop formarea profesorilor-mentori, coordonatori de practică
pedagogică și/sau de formare continuă, în sistem de mentorat din bazele de practică pedagogică BPP, pe arii curriculare/domenii.
La acest program de formare participă numai cadrele didactice din BPP, între 8-16 formabili
din fiecare BPP, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:
a) studii: superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate;
b) statut profesional: titular în învățământul preuniversitar, într-o unitate de învățământ
care face parte din BPP;
c) evoluție în carieră: minimum gradul didactic II;
d) calitatea activității didactice: calificativul anual Foarte bine, obținut în fiecare dintre
ultimii 4 ani școlari;
e) coordonare/îndrumare/realizare stagii de practică pedagogică/coordonare activități din
cadrul programelor de mobilitate de tip Erasmus/atribuții privind formarea și
dezvoltarea profesională/experiență în activități didactice tip suport pentru predareaînvățarea-evaluarea desfășurate în sistem blended learning sau online, în anii școlari
2019-2020 și 2020-2021, certificată de conducerea unității de învățământ/CCD/ISJ;
Unitatea de învățământ/ISJ/CCD va certifica tipul de experiență deținută de
cadrul didactic care participă la programul de formare;
f) declarație pe proprie răspundere, cu privire la neparticiparea la un program de
formare cu aceleași obiective, finanțat din fonduri structurale, în cadrul perioadei de
referință pentru programul POCU.
Important!
 În situația în care, în cadrul BPP, sunt titulare cadre didactice care coordonează sau
îndrumă practica pedagogică, dar au numai calitatea de profesor definitiv în învățământul
preuniversitar, având în vedere experiența lor metodică, aceștia pot participa la selecția
pentru programul de formare, cu respectarea tuturor celorlalte condiții.
 Dosarul de înscriere se depune la BPP (baza de practică pedagogică).
În procesul de selecție, se va respecta principiul bunei organizări, evitându-se supraîncărcarea
programului unui cadru didactic, evaluându-se atât capacitatea cât și disponibilitatea unui cadru
didactic de a parcurge programul de formare. Se va evita totodată perturbarea bunei desfășurări a
procesului de predare-învățare-evaluare în unitatea de învățământ în care își desfășoară activitatea
cadrul didactic selectat.
Cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și pentru care s-a validat
participarea la formare în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF vor începe
activitățile de formare în luna octombrie 2021, potrivit planificărilor realizate de universitățile
partenere, furnizori ai programelor de formare.
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FORMULAR INSCRIERE PROF II - Mentorat de practică pedagogică
DOSAR DE ÎNSCRIERE
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Copie CI;
Copie diplomă studii superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate;
Copie act titularizare în învățământul preuniversitar;
Adeverință grad didactic:
Adeverință cu calificativele din ultimii 4 ani, respectiv 3 ani pentru persoanele de conducere;
Adeverință care să ateste vechime în activități metodice sau de inspecție
școlară/coordonare/activități Erasmus/experiență de minimum 2 ani în formarea și dezvoltarea
profesională/experiență în activități didactice tip suport pentru predarea-învățarea-evaluarea
desfășurate în sistem blended learning/on-line, în anii școlari 2019-2020, 2020-2021:
7) Declarație pe proprie răspundere, cu privire la neparticiparea la un program de formare cu
aceleași obiective, finanțat din fonduri structurale, în cadrul perioadei de referință pentru
programul POCU (Anexa 2);
8) Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
(Anexa 3).
Documentele din dosarul de înscriere vor fi certificate, pe fiecare pagină, pentru
conformitate cu originalul.
TERMEN ÎNSCRIERE ȘI DEPUNERE DOSAR: 16 septembrie 2021, ora 16:00
Director CCD București,
Nicoleta BRICIU
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ANEXA 1
BAZE DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ (BPP) și CONSORȚII
Județ

Școală de aplicație
coordonatoare (BPP)

Consorțiu

Nr. decizie
ISMB

Școala Gimnazială Nr. 163
Școala Gimnazială Nr. 117
Colegiul Național ”Elena
Grădinița Nr. 209
Cuza”
Liceul Tehnologic „Sf. Antim
Ivireanu”
Școala Specială Gimnazială
Pentru Surzi Nr. 1
Școala Gimnazială „Hermann
Colegiul German ”Goethe”
Oberth” Voluntari
Colegiul Tehnic Mecanic
„Grivița”
Liceul Teoretic „Decebal”
Liceul Teoretic ”Dante
Școala Gimnazială „Nicolae
Alighieri”
Labiș”
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”
Școala Gimnazială Nr. 131
Școala Gimnazială Nr. 280
București
1673/17.05.2021
Colegiul Național
Colegiul Național „Emil
„Gheorghe Lazăr”
Racoviță”
Școala Gimnazială „I.G. Duca”
Școala Gimnazială Nr. 194
Școala Gimnazială Nr. 39
Liceul Teoretic ”Ady
Liceul Teoretic „Traian”
Endre”
Școala Gimnazială Nr. 41
Școala Gimnazială „Tudor
Arghezi”
Colegiul Tehnic de Poștă și
Telecomunicații „Gheorghe
Colegiul Național ”Școala Airinei”
Centrală”
Colegiul Național „Spiru Haret”
Colegiul Tehnic „Gheorghe
Asachi”
Școala Gimnazială Nr. 1 Cornețu,
jud. Ilfov

Nr. de
școli/ B

105
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Școala Gimnazială „Ferdinand I”
Școala Gimnazială Nr. 56
Colegiul Național ”Iulia Liceul Pedagogic Ortodox
Hașdeu”
„Anastasia Popescu”
Liceul Teoretic „Eugen
Lovinescu”
Colegiul Tehnic de Aeronautică
„Henri Coandă”
Școala Gimnazială „I. H.
Rădulescu”
Colegiul Național De
Informatică ”Tudor Vianu” Colegiul Național „Aurel Vlaicu”
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”
Liceul Teoretic „Constantin
Brâncoveanu”
Școala Gimnazială „Uruguay”
Școala Gimnazială „Federico
Liceul Teoretic Bilingv Garcia Lorca”
”Miguel de Cervantes”
Liceul Tehnologic „Petru Poni”
Școala Gimnazială „Geo Bogza”
Colegiul Național „Mihai
Viteazul”
Școala Gimnazială de Arte Nr. 2
Colegiul Național Bilingv Liceul Tehnologic Special Nr. 3
”George Coșbuc”
Colegiul Economic „A.D.
Xenepol”
Școala Gimnazială „Sfântul
Silvestru”
Liceul Teoretic Bulgar „Hristo
Botev”
Școala Gimnazială „Titu
Maiorescu”
Colegiul Național de
Muzică ”George Enescu” Școala de Muzică și Arte Plastice
Nr. 1 „Iosif Sava”
Școala Gimnazială Nr. 13
Școala Gimnazială de Arte Nr. 3
Colegiul Tehnic „Mircea Cel
Bătrân”
Colegiul Economic ”Virgil
Școala Gimnazială „Elena
Madgearu”
Văcărescu”
Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”
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Seminarul Teologic Ortodox

Colegiul Romano-Catolic
”Sfântul Iosif”

Colegiul Național ”Sfântul
Sava”

Colegiul Național
”Gheorghe Șincai”

Liceul de Arte Plastice
”Nicolae Tonitza”

Colegiul Tehnic de
Arhitectură și Lucrări
Publice ”Ioan N. Socolescu”

Colegiul Economic „Viilor”
Școala Superioară Comercială
„Nicolae Kretzulescu”
Școala Gimnazială Nr. 113
Școala Gimnazială „Leonardo Da
Vinci”
Colegiul Național „Ion Creangă”
Școala Postliceală Sanitară
Fundeni
Colegiul National „I.L.Caragiale”
Liceul Greco-Catolic „Timotei
Cipariu”
Școala Gimnazială „George
Bacovia”
Liceul „Dimitrie Paciurea”
Școala Gimnazială Nr. 142
Școala Gimnazială Nr. 192
Liceul Teologic Adventist „Ștefan
Demetrescu”
Școala Gimnazială „Sfântul
Nicolae”
Școala Gimnazială Nr. 167
Școala Gimnazială „Ienăchiță
Văcărescu”
Colegiul Național „Mihai
Eminescu”
Liceul de Coregrafie „Floria
Capsali”
Școala Gimnazială Nr. 49
Școala Gimnazială Nr. 150
Școala Gimnazială „Iosif Sava”
Colegiul Tehnic „Viaceslav
Harnaj”
Școala Gimnazială „Cezar
Bolliac”
Școala Gimnazială de Arte Nr. 5
Colegiul Tehnic „Media”
Colegiul Național „Matei
Basarab”
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Școala Profesională Specială
Pentru Deficienți De Auz „ Sf.
Maria”
Școala Gimnazială Pentru
Liceul Tehnologic Special Deficienți de Vedere
”Regina Elisabeta”
Școala Gimnazială Specială Nr. 2
Școala Gimnazială Specială
„Constantin Păunescu”
Școala Profesională Specială Nr. 3
Colegiul Tehnic „Carol I”
Școala Gimnazială Nr. 169
Liceul cu Program Sportiv
Colegiul Național ”Grigore
„Mircea Eliade”
Moisil”
Colegiul Economic „Costin C.
Kirițescu”
Școala Gimnazială Nr. 156
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ANEXA 2

CERERE DE ÎNSCRIERE
la selectia de participare la programul de formare

DATE PERSONALE
Nume
Preunume
Telefon
E-mail
CNP
Unitatea de invatamant
Functia didactica
Specializarea/domeniul
DATA COMPLETARII
SEMNATURA
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ANEXA 3
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/subsemnata................................................................................................................ ,

cu

domiciliul in ..................................................................................................................................
adresa ........................................................................................................................................... ,
legitimat cu CI/BI seria: …, nr. ..................... , declar ca, in cazul in care sunt selectat pentru a participa la
programul de formare continuă, nu am participat si nu voi participa la un program de formare cu
aceleasi obiective, finantat din fonduri structurale, in perioada 01.04.2021 - 31.12.2023.

Nume si prenume
Semnatura
Data
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ANEXA 4

DECLARAȚIE
de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul(a), .............................................................. , CNP…………………………………..,
nascut(a) la data .................... in localitatea ............................., domiciliat(a) in…………………….,
posesor/posesoare al/a C.I. seria ..................................... nr ............................................. , eliberata de
......................................................................................... la data de ................................. , declar ca:
1. Am fost informat (a) cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulate a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
2. Am fost informat(a) ca beneficiez de dreptul de acces, de interventie asupra datelor mele si dreptul
de a nu fi supus unei decizii individuale.
3. Am fost informat(a) ca prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesara in vederea
obligatiilor legale ce ii revin Casei Corpului Didactic București in cadrul proiectului
Profesionalizarea carierei didactice PROF POCU/904/6/25/Operatiune compozita OS 6.5, 6.6,
cod SMIS 146587, precum si in scopul intereselor si drepturilor ce imi revin.
4. Am fost informat(a) ca datele mele cu caracter personal sunt comunicate autoritatilor publice, precum
si altor institutii abilitate (de exemplu: A.N.A.F., A.N.F.P., I.T.M., A.N.I, la solicitarea instantelor
judecatoresti sau a organelor de cercetare penala etc.).
5. Am fost informat(a) ca, in scopul prelucrarii exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligatia
de a aduce la cunostinta Casei Corpului Didactic București in cadrul proiectului Profesionalizarea
carierei didactice PROF POCU/904/6/25/Operatiune compozita OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587,
orice modificare survenita asupra datelor mele personale.
In consecinta, imi dau consimtamantul pentru prelucrarea, transmiterea si stocarea datelor cu caracter
personal in cadrul Casei Corpului Didactic București in cadrul proiectului Profesionalizarea carierei
didactice PROF POCU/904/6/25/Operatiune compozita OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587.

Nume si prenume
Semnatura
Data
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