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Către  
Directorul  unităŃii de învăŃământ      .......................................................................... 
 

  Având în vedere  necesitatea respectării Legii Nr.128/1997 art.32. alin.1, art.33 alin 1-3 privind 
formarea continuă vă atragem atenŃia că aveŃi obligaŃia să urmăriŃi dezvoltarea profesională a angajaŃilor 
( formare continuă şi perfecŃionarea periodică) atât a cadrelor didactice, didactic auxiliare şi nedidactice.      
  În acest scop vă solicităm următoarele: 
I. Numirea, în toate unităŃile cu personalitate juridică, cu decizie, a responsabilului  cu dezvoltarea 
profesională,(care va face parte, de regulă, din consiliul de administraŃie). Datele persoanei numite în 
această responsabilitate le veŃi comunica CCD Mureş cel târziu la data de 15 oct.2009 . Persoana numită 
va trebui în mod obligatoriu să dispună de adresa e-mail proprie sau a instituŃiei (conform Anexei 1).  
Continuitatea persoanei numite în această funcŃie, este preferabilă. 
  
II. Responsabilul cu dezvoltarea profesională va realiza următoarele instrumente de lucru: 
     1. Planul managerial al domeniului dezvoltării profesionale  (Anexa 2) 
     2. Calendarul activităŃilor de formare continuă (Anexa 3) 
     3. Tabloul de bord al formării continue (Anexa 4) 
     4. Studiu asupra nevoilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice – chestionar (Anexa 5)   

   5. Realizarea bazei de date privind dezvoltarea profesională pentru toŃi angajaŃii şi toate unităŃile din 
structura care aparŃine unităŃii cu personalitate juridică. (Anexa 6, 6.a., 6.b., 6.c., 6.d. ) 
   6. Rapoarte semestriale  ( conform anexei 7) 

 
  III . Pregătirea responsabilului  cu dezvoltarea profesională în vederea realizării celor de mai sus (II. 
1-6,) în anul şcolar 2009-2010 se va realiza de către CCD Mureş prin participarea obligatorie la cursul 
„ Managementul şi evidenŃa carierei didactice” cu durata de 20 de ore ce va avea loc la sediul centrului 
zonal de formare de care aparŃine şcoala pe care o conduceŃi, după data de 15 oct.2009.  
 
IV. InformaŃiile privind dezvoltarea profesională (formare continuă şi perfecŃionarea periodică) sunt     

- postate pe pagina web a CCD Mureş: www.ccdmures.ro 
- comunicate direct a responsabilului  cu dezvoltarea profesională pe adresa e-mail comunicată 

în Anexa 1 
- comunicarea cu CCD Mureş va fi realizată pe adresa de e-mail : ccdmures@yahoo.com 

  
 

     Director C.C.D. Mureş      
     prof.Cristiana Chira      
    

 


