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ANUNȚ 

 Vă informăm că, în perioada 7-16 ianuarie 2020 se fac înscrieri pentru Programul de 

formare continuă „Program de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale – 

CEEM”, acreditat prin OMEC 5612/19.12.2019.  

 Descrierea Programului de formare continuă CEEM: 

Organizator: Centrul Național de Evaluare și Examinare 

Grup țintă: Personal didactic de predare, personal didactic cu funcții de conducere, de 

îndrumare și de control din învățământul preuniversitar. 

Forma de organizare a programului: blended learning 

Program de desfășurare*:  

- 18.01.2020 – în intervalul orar 09,00 – 18,30 – cursuri față în față 

- 19.01.2020  – în intervalul orar 09,00 – 14.15 – cursuri față în față 

- 20.01.2020 – 31.01.2020 – cursuri pe platforma online 

- 01.02.2020 în intervalul orar 09,00 – 14.00 – evaluare finală 

*În limita a 25 de locuri/CCD, în ordinea înscrierii. Pentru persoanele înscrise peste această 

limită, programul de desfășurare se va anunța ulterior.  

Total ore: 60  

Nr. credite transferabile: 15 

Locație cursuri: Casa Corpului Didactic București, Casa Corpului Didactic Bacău, Casa 

Corpului Didactic Brașov, Casa Corpului Didactic Constanța, Casa Corpului Didactic Cluj, 

Casa Corpului Didactic Dolj, Casa Corpului Didactic Iași, Casa Corpului Didactic Timiș. 

Tarif: 350 lei. Plata taxei se face în contul Centrului Național de Evaluare și Examinare  

 RO 82TREZ70120G335000XXXX, Cod fiscal 26311639, până la data de 16 ianuarie 2020. 

Înscrierea on line se realizează la adresa: https://forms.gle/FEPMCanCqSXWCpvT9 

Ulterior înscrierii online, se va depune la Casa Corpului Didactic selectată, un dosar care va 

cuprinde: cerere de înscriere, copie CI, copie certificat de căsătorie, după caz, copie acte de 

studii, copie certificat grad didactic/OM doctorat, adeverință eliberată de angajator din care să 

rezulte nivelul de învățământ de predare, dovada achitării taxei de curs. 

Informații suplimentare se pot obține la adresa de email: alin.neaga@rocnee.eu, tel. 

0771140432.  
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