
 

 

     

 

Precizări privind participarea la programele de formare  

acreditate M.E.C., grup țintă personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul 

preuniversitar, furnizor C.C.D. Tulcea 

 

1. Înscrierea la programul de formare se realizează prin completarea formularului online 

anexat, în tabel, fiecărui program de formare. După constituirea grupelor, participanții vor 

fi contactați de responsabilul de program, prin poșta electronică, pentru confirmare 

înscriere, detalii privind organizarea cursului și întocmirea/transmiterea dosarului 

personal, în format electronic.  Fiecare cursant va completa și o declarație pe proprie 

răspundere care atestă atât disponibilitatea, cât și accesul la internet și la mijloacele 

electronice necesare parcurgerii programului de formare în regim online, de tip sincron 

audio-video (webinar). 

2. Programele de formare sunt organizate pe platforma e-learning a Casei Corpului Didactic 

Tulcea, în regim online sincron/asincron. Detalii privind accesul la curs pe platformă vor 

fi transmise participanților de către responsabilul de program. 

3. C.C.D. Tulcea eliberează atestatul de formare continuă pentru cadrele didactice care au 

parcurs integral programul de formare, prezența pentru sesiunile desfășurate sincron fiind 

generate automat din platforma elearning. 

4. Date de contact ale furnizorului de formare, C.C.D. Tulcea, pentru persoanele interesate să 

participe la cursuri: tel: 0240 516656, email: contact@ccdtulcea.ro. 

 

Precizări privind achitarea taxei de curs: 
 

1. În cazul în care achitarea taxei de curs se efectuează de către cadrul didactic, plata se realizează 

de către acesta în contul RO72 TREZ 6412 0E33 5000 XXXX, banca Trezoreria Tulcea, CUI 

14351974. Dovada plății se include în dosarul de înscriere transmis electronic responsabilului de 

program. Taxa de curs NU se va încasa în numerar la sediul C.C.D. Tulcea. 

2. În cazul în care costul programului este achitat de către unitatea de învățământ, se va transmite 

instituțional către C.C.D. Tulcea, Acordul de plată, în formatul trimis în școli. Nu este necesară 

includerea dovezii de plată în dosarul de înscriere, confirmarea făcându-se între C.C.D. Tulcea și 

instituția de învățământ plătitoare. 
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