
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ 
ACREDITATE DE CNFPIP 

 
 
• Program de formare continuă destinat institutorilor, învăţătorilor şi educatoarelor din 

sistemul de învăţământ preuniversitar, acreditat prin decizia CNFP nr.69/21.10.2003; se 
acordă 90 credite profesionale; 

 
•  Program de formare continuă destinat profesorilor de lb. şi lit.română, lb. şi lit.engleză, lb. 

şi lit. franceză, matematică, biologie, economic, educaţie fizică şi sport din sistemul de 
învăţământ preuniversitar, acreditat prin decizia CNFP nr. 70/21.10.2003; se acordă 90 
credite profesionale; 

 
• Program de formare continuă a personalului de conducere, îndrumare şi control din 

învăţământul preuniversitar,  acreditat prin decizia CNFP nr. 17/20.02.2004; se acordă 90 
credite profesionale; 

 
• Program de formare continuă a personalului didactic auxiliar din învăţământul 

preuniversitar, acreditat prin decizia CNFP nr. 16/20.02.2004; se acordă 30 credite 
profesionale; 

 
• Program de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar în domeniul 

tehnic,  acreditat prin decizia CNFP nr. 78/03.12.2003; se acordă 90 credite profesionale; 
 
 

 
 

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ 
DESFĂŞURATE DE UNIVERSITATEA DIN BACĂU 

ÎN PERIOADA 2005-2006 
 
 
 

 În perioada 15.04.2006 -19.04.2006 s-a desfăşurat programul de formare continuă, 
modulul I,  cu cadre didactice din învăţământul preuniversitar, judeţul Bacău:  
 
 

       UNIVERSITATEA DIN BACĂU           
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA       
PERSONALULUI DIDACTIC       
Str. Mărăşeşti Nr.157, Bacău       
Tel /Fax : 0234/588935; Tel/Fax:0234/580050       
e   -   mail:   dppd   @ub.ro   ;   sdp   pd@ub.ro           
       
     



Nr. 
crt. 

Specializare Nr. 
candidaţi 

1 Învăţători 49 
2 Educatoare 31 
3 Română 5 
4 Engleză 1 
5 Franceză 11 
6 Matematică 20 
7 Fizică 15 
8 Biologie 2 
9 Ingineri+maiştri 19 
 TOTAL 170 

 
 
 

 
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ 

DESFĂŞURATE DE UNIVERSITATEA DIN BACĂU 
ÎN PERIOADA 2006-2008 

 
 În anii univ. 2006/2007 şi 2007/2008 s-a desfăşurat programul de formare continuă a 
personalului de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, modulul I şi II,  
judeţul Harghita:  
 143 cadre didactice au absolvit acest program. 

 
În anul univ. 2007/2008 s-a desfăşurat programul de formare continuă a personalului de 

conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, modulul I,  judeţul Vaslui, 
astfel:  
 97 cadre didactice au absolvit acest program. 

 
 Cadrele didactice absolvente vor primi atestate de formare continuă/certificate cf. 
Ordinului MECT nr. 3957/26.04.2005. 
 

Momentan, cele 5 programe nu sunt funcţionale. Vor fi supuse reacreditării de către 
CNFP. 
 
 
 
 
 

DIRECTOR, 
Prof.univ.dr. Gheorghe Dumitriu 

 
 


