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RAPORT  NARATIV  
 

1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de 

inspectorul şcolar general, pentru anul şcolar 2012-2013 
 

Raportul de activitate pentru anul şcolar 2012-2013 s-a realizat în conformitate cu 

Adresa nr. 52097/08.07.2013 a Ministerului Educaţiei Naţionale, Direcţia Generală 

Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională şi prin analiza obiectivelor stabilite 

în Planul managerial pentru anul şcolar 2012-2013, înregistrat la Casa Corpului Didactic Cluj 

cu nr. 959/ 27.09.2012 şi la Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj cu nr.. 14550/01.10.2012, 

avizat de inspectorul şcolar general. 

Obiectivele generale pentru anul şcolar 2012-2013 au fost fundamentate atât pe 

diagnoza mediului intern şi extern, cât şi pe funcţiile şi rolul Casei Corpului Didactic în 

sistemul de învăţământ preuniversitar. 

Astfel, obiectivele generale vizează calitatea actului educaţional, impactul formării 

continue şi susţinerea dezvoltării profesionale prin proiecte şi parteneriate. Fiecare obiectiv 

general are asociate obiective specifice.  

 

 

 

Obiectivele  generale şi specifice ale Casei Corpului Didactic Cluj 

 

          OG1. Asigurarea calităţii formării continue prin optimizarea şi diversificarea ofertei de 

formare  

OS1. Identificarea nevoilor de formare a personalului din învăţământul preuniversitar clujean pentru 

anul şcolar 2012-2013 

OS2. Elaborarea Ofertei de formare pentru anul şcolar 2012-2013 

OS3. Promovarea Oferei de formare pentru anul şcolar 2012-2013 

OS4. Gestionarea înscrierilor la activităţile de formare din anul şcolar 2012-2013 

OS5. Implementarea activităţilor de formare în anul şcolar 2012-2013 

OS6. Promovarea exemplelor de bună practică rezultate în urma formării continue 

 

         OG2. Asigurarea  condiţiilor pentru dezvoltarea profesională şi personală  a personalului 

din învăţământul preuniversitar clujean 

OS1. Coordonarea activităţii în filialele Casei Corpului Didactic Cluj  
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OS2. Eficientizarea activităţii specifice centrelor  de documentare şi informare şi bibliotecilor şcolare 

OS3. Coordonarea metodologică a profesorilor mentori pentru inserţia profesională a profesorilor 

stagiari/ cadrelor didactice stagiare 

OS4. Coordonarea metodologică a pedagogilor şcolari 

OS5. Coordonarea activităţii Centrului regional de resurse pentru educaţie civică  

OS6. Coordonarea activităţii Centrului regional de formare a personalului din învăţământul 

preuniversitar   

OS7. Dezvoltarea bazei materiale a Casei Corpului Didactic Cluj 

OS8. Dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor Casei Corpului Didactic Cluj în domeniile 

specifice   

        OG3. Valorificarea resurselor educaţionale create prin proiecte şi parteneriate 

educaţionale 

OS1.Coordonarea metodologică a activităţii responsabililor cu formarea continuă 

OS2. Asigurarea accesului cadrelor didactice la resurse educaţionale 

        OG4. Monitorizarea impactului activităţilor de formare contină  

OS1. Evaluarea impactului formării continue asupra calităţii actului educaţional 

OS2. Colectarea nevoilor de formare continuă pentru anul şcolar 2013-2014 

OS3. Editarea de publicaţii şi de materiale didactice şi informative 

2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale ISJ în domeniul dezvoltării 

resurselor umane 
  Obiectivele generale ale Casei Corpului Didactic Cluj sunt corelate cu obiectivele 

strategice ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj. 

 

Obiectivele  strategice ale Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Cluj 

Obiectivele  generale şi 

specifice ale Casei Corpului 

Didactic Cluj 

Dezvoltarea competenţelor ştiinţifice, psihopedagogice, metodice 

şi psihorelaţionale ale cadrelor didactice şi manageriale ale 

personalului de conducere, îndrumare şi control, în scopul  

utilizării eficiente, la nivelul standardelor naţionale, a resurselor 

umane; 

 

 OG1. Asigurarea calităţii formării 

continue prin optimizarea şi 

diversificarea ofertei de formare  

 

Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice, în contextul implementării 

schimbărilor structurale în educaţie; 

 

 OG2. Asigurarea  condiţiilor pentru 

dezvoltarea profesională şi 

personală  a personalului din 

învăţământul preuniversitar clujean 
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Asigurarea accesului cadrelor didactice la proiectele strategice 

ale ISJ Cluj în scopul implementării unui sistem flexibil al 

managementului calităţii formării continue, prin sprijinirea 

activităţilor din cadrul consorţiilor educaţionale; 

 

 OG3. Valorificarea resurselor 

educaţionale create prin proiecte şi 

parteneriate educaţionale 

 

Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a 

personalului didactic prin monitorizarea impactului programelor 

de formare la nivelul clasei şi al unităţii de învăţământ 

preuniversitar. 

 

 OG4. Monitorizarea impactului 

activităţilor de formare contină  

 

3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. 

Argumente/comentarii 
Autoevaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor generale are la bază obiectivele 

specifice aferente şi indicatorii de rezultat, domeniile de aplicare specifice activităţii Casei 

Corpului Didactic Cluj şi activităţile planificate. 

 

3.1. Obiectiv general 1. Asigurarea calităţii formării continue prin 

optimizarea şi diversificarea ofertei de formare 

 

Argumente/ Comentarii 

 

Gradul 

de 

realizare 

 Raportul de analiză a nevoilor de formare identificate în anul şcolar 2011-

2012 – înregistrat cu nr. 659/20.07.2012. S-au prelucrat  117 chestionare on-

line completate de catre  responsabilii de dezvoltare profesională şi 12 

chestionare completate de inspectorii şcolari de specialitate. – 

Anexa_Raport_nevoi_formare.pdf; 
 Realizarea ofertei de formare continuă, cu 70 de programe acreditate şi 

neacreditate şi activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale, înregistrată cu nr. 

959/27.09.2012 avizată de Inspector şcolar general şi aprobată de MECTS 

prin adresa cu nr. 61486/13.11.2012;   
 Publicarea ofertei de formare pe site-ul Casei Corpului Didactic Cluj -  

http://www.ccdcluj.ro/programedeformare_ro.htm; 
 Raportul „Analiza nevoilor de formare a personalului din învăţământul 

preuniversitar clujean pentru anul şcolar 2012-2013‖ înregistrat cu nr. 

809/07.09.2012. S-au prelucrat un număr de 117 chestionare on-line pe 

platforma http://82.79.96.24 completate de responsabilii cu dezvoltarea 

profesională din unităţile de învăţământ din judeţul Cluj şi 12 chestionare 

completate de către inspectorii de specialitate. De asemenea, s-a ţinut cont de 

rezultatele oglindite în cele 6 fişe de monitorizare completate de profesorii 

metodişti CCD Cluj şi 36 de chestionare aplicate responsabililor CDI sau 

bibliotecarilor Anexa_Analiza_de_nevoi.pdf; 

100% 

Anexa_Raport_nevoi_formare.pdf
http://www.ccdcluj.ro/programedeformare_ro.htm
http://82.79.96.24/
Anexa_Analiza_de_nevoi.pdf
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 Publicarea pe website-ul instituţiei a ofertelor de formare continuă primite pe 

fluxurile de comunicare instituţională şi anunţarea tuturor activităţilor din 

oferta de formare; 

 8 seturi de materiale informative pe suport electronic cu oferta de formare 

continuă transmisă în cele 9 filiale ale CCD; acest set de materiale informative 

a fost  transmis şi către toţi responsabilii de dezvoltare profesională din 

judeţul Cluj; 
 Acordarea de consultanţă directă, prin telefon şi email cadrelor didactice referitor la 

oportunităţile de formare continuă; 

 Realizarea ghidului de înscriere şi a fişei de înscriere la programele de 

formare -  http://www.ccdcluj.ro/programedeformare_ro.htm; 

 Colectarea a 340 de înscrieri on-line pentru programele de formare până în 

ianuarie 2013; 

 Constituirea a 116 grupe pentru programele de formare acreditate şi 

neacreditate; s-au desfăşurat 37 activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale cu 

un număr de 50 grupe; 

 Derularea a 10 de programe de formare acreditate, cu 6124 de participanţi, 

dintre care 2390 din judeţul Cluj şi 3734 din alte judeţe; 

 Desfăşurarea a 10 programe de formare neacreditate, cu un număr de 363 

participanţi, din care 337 din judeţul Cluj; 

 1232 persoane din judeţul Cluj au beneficiat de formare prin programe 

acreditate de alţi furnizori de formare, derulate prin Casa Corpului Didactic 

Cluj; 

 Un număr de 6082 persoane a participat la programe finanţate din fonduri 

europene, dintre care 2348 sunt din judeţul Cluj; 

 Astfel, 2727 persoane din judeţul Cluj au beneficiat de formare continuă prin 

programe, ceea ce reprezintă 31,21% din totalul de 8735 cadre didactice şi 

didactice auxiliare existente în judeţ; 
 La activităţile culturale, ştiinţifice şi metodice a participat un număr de 3461  

persoane, dintre care 3191 din judeţul Cluj, 150 de cadre didactice auxiliare şi 

respectiv 2035 personal didactic. 1006 de membri ai comunităţii au beneficiat  

de aceste activităţi; 

 Pregătirea documentaţiei în vederea acreditării programelor: Manager pentru 

şcoala viitorului,  Educaţia timpurie incluzivă; 

 Actualizarea următoarelor baze de date: Date de contact bibliotecari, Bază de 

date cu CDI şi responsabili CDI, Bază de date cu titlurile de publicaţii editate 

la Casa corpului Didactic Cluj, Bază de date cu personalul încadrat la ISJ 

Cluj, Bază de date cu filialele din judeţul Cluj, Bază de date cu formatorii 

CCD Cluj, Bază de date cu metodişti ai ISJ Cluj, Bază de date parteneri ai 

CCD Cluj, Bază de date cu reţeaua şcolară din judeţul Cluj, Bază de date cu 

responsabilii cu dezvoltarea profesională din judeţul Cluj, Baza de date a 

mentorilor pentru inserţia profesională a debutanţilor; 
 90% dintre  participanţii la simpozionul Preuniversitaria sunt absolvenţi ai 

programelor de formare derulate de CCD Cluj; 
 Publicarea a 2 numere din revista Preuniversitaria online la adresa 

http://www.ccdcluj.ro/Preuniversitaria/index.html, cu 4 secţiuni în care sunt 

valorificate exemple de bună practică prezentate de către participanţii la  

http://www.ccdcluj.ro/programedeformare_ro.htm
http://www.ccdcluj.ro/Preuniversitaria/index.html
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simpozionul Preuniversitaria ediţia XXV şi la programele de formare 

continuă; 
 Colectarea electronică a înscrierilor la programele de formare  şi prelucrarea 

chestionarelor completate de cursanţi în format letric şi electronic (Formular 

GoogleDocs) pe adresa de email casacorpuluididacticcluj@gmail.com; 

 Colectarea datelor din chestionarul online Monitorizare de impact pe portalul 

http://82.79.96.24 completat de responsabilii cu dezvoltare profesională din 

judeţul Cluj. 

 

 

 

 

3.2. Obiectiv general 2. Asigurarea  condiţiilor pentru dezvoltarea 

profesională şi personală  a personalului din învăţământul preuniversitar 

clujean 

Argumente/ comentarii 

 

Grad de 

realizare 

Programe acreditate: 

 
1. Consiliere şi dezvoltare profesională (CDP); 

2. Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii (CISC); 

3. Predarea ştiinţelor prin investigaţie (Pathway); 

4. OSCINT pentru management educaţional preuniversitar; 

5. Predarea inovativă a limbii romane în societatea cunoaşterii (LRO P1); 

6. Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a 

elevilor (LRO P2); 

7. Coordonate ale unui cadru de referinţa al curriculumului naţional 

(CCRCN); 

8. Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară 

Tehnologii (AIDD); 

9. Intel Teach - instruirea in societatea cunoaşterii; 

10. Şcoala –şansa fiecăruia. 

 

Programe neacreditate: 
 

1. Centrul de informare şi documentare, spaţiu de promovare a inovaţiei 

didactice; 

2. " Sa ştii mai multe, sa fii mai bun!"; 

3. Comunicare si managementul resurselor psihice; 

4. Dezvoltarea de competente in vederea evaluării calităţii procesului 

educaţional si elaborarea documentelor CEAC; 

5. Alternativele educaţionale un viitor în prezent; 

6. Introducere în pedagogia Waldorf; 

7. Introducere în consilierea părinţilor; 

8. Limba engleza pentru începători si nivel mediu; 

9. Icoane pe sticlă în Transilvania; 

100% 

mailto:casacorpuluididacticcluj@gmail.com


8

 
400457, Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini nr. 91 

Tel:           +40 (0)372 72 11 29 

Tel/Fax:   +40 (0)264 59 39 45 

e-mail: ccd@ccdcluj.ro  

www.ccdcluj.ro 

10. Managementul activităţilor la clasa pregătitoare; 

 

     Activităţi metodice 
 

1. Rolul pedagogului şcolar în educarea tinerilor; 

2. Prezi - instrument virtual de realizare a proiectelor colaborative; 

3. Evaluarea probei de competente digitale din cadrul examenului de 

bacalaureat; 

4. Managementul stresului la locul de munca ; 

5. Metode alternative in predare utilizand calculatorul; 

6. Optimizarea abilitatilor de comunicare; 

7. Proiecte TIC si C#; 

8. Activitate metodica cu profesorii din aria curriculara tehnologii; 

9. Activitate metodică cu profesorii de limba şi literatura maghiară; 

10. Activitate metodică preprimar secţia maghiară; 

11. Seminar Cambridge FCE – Cambridge English: First for Schools; 

12. Seminar Cambridge IELTS– International English Language Testing 

System; 

13. Seminar Cambridge TKT-Teaching Knowledge Test; 

14. Seminar Cambridge CAE- Cambridge English Advanced; 

15. Aplicarea metodelor moderne de predare în informatică ; 

16. Desfăşurarea activităţilor practice şi experimentale în unităţile şcolare; 

17. Exploatarea conţinuturilor pentru dezvoltarea depriderilor integrate la 

limba engleză; 

18. Seminar Cambridge FCE & CAE  – Cambridge English: First 

&Cambridge English: Advanced; 

19. Promovarea activităţilor pedagogice şi culturale în  

bibliotecile şcolare şi centrele de documentare; 

20. Bune practici in CDI si biblioteci scolare; 

21. Activitate de informare şi consiliere pentru cadrele didactice debutante 

în vederea susţinerii examenului de definitivare în învăţământ; 

22. Simpozionul "Auxiliare curriculare, portofolii si proiecte ale elevilor; 

23. Forumul Educational MAGISTER - Editura Niculescu; 

24. Managementul formării continue; 

25. Workshop - Predarea stiintelor prin investigatie la ciclul primar. 

Activităţi ştiinţifice 
 

1. Lego Mindstorms NXT - o abordare euristica a procesului de invatare 

2. Simpozionul Preuniversitaria, ediţia XXV; 

3. Educatie tehnica si tehnologii educationale pentru dezvoltare durabila-

ed.a III-a; 

4. Simpozionul "Inovatie si creativitate in predarea disciplinelor din aria 

curriculara Tehnologii"; 

5. Simpozionul "Reusita in cariera didactica"; 

6. Democraţia participativă. Forme de manifestare. 

Exemple de bună practică; 
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7. Physics- A new Vision. 

 

Activitati culturale/alte tipuri de activităţi  
 

1. UNIVERSITARIA - Targ International de Servicii Academice; 

2. Expoziţia naţională în cadrul Concursului naţional de creativitate 

didactică în domeniul drepturilor omului, ediţia a VI-a; 

3. Festivalul Naţional al Şanselor Tale; 

4. Ziua mondială a bibliotecilor şcolare 

5. Să-i bucurăm de ziua lor. 

o  

Au participat la programele de formare acreditate şi neacreditate 2727 persoane, 

reprezentând 35,67% participanţi raportat la numărul de cadre didactice 

existente în judeţul Cluj. La activităţile metodice, ştiinţifice şi culturale s-a 

înregistrat un procent de participare de 26,8 % din totalul personalului didactic 

al judeţului; 13,2% din personalul didactic auxiliar existent la nivelul judeţului a 

participat la activităţi de formare.  

 

Datele statistice sunt extrase din Anexa_statistica.docx şi au la bază rapoartele 

de activitate ale profesorilor metodişti Anexa_rapoarte. 

 

Profesorii metodişti au participat în 80 de şcoli arondate filialelor pe care le 

coordonează ca membrii în comisii pentru echivalarea în credite profesionale 

transferabile a formelor de organizare a formării continue, în conformitate cu 

prevederile Ordinului MECTS nr. 5562/07.10.2011, cap. III; 149 de cadre 

didactice au beneficiat de echivalarea studiilor de masterat, postuniversitare, de 

doctorat şi a gradelor didactice cu credite profesionale transferabile. 

 

 

 

3.3. Obiectiv general 3. Valorificarea resurselor educaţionale create prin 

proiecte şi parteneriate educaţionale 
 

 

Argumente/ comentarii 

 

Grad de 

realizare 

 9 acorduri de colaborare încheiate cu cele 9 unităţi de învăţământ, filiale ale 

CCD Cluj 

  9 puncte de informare privind formarea continuă în filialele CCD Cluj 

(Pliant, Listă documente legislative, Extras Legea Educaţiei Naţionale, Orar 

biblioteca CCD Cluj, Carte de vizită CCD Cluj, materiale promoţionale 

proiecte CCD Cluj)  

 Activităţi metodice cu RFC/RDP organizate în fiecare filială în perioada 

decembrie 2012 – iunie 2013 

     Actualizarea bazei de date privind reţeaua de centre de documentare şi 

100% 

Anexa_statistica.docx
Anexa_rapoarte
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informare (CDI) din judeţ, la data de 12.12.2012 - 29 de CDI în judeţul Cluj; 

     Actualizarea bazei de date cu decizii de înfiinţare CDI, actualizarea dosarului 

cu proiecte de amenajare a CDI, decembrie 2012; 

 Actualizarea documentelor de acreditare pentru responsabili CDI (procedura 

de acreditare si instrumentele de acreditare) şi transmiterea acestor 

documente înspre operaţionalizare, prin email şi prin furnizarea unui 

program de formare; 

 Acordarea de consultanţă în vederea înfiinţării de CDI la decizia unităţii de 

învăţământ în  cadrul activităţilor metodice şi în cadrul cercului pedagogic al 

bibliotecarilor şi responsabililor CDI; 

 Organizarea expoziţiei Activităţi de lectură în bibliotecile şcolare şi în 

centrele de documentare şi informare în cadrul căreia au fost expuse postere 

cu exemple de bună practică din 24 biblioteci şi centre de documentare şi 

informare; 

 S-au iniţiat 15 acorduri de parteneriat în judeţ– Baza de date cu parteneriate – 

Anexa_parteneriate.xls 

 S-au derulat activităţile prevăzute în cadrul proiectelor: 

- Pathway—The Pathway to Inquiry Based Science Teaching. FP7-Science-

in-Society-2010-1 SiS-2010-2.2.1-1, project nr. 266624 

- POSDRU /87/1.3/S/55336 e-Formare: Competenţe integrate pentru 

societatea cunoaşterii  

- POSDRU/87/1.3/S/56116 Consiliere şi dezvoltare profesională continuă – 

sistem transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică 

- POSDRU/87/1.3/S/58422  Abordări inovative în didactica disciplinelor din 

aria curriculară Tehnologii 

- POSDRU/87/1.3/S/63576 - Formarea  continuă a profesorilor de Limba 

Română în societatea cunoaşterii 

- POSDRU ID 63376 – OSCINT pentru Management Educaţional 

Preuniversitar‖ 

- s-a derulat activitatea de formare a personalului implicat în activităţile de 

proiectare, monitorizare şi evaluare curriculară în cadrul proiectului 

POSDRU /55/1.1/S/25088, Cadru de referinţă al curriculumului national 

pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare, 

program al cărui beneficiar a cărui beneficiar a fost Centrul Naţional de 

Evaluare şi Examinare, organizat în judeţul Cluj de către Casa Corpului 

Didactic. 

 S-au finalizat activităţile din cadrul proiectelor: 

- Pathway—The Pathway to Inquiry Based Science Teaching. FP7-

Science-in-Society-2010-1 SiS-2010-2.2.1-1, project nr. 266624 

- POSDRU /87/1.3/S/55336 e-Formare: Competenţe integrate pentru 

societatea cunoaşterii  

- POSDRU/87/1.3/S/56116 Consiliere şi dezvoltare profesională 

continuă – sistem transparent de pregătire pentru reuşita în cariera 

didactică 

- POSDRU/87/1.3/S/58422  Abordări inovative în didactica disciplinelor 

din aria curriculară Tehnologii 

 participarea tuturor profesorilor metodişti la Conferinţele de încheiere ale 

Anexa_parteneriate.xls
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proiectelor  derulate în calitate de  beneficiar sau partener:   

o Simpozionul "Inovatie si creativitate in predarea disciplinelor din aria 

curriculara Tehnologii" 

o Simpozionul "Reusita in cariera didactica" 

o Workshop-ul Educaţie Tehnică şi Tehnologii Educaţionale pentru 

Dezvoltare Durabilă – organizat de Universitatea Tehnică Cluj 

Napoca 

o Forumul Educaţional MAGISTER – ―Cultura digitală în secolul 

XXI‖, organizat de Editura Niculescu şi Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare în Informatică 

o Conferinţa finală ―Competenţe cheie prin predare/învăţare în context 

interdisciplinar‖ 

o Conferinţa anuală ―Masă Critică pentru o educaţie de calitate‖ a 

Asociaţiei Learn&Vision, Ediţia I, Cluj-Napoca, sub înaltul patronaj 

al Instituţiei Prefectului Cluj   

 Angajaţii şi-au dezvoltat competenţele profesionale prin activitatea in 

echipele de proiecte aflate în implementare. 

 

 

3.4. Obiectiv general 4. Monitorizarea impactului activităţilor de formare 

continuă 
 

Indicatori de rezultat Grad de 

realizare 

 S-au editat 10 Ghiduri metodice interdisciplinare (organizate în două 

volume) cu exemple de bună practică ale participanţilor la programul de 

formare continuă derulat prin proiectul POSDRU e-Formare: Competente 

integrate pentru societatea cunoaşterii; 

 S-au editat două broşuri Inovaţie şi creativitate în predarea disciplinelor din 

aria curriculară Tehnologii – Exemple de bună practică, 200 exemplare şi 

Reuşita în cariera didactică – Exemple de bună practică, 200 exemplare 
 S-au editat/ inscripţionat 6000 de CD-uri cuprinzând 10 Ghiduri metodice 

interdisciplinare; 

 S-au înregistrat 400 de stick-uri de memorie cu Inovaţie şi creativitate în 

predarea disciplinelor din aria curriculară Tehnologii – Exemple de bună 

practică, şi Reuşita în cariera didactică – Exemple de bună practică  
 S-a actualizat pagina web www.ccdcluj.ro ;  

 S-a editat un CD cu lucrări ştiinţifice prezentate la Simpozionul 

Preuniversitaria, Ediţia a XXIV-a, inscripţionat în 90 de exemplare; 

 S-au publicat două numere din revista Preuniversitaria online,  Nr. 7 şi Nr. 8; 

 S-au realizat  2 expoziţii de carte în colaborare cu Editura Dacia şi Editura 

Nemira  şi s-a actualizat expoziţia de carte on-line, de pe pagina web 

www.ccdcluj.ro;   

 S-au realizat materiale promoţionale personalizate - afişe de promovare ale 

activităţilor de formare: 5 afişe LEGO, 1 afiş PREZI,  10 afişe - 

Preuniversitaria, 2 afişe - Ziua Mondială a bibliotecilor şcolare; afişe şi 

100% 

http://www.ccdcluj.ro/
http://www.ccdcluj.ro/
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pliante pentru  promovarea conferinţelor de încheiere ale proiectelor 

POSDRU derulate, 200 pliante pentru AIDD, 200 pliante CDP;  

 S-a elaborat şi publicat un număr al Buletinului Informativ, Nr. VII/iulie 

2013. 

 

 

4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care 

urmează a fi incluse în planul managerial al instituţiei pentru anul şcolar 

2013/2014) 
 

- Finalizarea documentaţiei pentru acreditarea programelor propuse în domeniul 

managementului educaţional. 

- Studiu de analiză a datelor colectate prin chestionarele de analiză de nevoi în vederea 

identificării priorităţilor de formare continuă pentru anul şcolar 2013-2014. 

- Utilizarea Sistemului Expert de Management al Calităţii Formării Continue dezvoltat prin 

proiectul  POSDRU/87/1.3/S/55336 e-Formare - Competenţe integrate pentru societatea 

cunoaşterii. 

 

II. a) Strategiile instituţionale specifice aplicate de casele corpului didactic, în anul 

şcolar 2012-2013, privind evaluarea şi monitorizarea impactului participării cadrelor 

didactice din judeţ la activităţi de formare continuă/perfecţionare. Strategii/activităţi şi 

indicatori măsurabili utilizaţi 

Obiectivul principal al Casei Corpului Didactic este formarea continuă a personalului din 

învăţământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter 

ştiinţific, metodic şi cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) şi (4) din Legea 

nr.1/2011. Programele de formare continuă acreditate de către Ministerul Educaţiei Naţionale 

vizează, prin modalitatea de evaluare finală, aplicarea competenţelor dobândite în activitatea 

didactică.  

În anul şcolar 2012 – 2013, Casa Corpului Didactic Cluj a elaborat trei resurse educaţionale 

care valorifică, în principal, exemplele de bună practică elaborate de cadrele didactice 

participante la programele de formare continuă acreditate, implementate cu finanţare din 

Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007 – 2013.  

Inovaţie şi creativitate în predarea disciplinelor din aria curriculară  Tehnologii este o 

broşură care cuprinde articole tematice ale formatorilor despre curriculum şi proiectare 

didactică, realizarea activităţilor didactice, evaluare, precum şi 14 exemple de bună practică 

specifice ariei curriculare Tehnologii, realizate de către cursanţi din judeţele Cluj, Bihor, 

Mureş şi Sibiu.  

Reuşita în cariera didactică  este o broşură care vine în sprijinul cadrelor didactice aflate în 

procesul de evoluţie în cariera didactică şi cuprinde 18 exemple de bună practică pentru nivel 

preprimar, primar şi secundar ale cursanţilor din judeţele Cluj, Sibiu, Bistriţa-Năsăud, Mureş. 
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Ghiduri metodice interdisciplinare cuprinde un set de 10 ghiduri tematice interdisciplinare, 

valorificând portofoliile cursanţilor din judeţele Cluj şi Mureş, participanţi la programul de 

formare Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii. 

Interesul cadrelor didactice pentru dezvoltarea profesională este valorificată şi prin programe 

de formare continuă din Oferta Casei Corpului Didactic Cluj, avizate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, revista Preuniversitaria online - http://www.ccdcluj.ro -, conferinţe, simpozioane, 

activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale. 

Peste 500 de cadre didactice au participat la conferinţele: Reuşita în cariera didactică, 

Competenţe cheie prin predare /învăţare în context interdisciplinar, Inovaţie şi creativitate în 

predarea disciplinelor din aria curriculară  Tehnologii şi la  simpozionul Preuniversitaria 

XXV. 

În cadrul proiectelor derulate în parteneriat de către Casa Corpului Didactic Cluj, s-au creat 

platforme digitale: www.cdp-fse.ro, www.eformare.info.ro, www.aidd-fse.ro, 

www.lro.isjbotoşani.ro -  care facilitează accesul la informaţii şi resurse care susţin formarea 

competenţelor profesionale şi constituie un spaţiu de comunicare şi colaborare virtuală între 

cadrele didactice. 

 

 b) Activităţi desfăşurate de CCD Cluj  în parteneriat cu ISJ Cluj, care apreciaţi că 

au condus la creşterea calităţii actului didactic în şcolile din judeţ 

Parteneriatul instituţional între Casa Corpului Didactic Cluj şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Cluj, în anul şcolar 2012 – 2013 s-a bazat pe continua colaborare şi consultare. 

Astfel, acest parteneriat s-a concretizat în următoarele activităţi: 

 Stabilirea obiectivelor generale ale Casei Corpului Didactic în concordanţă cu 

obiectivele Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj în domeniul dezvoltării resurselor 

umane 

Pentru stabilirea obiectivelor generale ale Casei Corpului Didactic Cluj s-au analizat în 

Consiliul de administraţie al ISJ Cluj obiectivele în domeniul dezvoltării resurselor umane şi 

au fost validate. 

 Inspecţii de specialitate   

Au fost efectuate şase inspecţii de specialitate de catre profesorii metodişti şi directorul CCD 

Cluj în cadrul inspecţiilor tematice organizate de ISJ Cluj şi o inspecţie specială la clasă, 

pentru ocuparea posturilor didactice vacante. Anexa_inspectii 

 Comisii/ Consilii la nivelul ISJ Cluj 

Un profesor metodist este membru al Comisiei pentru Curriculum Descentralizat instituită la 

nivelul ISJ Cluj. 

Un profesor metodist este membru în consiliul consultativ al disciplinei. 

Directorul CCD Cluj este membru în Consiliul de administraţie al ISJ Cluj, în Consiliul 

Consultativ al Directorilor, în Comisia Judeţeană pentru mentorat. 

http://www.ccdcluj.ro/
http://www.cdp-fse.ro/
http://www.eformare.info.ro/
http://www.aidd-fse.ro/
http://www.lro.isjboto?ani.ro/
Anexa_inspectii
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 Pregătirea cadrelor didactice debutante pentru examenul de obţinere a definitivării 

în învăţământ  

În Consiliul inspectoral şi în Consiliul de administraţie al ISJ Cluj s-a stabilit: 

o programele de formare continuă destinate pregătirii cadrelor didactice debutante. 

anexa adresa pregatire definitivat 

o graficul unei activităţi de informare şi consiliere pentru cadrele didactice 

debutante în vederea susţinerii examenului de definitivare în învăţământ.  

anexa anunt definitivat  

 Derularea de programe de formare, activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale 

Prin colaborarea cu inspectorii şcolari s-au derulat activităţi de formare incluse în Oferta de 

formare a casei Corpului Didactic Cluj, precum: Managementul activităţilor la clasa 

pregătitoare, activităţi metodice destinate cadrelor didactice din învăţământul preprimar, 

profesorii de limba şi literatura maghiară, din aria currriculară Thenologii, profesorii de 

informatică. 

Conducerea ISJ Cluj şi inspectorii au participat la conferinţele şi simpozionul organizate de 

către Casa Corpului didactic Cluj. 

 Analiza de nevoi  

Inspectorii ISJ Cluj au valorificat observaţiile şi recomandările din rapoartele de inspecţii prin 

cpmpletarea Chestionar analiza de nevoi pentru inspectori scolari anul scolar 2012-2013, 

elaborat de CCD Cluj şi disponibil online pe platforma 

http://www.eformare.info.ro/taxonomy/term/8  

 Managementul calităţii formării continue 

În cadrul proiectului POSDRU/87/1.3./S/55336, în parteneriat cu ISJ Cluj, s-a pilotat 

platforma Sistem expert de management al calităţii formării continue (SEMCFC), disponibilă 

la adresa www.eformare.info.ro

Adresa%20CCD%20CJ_pregatire_definitivat.pdf
Anunt_definitivat.pdf
http://www.eformare.info.ro/taxonomy/term/8
http://www.eformare.info.ro/
http://www.eformare.info.ro/
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DATE/ INFORMAŢII PRIVIND INSTITUŢIA ŞI ACTIVITATEA 

DESFĂŞURATĂ 
 

1. Prezentare instituţională 
 

a) Date de identificare:  
 

Casa Corpului Didactic Cluj 

Adresa: strada Septimiu Albini nr. 91, 400457, Cluj-Napoca, judeţul Cluj 

Telefon/fax : +40-264-593945 

Telefon: +40-364-408998; +40-364-408997; +40-364-408996 

e-mail: ccd@ccdcluj.ro   

e-mail director: dkudor@ccdcluj.ro   

adresa site: http://www.ccdcluj.ro/ 

Instituţia funcţionează în două spaţii: 

1. Sediul  - în spaţiul de la adresa strada Septimiu Albini nr. 91, 400457, Cluj-Napoca, în 

baza Contractului de comodat nr. 499/14.11.2006, actualizat prin Act adiţional nr. 

449/14.11.2012, cu Şcoala ,,Constantin Brâncuşi‖, valabil până la data de 14 noiembrie 2014. 

2. Biblioteca – în spaţiul Liceului de Muzică „Sigismund Toduţă‖  Cluj-Napoca, str. Paris nr. 

60, în baza Protocolului nr. 887/2.09.2011, valabil pe o perioadă de 5(cinci) ani. 

 

b) Resurse umane  
Număr 

posturi 

personal 

didactic 

Total  

personal 

didactic 

încadrat 

Număr 

posturi  

personal 

didactic 

auxiliar 

Total  

personal 

didactic 

auxiliar 

încadrat 

Număr 

 posturi  

personal  

nedidactic 

Total  

personal 

nedidactic 

încadrat 

Număr  

total 

posturi  

existente 

Total 

personal 

încadrat 

8 8 2,5 0,5 - - 10,5 8,5 

c) Filiale ale CCD 

Unitatea şcolară / Localitatea 

Profesor metodist responsabil 

(nume şi prenume) 

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Epureanu Georgiana 

Colegiul Tehnic „Napoca” Herman Pompilia 

Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul” Turda Mateescu Zoe Dana 

Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” Dej Pripon Dina Maria 

Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin Herman Pompilia 

Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca Popescu Mihaela 

Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă” Cluj-Napoca Herman Pompilia 

Colegiul Naţional „George Coşbuc” Cluj-Napoca Ileana Iepure  

Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca Lung Liliana Dana 

http://www.ccdcluj.ro/


16

 
400457, Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini nr. 91 

Tel:           +40 (0)372 72 11 29 

Tel/Fax:   +40 (0)264 59 39 45 

e-mail: ccd@ccdcluj.ro  

www.ccdcluj.ro 

TOTAL: 9 filiale   

 

d) Centre de informare şi documentare funcţionale înfiinţate ca rezultat al derulării 

proiectul bilateral româno-francez „Educaţie pentru informaţie în mediul rural 

defavorizat‖; 

Unitatea şcolară/ 

Localitate 

Responsabil CDI Statutul 

responsabilului CDI* 

Studii** 

- - - - 

TOTAL: 0 CDI  

 
*-

cadru didactic 

Personal didactic auxiliar (bibliotecar) 
**-

se precizează suplimentar de formarea iniţială, dacă persoana a absolvit studii care 

să-i permită încadrarea pe post de profesor documentarist 

e) Centre de informare şi documentare susţinute financiar de către MECTS, înfiinţate 

în judeţ, conform: OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2008, OM 3354/03.03.2008; 

 

Unitatea şcolară / Localitatea Stadiul CDI 
* 

Grup Şcolar Huedin Finalizat 

Şcoala  „Mihai Viteazul‖ Câmpia Turzii Finalizat 

Şcoala cu clasele I-VIII, Sic Finalizat 

Şcoala „Gheorghe Şincai‖ Floreşti Finalizat 

Şcoala cu clasele I-VIII  Aghireş-Fabrici Finalizat 

Şcoala cu clasele I-VIII Călăraşi Finalizat 

Şcoala cu clasele I-VIII Viişoara Finalizat 

Şcoala cu clasele I-VIII Răchiţele Finalizat 

Şcoala cu clasele I-VIII Borşa Finalizat 

Şcoala cu clasele I-VIII Cojocna Finalizat 

Şcoala cu clasele I-VIII Fizeşu-Gherlii Finalizat 

Şcoala cu clasele I-VIII Călăţele Finalizat 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu‖ Cluj-Napoca Finalizat 

Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu‖ Dej Finalizat 

Liceul Teoretic „Gelu Voievod‖ Gilău Finalizat 

Grup Şcolar „Ştefan Pascu‖ Apahida Finalizat 

Grup Şcolar Agricol Mociu  Finalizat 

Şcoala cu clasele I-VIII  Ceanu Mare Finalizat 

Şcoala cu clasele I-VIII Vad Finalizat 

Şcoala „Ady Endre‖ Sâncraiu Finalizat 

Şcoala „Mihai Vodă‖ Mihai Viteazu Finalizat 

Şcoala cu clasele I-VIII Căşeiu Finalizat 

Şcoala cu clasele I-VIII „Pavel Dan‖, Tritenii de Jos Finalizat 

Şcoala cu clasele I-VIII Panticeu Finalizat 



17

 
400457, Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini nr. 91 

Tel:           +40 (0)372 72 11 29 

Tel/Fax:   +40 (0)264 59 39 45 

e-mail: ccd@ccdcluj.ro  

www.ccdcluj.ro 

Şcoala cu clasele I-VIII „Pelaghia Roşu‖ Mărişel Finalizat 

TOTAL: 25 CDI   
*
-finalizat 

-în curs de amenajare (în construcţie/urmează a fi dotat) 

 

Menţionăm că în judeţul Cluj s-au înfiinţat 4 CDI la decizia unităţilor de învăţamânt: 

 

Unitatea şcolară/ Localitatea Stadiul CDI 

  

Colegiul Tehnic Turda Finalizat 

Liceul Teologic Unitarian „János Zsigmond‖ Cluj-Napoca Finalizat 

Colegiul Tehnic „Napoca‖ Cluj-Napoca Finalizat 

Grup Şcolar „Alexandru Borza‖ Cluj-Napoca Finalizat 

TOTAL: 4 CDI  

 
 

f) Biblioteci şcolare aflate în coordonarea metodologică a caselor corpului didactic, 

conform OM 5554/2011, art. 14; 

Nr. 

crt. 

Localitatea Unitatea de învăț ământ 

1 Cluj - Napoca 

 

Colegiul Tehnic „Raluca Ripan‖ 

2 Ș coala Specială nr.1 „Centrul pentru  educaț ie Inclusivă‖ 

3 Şcoala  „Ioan Bob‖ 

4 Şcoala „Horea‖ 

5 Colegiul Naţional „Emil Racoviţă‖ 

6 Liceul UCECOM  Spiru Haret 

7 Şcoala Gimnazială „Emil Isac‖ 

8 Şcola de Arte şi Meserii ― Samus‖ 

9 Şcoala „Liviu Rebreanu‖ 

10 Şcoala „Nicolae Titulescu‖ 

11 Liceul Teoretic „Eugen Pora‖ 

12 Colegiul Naţional „George Coşbuc‖ 

13 Liceul de Informatică „Tiberiu Popovici‖ 

14 Liceul de coregrafie şi artă dramatică ―Octavian Stroia‖ 

15 Grup Şcolar Aurel Vlaicu 

16 Colegiul Tehnic de Construcţii „Anghel Saligny‖ 

17 Colegiul Tehnic de Transporturi ‖ Transilvania’ 

18 Liceul Teoretic „ Gheorghe Şincai‖ 

19 Colegiul Tehnic Energetic 

20 Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr‖ 

21 Liceu de Arte Plastice „Romulus Ladea‖ 

22 Şcoala Gimnazială„Ion Creangă‖ 

23 Cluj - Napoca 

 

Grup Şcolar Industrial „Tehnofrig‖ 

24 Liceul Teoretic „Avram Iancu‖ 

25 Şcoala „Nicolae Iorga‖ 
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Nr. 

crt. 

Localitatea Unitatea de învăț ământ 

26 Şcoala „Constantin Brâncuşi‖ 

27 Liceul Teoretic „ Apaczai Csere Ianos‖ 

28 Liceul Teoretic „Lucian Blaga‖ 

29 Şcoala „Ion Agârbiceanu‖ 

30 Colegiul Economic„Iulian Pop‖ 

31 Liceul Teoretic„Nicolae Bălcescu‖ 

32 Colegiul Naţional „George Bariţiu‖ 

33 Scoala „Iuliu Hatieganu‖ 

34 Liceul Teoretic„Bathory Istvan‖ 

35 Şcoala Gimnazială „Radu Stanca‖ 

36 Şcoala „Octavian Goga‖ 

37 Liceul Teoretic „Brassai Samuel‖ 

38 Colegiul Tehnic„Edmond Nicolau‖ 

39 Grup Ș colar SAMUS 

40 Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior‖ 

41 Şcoala„Alexandru Vaida Voevod‖ 

42 Liceul pentru Deficienţi de Auz 

43 Grup Şcolar de Protecţia Mediului 

44 Scoala‖ David Prodan‖ 

45 Şcoala gimnazială „Traian Dârjan ― 

46 Baciu Şcoala Gimnazială Baciu 

47 Chinteni Şcoala Gimnazială Chinteni 

48 Huedin Liceul Teoretic „Octavian Goga‖, Huedin 

49 Dej 

 

Colegiul Naț ional ―Andrei Mureș anu‖ 

50 Grup Scolar de Construcț ii Montaj 

51 Scoala  cu clasele I-VIII , 

52 Liceul Aexandru Papiu Ilarian 

53 Grup Ș colar Someș  

54 Liceul Teoretic Petru Maior 

55 Scoala.Avram Iancu 

56 Şcoala cu clasele  I-VIII„Mihai Eminescu‖ 

57 Turda 

 

Colegiul „Emil Negruț iu‖ 

58 Ș coala „Teodor Muraș anu‖ 

59 ColegiulTehnic Dr.I.Raț iu 

60 Colegiul Național „Mihai Viteazu‖ 

61 Ș coala gimnazială „ George Bariţiu‖ 

62 Ș coala „Andrei Saguna‖ 

63 Ș coala gimnazială „ Horea Cloș ca ș i Criș an ‖ 

64 Colegiu Tehnic 
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Nr. 

crt. 

Localitatea Unitatea de învăț ământ 

65 CâmpiaTurzii 

 

Colegiul ―Victor Ungureanu‖ 

66 Liceul Teoretic „Pavel Dan‖  

67 Ș coala gimnazială ―Mihai Viteazul‖ 

68 Școala gimnazială „Avram Iancu‖ 

 

 

g) Dotarea cu echipamente a instituţiei  
 

Calculator 

Laptop (nr. buc.) 

TV/ video-

proiector/ camera 

video (nr. buc) 

Copia

tor 

(nr. 

buc) 

Lamin

ator 

(nr. 

buc) 

Soft 

educaţio

nal (nr. 

buc) 

Fond 

de 

carte 

(nr. 

buc) 

Alte 

echipamente 

(denumire, nr. 

buc.) 

41 de computere 36 

videoproiectoare 

(din care 16 

achiziţionate prin 

proiectul 

POSDRU/87/1.3./S

/56116 şi 16 prin 

proiectul 

POSDRU/87/1.3./S

/58422) 

5 3 183 28339 - Smart Board - 

13 buc (din care 

5 achiziţionate 

prin proiectul 

POSDRU/87/1.3.

/S/56116 şi 5 

prin proiectul 

POSDRU/87/1.3.

/S/58422) 

40 de laptopuri (18 

achiziţionate prin 

proiectul 

POSDRU/87/1.3./S

/56116 şi 18 prin 

proiectul 

POSDRU/87/1.3./S

/58422) 

12 camere video 

(din care 5 

achiziţionate prin 

proiectul 

POSDRU/87/1.3./S

/56116 şi 5 prin 

proiectul 

POSDRU/87/1.3./S

/58422) 

    Switch 24 porturi 

– 2 buc 

2 servere web IBM 

(achiziţionate prin 

proiectul 

POSDRU/87/1.3./S

/56116 respectiv 

POSDRU/87/1.3./S

/58422) 

2 televizoare     Centrală 

Telefonică – 1 

buc 

      Minisistem  

audio – 1 buc 

      Mixer Behringer 

- 1 buc 

      Maşină de legat 

– 2 buc 

      Ghilotină – 1 buc 
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      Imprimante – 9 

buc 

      Fax – 2 buc 

      Maşină de 

îndosariat - 2 buc 

      Retroproiector - 

3 buc 

      Cameră foto 

digitală – 4 buc 

      Kit 

Radiomicrofon - 

1 buc 

      Portable recorder 

- 1 buc 

      Radiocasetofon - 

1 buc 

      Cabinet 

multimedia - 1 

buc 

      Smart UPS – 1 

buc 

      Scanner – 2 buc 

      Router Wireless 

- 1 buc 

      Maşină de 

spiralat RXEL 

C.B 3000 - 1 buc 

      Aparat termo 

legătorie 

ATTALUS 200 - 

1 buc 

      Flipchart - 5 buc 

      Mouse preserter 

- 1 buc 

      32 

multifunctionale 

(din care 16 

achiziţionate prin 

proiectul 

POSDRU/87/1.3.

/S/56116 şi 16 

prin proiectul 

POSDRU/87/1.3.

/S/58422) 



21

 
400457, Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini nr. 91 

Tel:           +40 (0)372 72 11 29 

Tel/Fax:   +40 (0)264 59 39 45 

e-mail: ccd@ccdcluj.ro  

www.ccdcluj.ro 

      2 UPS-uri 

(achiziţionate 

prin proiectul 

POSDRU/87/1.3.

/S/56116 

respectiv 

POSDRU/87/1.3.

/S/58422 

 

h) Dotarea cu autoturism şi/sau microbuz a instituţiei (anul şi modul de achiziţionare ) 

 

 Autoturism Dacia 1310 - achiziţionat în anul 2007 prin transmitere fără plată de la altă 

instituţie; 

 Autoturism Dacia Nova - achiziţionat în anul 2003 prin transmitere fără plată de la altă 

instituţie; 

 Microbuz Mercedes Benz - achiziţionat în anul 2006 prin cumpărare, transferat fără 

plată către Şcoala cu clasele I-VIII Chinteni la data de 26.11.2010, conform Procesului-

verbal nr. 987/26.11.2010. 
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2.  Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul 

preuniversitar 
a) Programe de formare ale casei corpului didactic, acreditate de MEN: 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 

programului 

Nr. deciziei 

de 

acreditare 

Nr. 

cre 

dite 

Nr. partici 

panţi 
Cost total

** 
 

Cost 

credit/ 

cursant
*** 

 

1 

Competenţe 

integrate pentru 

societatea 

cunoaşterii 

OM 3001/ 

05.01.2011 25 896 

Din bugetul 

proiectului POSDRU 

87/1.3/S/55336 

2 

Abordări inovative 

în didactica 

disciplinelor din aria 

curriculară 

Tehnologii 

 OM 4486/ 

23.06.2011 25 164 

Din bugetul 

proiectului POSDRU 

87/1.3/S/58422 

3 

Consiliere şi 

dezvoltare 

profesională 

OM 4486/ 

23.06.2011 25 181 

Din bugetul 

proiectului POSDRU 

87/1.3/S/56116 

4 

Predarea ştiinţelor 

prin Investigaţie 

OM  6545/ 

12.12.2011 16 117 

Din bugetul 

proiectului 

FP7Science in 

Society-2010-1 SIS -

2010-2.2.1-1 

PN 266624 

5 

Predarea inovativa a 

limbii romane in 

societatea 

cunoasterii 

OM 6545/ 

12.12.2011 25 2533 

Din bugetul 

proiectului  POSDRU 

87/1.3/S/63576  

6 

Dezvoltarea 

profesională continuă 

pe componenta 

instruirii diferenţiate 

OM 3106/ 

30.01.2013 25 1984 

Din bugetul 

proiectului  POSDRU 

87/1.3/S/63577 

7 

Şcoala –şansa 

fiecăruia 

Decizia 56/ 

21.052009 25 42 4022,13 95,765 
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  Total programe: 7     

Total 

participanţi*: 

5917 * ; 3734 

participanti 

sunt din 

judetele din 

regiunea NV 

si NE,  2183 

de 

participanti 

sunt din 

judetul Cluj     

 

b)  Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de MEN şi derulate prin Casa 

Corpului Didactic Cluj 

 

Nr.crt. 

Furnizorul 

programului 

acreditat 

Denumirea 

programului 

Nr. deciziei de 

acreditare 

Nr. 

participanţi Cost total 

Cost credit/ 

cursant 

1 

Academia 

Nationala de 

Informaţii 
Bucureşti 

OSCINT 

pentru 

management 

educaţional 

preuniversitar 

OM 

3106/12.12.2011 50 

Din bugetul proiectului 

POSDRU 85/1/1.1/63376 

2 

Centrul 

Naţional de 

Evaluare şi 

Examinare 

Coordonate 

ale unui cadru 

de referinţă al 

curriculumului 

naţional 

OM 

3425/20.03.2013 157 

Din bugetul proiectului 

POSDRU/55/1.1/S/25088 

    
Total 

programe: 2   

Total 

participanţi: 
207 din 

judetul Cluj 

  

  

 

c) Programe în concordanţă cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane 

ale MEN,  organizate prin Casa Corpului Didactic. 

 

Nr. 

crt. 

Tema 

programului 

Nr. adresei 

MEN de 

convocare 

Grup ţintă Durata Nr. 

cursanţi 

Cost 

total 

Cost ora/ 

cursant 

        

 Total programe:  Total 

participanţi: 
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d)  Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată M.E.N. 

 

Nr. 

crt. Tema Durata Nr. cursanţi Cost total 

Cost 

ora/cursant 

1.        

Centrul de informare şi 

documentare, spaţiu de 

promovare a inovaţiei 

didactice 20 20 554,51 27,73 

2.        

" Sa stii mai multe, sa fii mai 

bun!" 20 78 79,19 1,02 

3.        

Comunicare si managementul 

resurselor psihice 20 20 858,8 42,94 

4.        

Dezvoltarea de competete in 

vederea evaluarii calitatii 

procesului educational si 

elaborarea documentelor 

CEAC 24 30 666,38 22,21 

5.        

Alternativele educaţionale un 

viitor în prezent 20 21 2,31 0,11 

6.        

Introducere în pedagogia 

waldorf 40 43 2,31 0,05 

7.        

Introducere în consilierea 

părinţilor 20 21 796,16 37,91 

8.        

Limba engleza pentru 

incepatori si nivel mediu 20 18 

1288,95* 

program 

cu taxa 71,60 

9.        

Icoane pe sticlă în 

Transilvania 24 22 649,5 29,52 

10.    

Managementul activităţilor la 

clasa pregătitoare 20 90 2,31 0,03 

  Total programe:  10   

Total 

participanţi: 

363     

 

 

e) Programe/ Activităţi specifice desfăşurate în  mediul rural 

 

Localitatea Titlul 

programului 

Durata 

cursului 

Nr. participanţi Cost 

total 

Cost 

ora/cursant 

- - - - - - 
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f)  Programe/ Activităţi destinate educaţiei adulţilor (părinţilor, tinerilor, romilor din 

zonele defavorizate şi altor grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ 

preuniversitar)  

Localitatea Titlul  

programului 

Grupul ţintă Durata 

cursului 

(nr.ore) 

Nr. 

paricipanţi 

Cost 

total  

Cost 

ora/ 

cursant 

Cluj-Napoca „Să-i bucurăm 

de ziua lor” 

Persoane 

asistate social 

de la  Centrul 

de Îngrijire şi 

Asistenţă, 

Cluj-Napoca 

4 73 2.31 0,03 

Total     73   

 

3. Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi 

mediul lor de provenienţă 
a) 

 Categoria de personal Nr. posturi-cf. 

machetei  

transmise de 

ISJ 

Nr. personal 

existent în judeţ 

Nr. personal 

participant la 

acţiuni de formare 

desfăşurate în anul 

şcolar 2012-2013 

Personal didactic: 7487,69 7599 4612 

-educatoare 1302 1302 74 

-învăţători/institutori 1641 1641 712 

-profesori 4437,69 4375 3478 

-maiştri instructori 107 221 7 

-personal didactic cu funcţii de 

conducere, de îndrumare şi de 

control 

339 341 341 

Personal didactic auxiliar 921,81 1136 150 

Personal didactic şi didactic 

auxiliar 

8409,5 8735 4762 

Personal nedidactic 2076,50 2239 0 

Total 10486 10974 4762 

b) 

Mediul  Nr. programe derulate Nr. participanţi 

Urban   2169 

Rural   541 

Total  20* 2727 
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*) 10 programe acreditate + 10 programe neacreditate 
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4. Acţiuni în domeniul informării, documentării şi consultanţei 
 

 Oferirea de consultanţă faţă în faţă privind consilierea cadrelor didactice în vederea 

înscrierii la programe de formare, consultanţă la cerere prin telefon, email. 

 Consilierea cadrelor didactice,  responsabililor cu formarea continuă, bibliotecarilor şi 

responsabilor CDI. 
 Informarea personalului din învăţământul preuniversitar referitor la oportunităţile de formare: 

publicarea pe pagina web a CCD Cluj a anunţurilor referitoare la fiecare program de 

formare: 

o 9 secţiuni ale paginii web reorganizate: Despre noi, RFC, Formare continuă, 

Biblioteca, Home, Resurse educaţionale, Proiecte, Buletinul Informativ, 

Preuniversitaria online; 

o 54 de anunţuri privind convocarea la programe şi activităţi, selecţie formatori 

etc.; 

o Actualizarea permanentă a site-ului Casei Corpului Didactic Cluj. 

 

5. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale 
 

Denumirea 

activităţii 

Tipul activităţii : 

simpozioane/sesiu

ni/ schimburi de 

experienţă 

Locul 

desfăşurării 

activităţii (CCD, 

filiale, CDI, 

unităţi de 

învăţământ) 

Nr. 

partici

panţi 

Cost 

total  

Cost ora/ 

participant  

Rolul 

pedagogului 

şcolar în educarea 

tinerilor Activitate metodica 

Liceul 

Tehnologic 

„Alexandru 

Borza‖ Cluj-

Napoca 16 20,03 1,25 

Prezi - instrument 

virtual de 

realizare a 

proiectelor 

colaborative Activitate metodica 

Liceul 

Tehnologic 

„Alexandru 

Borza‖ Cluj-

Napoca 35 2,31 0,07 

Evaluarea probei 

de competente 

digitale din 

cadrul 

examenului de 

bacalaureat Activitate metodica 

Liceul Teoretic 

„Nicolae 

Bălcescu‖, Cluj-

Napoca 31 2,31 0,07 

Managementul 

stresului la locul 

de munca Activitate metodica 

Casa Corpului 

Didactic Cluj 51 2,31 0,05 

Metode 

alternative in Activitate metodica 

Liceul Teoretic 

„Avram Iancu‖ 22 2,31 0,11 
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predare utilizand 

calculatorul 

Cluj-Napoca 

Optimizarea 

abilitatilor de 

comunicare Activitate metodica 

Casa Corpului 

Didactic Cluj 29 2,31 0,08 

Proiecte TIC si 

C# Activitate metodica 

Liceul Teoretic 

„Nicolae 

Bălcescu‖, Cluj-

Napoca 29 2,31 0,08 

Activitate 

metodica cu 

profesorii din aria 

curriculara 

tehnologii Activitate metodica 

Colegiul Tehnic 

de Comunicaţii 

„Augustin 

Maior‖, Cluj-

Napoca 70 11,45 0,16 

Activitate 

metodică cu 

profesorii de 

limba şi literatura 

maghiară Activitate metodica 

Liceul Teoretic 

„Bathory Istvan‖ 

Cluj-Napoca 30 2,31 0,08 

Activitate 

metodică 

preprimar secţia 

maghiară Activitate metodica 

Liceul Teoretic 

Apaczai Csere 

Janos 30 2,31 0,08 

Seminar 

Cambridge FCE 

– Cambridge 

English: First for 

Schools Activitate metodica 

Consiliul 

Britanic, Cluj-

Napoca 7 2,31 0,33 

Seminar 

Cambridge 

IELTS– 

International 

English 

Language Testing 

System Activitate metodica 

Consiliul 

Britanic, Cluj-

Napoca 10 2,31 0,23 

Seminar 

Cambridge TKT-

Teaching 

Knowledge Test Activitate metodica 

Consiliul 

Britanic, Cluj-

Napoca 13 11,16 0,86 

Seminar 

Cambridge CAE- 

Cambridge 

English 

Advanced Activitate metodica 

Consiliul 

Britanic, Cluj-

Napoca 9 2,31 0,26 

Aplicarea 

metodelor 

moderne de Activitate metodica 

Liceul Teoretic 

„Nicolae 

Bălcescu‖, Cluj- 19 2,31 0,12 
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predare în 

informatică  

Napoca 

Desfăşurarea 

activităţilor 

practice şi 

experimentale în 

unităţile şcolare Activitate metodica 

Casa Corpului 

Didactic Cluj 24 16,96 0,71 

Exploatarea 

conţinuturilor 

pentru 

dezvoltarea 

depriderilor 

integrate la limba 

engleză Activitate metodica 

Liceul Teoretic 

‖Gheorghe 

Şincai‖, Cluj-

Napoca 26 2,31 0,09 

Seminar 

Cambridge FCE 

& CAE  – 

Cambridge 

English: First 

&Cambridge 

English: 

Advanced Activitate metodica 

Consiliul 

Britanic, Cluj-

Napoca 27 2,31 0,09 

Promovarea 

activităţilor 

pedagogice şi 

culturale în 

bibliotecile 

şcolare şi centrele 

de documentare Activitate metodica 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian Goga‖ 

Cluj 30 12,13 0,40 

Bune practici in 

CDI si biblioteci 

scolare Activitate metodica 

Casa Corpului 

Didactic Cluj 160 2,31 0,01 

Activitate de 

informare şi 

consiliere pentru 

cadrele didactice 

debutante în 

vederea susţinerii 

examenului de 

definitivare în 

învăţământ Activitate metodica 

Casa Corpului 

Didactic Cluj 123 2,31 0,02 

Simpozionul 

"Auxiliare 

curriculare, 

portofolii si 

proiecte ale 

elevilor 

Activitate 

metodico-stiintifica 

Liceul 

Tehnologic 

„Alexandru 

Borza‖ Cluj-

Napoca 110 2,31 0,02 
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Forumul 

Educational 

MAGISTER - 

Editura Niculescu 

Activitate 

metodico-stiintifica 

Universitatea 

„Babeş-Bolyai‖, 

FSEGA Cluj-

Napoca 350 2,31 0,01 

Managementul 

formării continue Activitate metodica Filiale CCD 182 2,31 0,01 

Workshop - 

Predarea 

stiintelor prin 

investigatie la 

ciclul primar Activitate metodica CCD Cluj 317 2,31 0,01 

UNIVERSITARI

A - Targ 

International de 

Servicii 

Academice Activitate culturala 

EXPO 

Transilvania 

Cluj-Napoca 30 2,31 0,08 

Expoziţia 

naţională în 

cadrul                               

Concursului 

naţional de 

creativitate 

didactică în 

domeniul 

drepturilor 

omului, ediţia a 

VI-a Activitate culturala 

Casa Corpului 

Didactic Cluj 46 2,31 0,05 

Festivalul 

Naţional al 

Şanselor Tale Activitate culturala 

Inspectoratul 

Şcolar Judeţean 

Cluj, Casa 

Corpului 

Didactic Cluj, 

Unităţi şcolare 

din Judeţul Cluj 963 2,31 0,00 

Ziua mondială a 

bibliotecilor 

şcolare Activitate culturala 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Octavian Goga‖ 

Cluj 50 44,65 0,89 

Lego Mindstorms 

NXT - o abordare 

euristica a 

procesului de 

invatare Activitate stiintifica 

Casa Corpului 

Didactic Cluj, 

Universitatea 

Tehnică Cluj-

Napoca, 

Facultatea de 

Mecanică 26 12,29 0,47 

Simpozionul 

Preuniversitaria Activitate stiintifica 

Colegiul Tehnic 

de Transporturi 90 

3389,0

8 37,66 
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„Transilvania‖ 

Educatie tehnica 

si tehnologii 

educationale 

pentru dezvoltare 

durabila-ed.a III-

a Activitate stiintifica 

Casa Corpului 

Didactic Cluj, 

Universitatea 

Tehnică Cluj-

Napoca, 

Facultatea de 

Inginerie 

Electrică 22 2,31 0,11 

Simpozionul 

"Inovatie si 

creativitate in 

predarea 

disciplinelor din 

aria curriculara 

Tehnologii" Activitate stiintifica 

Casa Corpului 

Didactic Cluj 49 

Din bugetul 

proiectului POSDRU 

87/1.3/S/58422 

Simpozionul 

"Reusita in 

cariera didactica" Activitate stiintifica 

Casa Corpului 

Didactic Cluj 168 

Din bugetul 

proiectului POSDRU 

87/1.3/S/56116 

Democraţia 

participativă. 

Forme de 

manifestare. 

Exemple de bună 

practică Activitate stiintifica 

Liceul Teoretic 

„Avram Iancu‖, 

Cluj-Napoca 139 2,31 0,02 

Conferinţa 

Physics- A new 

Vision Activitate stiintifica 

Universitatea 

„Babeş-Bolyai‖, 

Facultatea de 

Fizică 40 41,55 1,04 

Total     3373     

 

Total participanti la activitati de formare (programe de formare, activitati metodice, 

stiintifice si culturale): 9948 (din care 73 participanti la programele de formare destinate 

adultilor). În anul şcolar 2012-2013, au participat la activităţi de formare continuă 8925 

personal didactic şi didactic auxiliar, din care 5901 sunt din judetul Cluj, iar 3024 din alte 

judeţe.  
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6. Elaborare, editare şi difuzare de carte şi publicaţii  
 

Reviste, periodice 

(denumire, nr. 

exemplare, 

elaborate/  editate/ 

difuzate) 

Buletine informative, 

ghiduri metodologice 

(denumire, nr. 

exemplare, elaborate/  

editate/ difuzate) 

Culegeri, manuale 

(denumire, nr. 

exemplare, 

elaborate/  editate/ 

difuzate) 

Alte publicaţii (denumire, 

nr. exemplare, elaborate/  

editate/ difuzate) 

 Preuniversitaria 

online  

Nr.7/mai 2013 în 

format electronic 

 Buletin Informativ Nr. 

7 – iulie 201 3 în format 

electronic 

 Inovaţie şi creativitate în 

predarea disciplinelor din 

aria curriculară Tehnologii 

– Exemple de bună practică 

 

Editor CCD Cluj -   200 buc 

  Preuniversitaria 

online 

Nr.8/iulie2013 în 

format electronic 

  Reuşita în cariera didactică 

– Exemple de bună practică 

 

Editor CCD Cluj – 200 buc 

   Diplome Simpozionul 

"Preuniversitaria" – 90 buc 

   Afiş "Preuniversitaria" 

10 buc 

   CD “Preuniversitaria” 

90 buc 

   Ghiduri metodice 

interdisciplinare 

– Exemple de bună practică 

 Editor CCD Cluj – 10 buc 

   CD - Ghiduri metodice 

interdisciplinare 

6000 buc 

 

7. Activităţi de petrecere a timpului liber pentru personalul din 

învăţământul preuniversitar  
 

a) excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje etc. 

- expoziţia de icoane pe sticlă în parteneriat cu Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca, 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca 

- expoziţia de pictură, lucrări de autor Alexandru Picovici, Casa Corpului Didactic Cluj 

 

b) activităţi desfăşurate în cluburi/ cenacluri/ coruri/ alte formaţii –       
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8. Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale) 
 

Denumirea  

proiectului 

Parteneri Forma de 

finalizare Din ţară Internaţionali 

Proiectul „Consiliere 

şi dezvoltare 

profesională continuă 

- sistem transparent de 

pregătire pentru 

reuşita în cariera 

didactică‖-

POSDRU87/1.3/S/ 

56116 Coordonator 

Casa Corpului 

Didactic Cluj  

SC SIVECO Romania 

SA  

- • Derularea 

programului de 

formare continuă 

„Consiliere şi 

dezvoltare 

profesională‖ (89 

ore, 25 credite 

profesionale 

transferabile) în 

judeţele Cluj, 

Mureş, Bistriţa-

Năsăud, Sibiu 

• Actualizarea 

portalului 

proiectului 

www.cdp-fse.ro 

Proiectul „Abordări 

inovative în didactica 

disciplinelor din aria 

curriculară 

Tehnologii‖- 

POSDRU87/1.3/S/  

58422 Coordonator 

Casa Corpului 

Didactic Cluj 

SC SIVECO Romania 

SA  

  • Derularea 

programului de 

formare Abordări 

inovative în 

didactica 

disciplinelor din 

aria curriculară 

Tehnologii (89 

ore, 25 credite 

profesionale 

transferabile) în 

judeţeleCluj, 

Mureş, Bihor, 

Sibiu  

• Actualizarea 

portalului 

proiectului 

www.aidd-fse.ro  

Proiectul „E-formare - 

Competenţe integrate 

pentru societatea 

cunoaşterii‖ POSDRU 

87/1.3./S/55336 

Coordonator 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Cluj 

1. Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Cluj 

2. Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Mureş 

3. Casa Corpului 

Didactic Mureş 

- • Derularea 

programului de 

formare continuă 

„Competenţe 

integrate pentru 

societatea 

cunoaşterii‖ (89 

ore, 25 credite 

profesionale 

transferabile) în 
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judeţul Cluj 

• Contribuţie la 

realizarea şi 

actualizarea 

portalului şi a 

Sistemului Expert 

pentru 

Managementul 

Calităţii Formării 

Continue şi a 

portalului e-

Formare  

Proiectul „Formarea 

continuă a profesorilor 

de Limba Română în 

societatea cunoaşterii‖ 

ID 63576 Coordonator 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Botoşani 

1. Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Botoşani 

2. SC SIVECO 

Romania SA 

3. TEHNE – Centrul 

pentru Dezvoltare si 

Inovare in Educatie 

- • Întocmirea 

documentaţiei 

pentru acreditarea  

programului de 

formare 

„Dezvoltarea 

profesională 

continuă pe 

componenta 

instruirii 

diferenţiate a 

elevilor‖ 

Proiectul „The 

Pathway to Inquiry 

Based Science 

Teaching‖ (Pathway) 

SIS-CT-2010-266624 

Coordonator al 

proiectului University 

of Bayreuth, BT,  

Germania 

  1. University of Bayreuth, 

BT,  Germania;  

Livrarea 

programului de 

formare Predarea 

ştiinţelor prin 

investigaţie pentru 

profesorii care 

predau discipline 

din aria curriculară 

―Matematică şi 

ştiinţe‖ 

 

Workshop-uri 

organizate pentru 

învăţătorii din 

judeţul Cluj pe 

tema predării 

ştiinţelor prin 

investigaţie 

 

 

 

2. Weizmann Institute of 

Science Israel;  

3. Bundesministerium für 

Unterricht, BMUKK, 

Kunst und Kultur, 

Austria;  

4. University of 

Cambridge, UCAM,  

Marea Britanie;  

5. Universitat de 

Barcelona, UB, Spania; 

 6. Ellinogermaniki 

Agogi, EA, Grecia;  

7. Futurelab Education, 

Marea Britanie;  

8.National Museum of 

Science and Technology 

―Leonardo da Vinci‖, 

MUST, Italia;  
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9. Institute of 

Accelerating Systems and 

Applications, IASA, 

Grecia;  

10. European 

Organisation for Nuclear 

Research, CERN, Elveţia 

11. Center for Research 

and Technology Hellas, 

CERTH, Grecia;  

12. European School 

Network, EUN, Belgia;  

13. Fraunhofer Institute 

for Applied Information 

Technology, Germania;  

14. Dublin City 

University, Irlanda;  

15. University of 

Helsinki, Finlanda;  

16. Pedagogical Institute 

– Greek Ministry of 

Education , PI, Grecia;  

17. School of Pedagogical 

and Technological 

Education, ASPETE, 

Grecia;  

18. University of 

Shumen, Bulgaria;  

19. Humboldt University 

of Berlin, Germania;  

20. University of 

Bamberg, Germania;  

21. European Physical 

Society Association, 

Franţa;  

22. Centre of Information 

Technologies and 

Learning Environments, 

Rusia;  
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23. Shodor Foundation, 

National Resource for 

Computational Science 

Education, Statele Unite 

ale Americii. 

Total proiecte: 5  5 parteneri naţionali  23 parteneri 

internaţionali 

  

 

9. Marketing educaţional (publicitate/ diseminare) 
a) activităţi de mediatizare şi promovare a ofertei de programe 

 

 Elaborarea Ofertei de programe şi activităţi de formare continuă 2012-2013, 

avizată MECTS nr. 61486/13.11.2012 care cuprinde 71 de programe şi activităţi 

de formare continuă: 10 programe acreditate şi în curs de acreditare,  23 de 

programe neacreditate, 38 de activităţi metodice, ştiinţifice, culturale.  

 Promovarea Ofertei de programe şi activităţi de formare continuă: 16 acţiuni de 

promovare directă către RFC cu 313 de participanţi; 

 Promovare Ofertei de formare în cadrul activităţilor metodice şi culturale: Ziua 

mondială a bibliotecilor şcolare, Activitatea metodică cu bibliotecarii şcolari şi 

responsabilii CDI, Conferinţa ―Physics- Anew Vision, Simpozionul ―Auxiliare 

curriculare, portofolii şi proiecte ale elevilor‖ şi conferinţei anuale a Asociaţiei 

Learn&Vision „Masă critică pentru o educaţie de calitate‖  

 Participarea cu oferta de formare la Târgul Internaţional de Servicii Academice, 

Expo Transilvania; 

 Diseminarea rezultatelor proiectelor derulate finanţate din fonduri structurale în 

cadrul conferinţelor‖ ―Reuşita în cariera didactică‖, Inovaţie şi creativitate în 

predarea disciplinelor din aria curriculară Tehnologii‖, Competenţe cheie prin 

predare-învăţare în context interdisciplinar‖. 

 

b) materiale informative şi activităţi realizate pentru promovarea imaginii 

instituţiei 

 

- 9 seturi de materiale informative distribuite în filialele CCD Cluj : Oferta 

de formare continuă, Proiectele CCD Cluj, Ziua mondială a bibliotecilor 

şcolare,  

- 10 afişe cu Simpozionul Preuniversitaria 

- 12 ghiduri: Inovaţie şi creativitate în predarea disciplinelor din aria curriculară 

Tehnologii – Exemple de bună practic, Reuşita în cariera didactică – Exemple de 

bună practică, Educaţie prin TIC, Educaţie pentru dezvoltare personală şi 

carieră, Educaţie pentru comunicare în context multilingvistic, Educaţie pentru 

dezvoltare durabilă, Educaţie pentru o viaţă sănătoasă, Educaţie pentru 

dezvoltarea creativităţii, Educaţie prin lectură, Educaţie pentru a învăţa să înveţi, 

Educaţie prin experiment, Educaţie pentru diversitate, egalitate de şanse şi 

cetăţenie activă 

- Mediatizarea activităţilor şi a rezultatelor obţinute pe pagina web a instituţiei: 

- 35 anunţuri la secţiunea Agenda activităţilor. Noutăţi pe pagina 

principală, 9 anunţuri la rubrica Informaţii de interes general 
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-  5 rapoarte ale activităţilor publicate pe site-ul instituţiei, si  8 

rapoarte pe blogul instituţiei; 

- 2 numere Revista Preuniversitaria, on-line, nr. 7 si 8; 

- Un numar din Buletinul Informativ, on-line, nr. 7; 

- Asigurarea fluxului informaţional pe canale electronice (cu grupurile ţintă: 

RFC, bibliotecari, CDI, directori,  informaticieni etc.)  şi prin mass-media. 

- 4 interviuri pentru analiza de impact realizată pentru proiectele „Consiliere şi 

dezvoltare profesională continuă - sistem transparent de pregătire pentru reuşita în 

cariera didactică‖-POSDRU87/1.3/S/ 56116 şi „Abordări inovative în didactica 

disciplinelor din aria curriculară Tehnologii‖- POSDRU87/1.3/S/  58422 (cele 2 

analize de impact a fost prezentată la conferinţele finale ale celor două proiecte) 

- Prezentari realizate de profesorii metodişti ai CCD în cadrul următoarelor 

evenimente: Simpozionul „Auxiliare curriculare, portofolii şi proiecte ale 

elevilor‖, de la Liceul Tehnologic „Alexandru Borza‖, Conferinţa „Physics-a 

new vision‖ de la Universitatea „Babeş-Bolyai‖, Facultatea de Fizică, 

―Educaţie tehnică şi tehnologii educaţionale pentru dezvoltare durabilă‖ de la 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Facultatea de Inginerie Electrică), 

Conferinţa „Ştiinţa pentru toţi‖ de la Universitatea „Babeş-Bolyai‖ (Facultatea 

de Fizică), Conferinţa anuală a Asociaţiei Learn&Vision „Masă critică pentru 

o educaţie de calitate‖  

 

- Materiale promoţionale şi informative  

 2 comunicate de presă şi 2 conferinţe de presă pentru promovarea 

proiectelor „Consiliere şi dezvoltare profesională continuă - sistem 

transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică‖ şi 

„Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară 

Tehnologii‖; 

 Mape, CD-uri, stik-uri de memorie, pliante, pixuri personalizate, 

distribuite în cadrul conferinţelor, simpozioanelor organizate; 

 câte un pliant cu informaţii legate de proiectul „The Pathway to Inquiry 

Based Science Teaching‖ (Pathway) SIS-CT-2010-266624  pentru cei 

476 de participanţi la activităţile de formare pe tema predării ştiinţelor 

prin investigaţie 

 

10.  Domeniul dezvoltării profesionale proprii 
 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

AN ŞCOLAR 2012-2013 

KUDOR DORINA  Dezvoltarea  competenţelor manageriale ale personalului didactic 

cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din sistemul 

preuniversitar, în societatea cunoaşterii – OSCINT 2009, 25 de 

credite profesionale transferabile 
POPESCU MIHAELA  Program de formare continuă „Comunicare şi managementul 

resurselor psihice‖ 

 Instruirea formatorilor pentru utilizarea platformei „Registrul 

electoral‖ creat de SIVECO Romania SA 
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 Formarea mentorilor MaST în cadrul proiectului 

POSDRU/85/1.1/S/58914 „MaST Networking, calitate în 

dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi 

tehnologii‖  
ILEANA IEPURE 

 
 Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului 

naţional, 15 credite profesionale transferabile 

 Cadru didactic-un profesionist în sistemul de învăţămât, 25credite 

profesionale transferabile,  în curs de derulare 
LILIANA DANA LUNG  Flexform, 65 de credite profesionale transferabile, 

 Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea 

cunoaşterii, Dezvoltare profesionala continua pe componenta 

instruirii diferentiate a elevilor, 25 de credite profesionale 

transferabile 

 Formarea mentorilor MaST în cadrul proiectului 

POSDRU/85/1.1/S/58914 „MaST Networking, calitate în 

dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi 

tehnologii‖ 

 Program de formare continuă „Comunicare şi managementul 

resurselor psihice‖ 

 Program de formare continua Pathway—The Pathway to Inquiry 

Based Science Teaching, 15 credite profesionale transferabile 

 Curs de formare -metodist 
FLORIAN MEDA  Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului 

naţional, 15 credite profesionale transferabile. 
MATEESCU DANA  Perticiparea în cadrul proiectului "Formarea profesorilor de 

matematica in societatea cunoasterii" la cele două programe de 

formare: 

- Abilitarea curriculară a cadrelor didactice - 25 de 

credite profesionale transferabile 

- Dezvoltare profesională şi oportunităţi de dezvoltare a 

carierei - 25 de credite profesionale transferabile 

 Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului 

naţional, 15 credite profesionale transferabile. 

 Comunicarea şi managementul resurselor psihice 
MIHALYFALVI KATI  Gradul didactic I în specilitate 
HERMAN POMPILIA  Program de formare continuă „Comunicare şi managementul 

resurselor psihice‖ 

 Curs de formator  - Training &Teaching Center 

 Curs de formator  MaST în cadrul proiectului 

POSDRU/85/1.1/S/58914 „MaST Networking, calitate în 

dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi 

tehnologii‖ 

 Program de formare continua Pathway—The Pathway to Inquiry 

Based Science Teaching 

 Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului 

national, POSDRU ID 25088, 15 credite profesionale transferabile 
PRIPON DINA MARIA  Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului 
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naţional, 15 credite profesionale transferabile 

 Certificat de absolvire cod cor 214114, SC School Consulting 

SRL 

 Comunicare şi managementul resurselor psihice, 20 ore Casa 

Corpului Didactic Cluj 
EPUREANU 

GEORGIANA 
 Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului 

naţional, 15 credite profesionale transferabile. 

 Cursul de formator, Training &Teaching Center, 60 de ore de 

formare. 

 Intel Teach -Instruirea în societatea cunoaşterii, 25 de credite 

transferabile, în curs de derulare. 
PRIGOANĂ ROXANA  Curs postuniversitar – profesor documentarist 

 Program de formare – CDI – spaţiu de promovare a inovaţiei 

didactice 
OANCĂ BIANCA  Inspector resurse umane 

 

11. Activităţi/ servicii prestate pentru obţinerea de venituri 

extrabugetare 
 

Tipul activităţii/ serviciului  Suma încasată (RON)

a)      proiecte/parteneriate 2.868.439,02

b)      închirieri spaţii 0

c)      multiplicare materiale 0

d)      editare carte/ reviste 3.711,17

d)       alte servicii (care anume) 0

f)      cursuri cu plată (tema/grupul ţintă) 0

TOTAL (RON)   2.872.150,19

 

Situaţia statistică detaliată este prezentată în documentul centralizator_tabele_RA.xlsx 

 

Echipa de redactare 

 

Coordonator:  

Dorina Kudor, director 

 

Colectare şi prelucrare date:  

Liliana Dana Lung, profesor metodist 

Dana Zoe Mateescu, profesor metodist  

 

Tehnoredactare: 

Dina Maria Pripon, profesor metodist 

centralizator_tabele_RA.xlsx

