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1. Proiectarea activității casei corpului didactic 

 

1.1. Realizarea diagnozei mediului intern și extern 

  Proiectarea activităților CCD Vrancea ,,Simion Mehedinţi” Vrancea pentru anul școlar 

2019 - 2020 are la bază diagnoza mediului intern şi extern, precum şi prioritățile de formare 

identificate pe baza nevoii de formare. Aceasta a fost realizată în mod transparent prin analiza 

nevoilor  de formare continuă a personalului didactic, de conducere, îndrumare și control, 

precum și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.  

Diagnoza mediului intern – extern s-a realizat prin analiza SWOT elaborată în 

decembrie 2019 și înregistrată cu nr 1680/30.12.2019 la CCD. Aceasta  a fost realizată prin 

consultarea întregii echipe a Casei Corpului Didactic ,,Simion Mehedinți” Vrancea în cadrul 

unui focus grup moderat de director Livia-Silvia PROCA-MARCU. Realizarea acestei diagnoze a 

stat la baza întocmirii Ofertei de formare pentru anul școlar 2019-2020 de către 

Compartimentul Programe/Proiecte. Diagnoza mediului intern – extern a fost avizată de ISJ 

Vrancea. 

       Diagnoza mediului intern și extern este realizată în mod transparent, prin consultarea 

tuturor actorilor relevanți de la nivel local și județean. 

       Realizarea analizei de nevoi de formare din teritoriu s-a realizat prin: 

- aplicare de chestionare în teritoriu in format tipărit și on-line; 

- discuţii informale cu directori şi cadre didactice; 

- discuţii în cadru organizat - cercuri pedagogice, şedinţe cu directorii şi responsabilii cu 

perfecţionarea; 

- solicitări de formare din partea unor cadre didactice, directori, unităţi şcolare; 

- discuţii cu inspectorii de specialitate, metodiștilor I.S.J. şi a responsabililor cu 

perfecţionarea din şcoli;  

- rapoartele /recomandările inspecțiilor școlare efectuate de Inspectoratul Școlar 

Județean Vrancea în anul școlar 2018-2019; 

- rapoartele responsabililor compartimentelor din subordine; 

- rapoartele responsabililor cu formarea continuă din unitățile de învățământ din județ; 

La toate acestea se adaugă şi informaţiile colectate din: 

- analiza fişei postului educabilului; 

1.1%20Analiza%20SWOT%202019%202020.pdf
1.1%20Analiza%20SWOT%202019%202020.pdf
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- analiza scopurilor organizaţionale particularizate la nivelul unităţilor de învăţământ din 

teritoriu; 

- identificarea obiectivelor de dezvoltare personală ale educabilului corelate cu 

scopurile unităţii de învăţământ; 

- identificarea „nevoilor de pregătire profesională" în vederea atingerii obiectivelor 

personale şi a celor de sistem; 

- analiza complexă a comunităţii de provenienţă a formabililor (nevoi şi probleme ale 

comunităţii;  

- integrarea instituţiilor şi politicilor educative în strategia comunitară);  

- analiza SWOT a mediului intern/extern supus explorării şi înregistrată cu nr. 

1680/30.12.2019 la CCD și avizată de ISJ Vrancea. 

 

1.2. Stabilirea obiectivelor activității casei corpului didactic 

        Casa Corpului Didactic “Simion Mehedinţi” Vrancea, unitate conexă a Ministerului 

Educației și Cercetării, promovează inovaţia şi mişcarea pentru reformă, asigură cadrul pentru 

dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. 

Prin aceste activităţi C.C.D. dezvoltă un mediu profesional şi personal în care cadrele didactice 

îşi pot folosi competenţele în metodele active şi moderne specifice disciplinelor de 

învăţământ. Prin monitorizarea şi evaluarea întregii activităţi a Casei Corpului Didactic “Simion 

Mehedinţi” Vrancea s-a intenţionat determinarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite 

în Planul Managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2019 – 2020  înregistrat cu 

nr.1684/30.12.2019 la CCD și avizat de ISJ Vrancea.  

Instituţia noastră are ca ţinte strategice: 

- Acreditarea de noi programe de formare 

- Provocarea, susţinerea, stimularea şi încurajarea inovării pedagogice 

- Identificarea tuturor resurselor, disponibilităţilor, metodelor şi mijloacelor care să 

- permită o cât mai amplă şi eficientă folosire a Tehnologiei Informaţiei în procesul 

didactic şi managerial 

- Implementarea proiectelor: POCU ID 106336 și POCU ID 106415,  dar și asigurarea 

sustenabilității celor două proiecte POSDRU 

- Asigurarea sustenabilității proiectului ”Formarea profesională a cadrelor didactice din 

învățământul preprimar și primar din mediul rural în sprijinul formării de competențe 

1.2.%20Planul%20Managerial%20al%20instituţiei%20pentru%20anul%20şcolar%202019%20–%202020.pdf


4 
 

cheie relevante la elevi” - proiect POSDRU/157/1.3/S/137603, având  un buget de 

8048026,20 din care asistență financiară nerambursabilă de 5908860,84 

- Asigurarea sustenabilității proiectului”Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a 

școlii – Din nou la școală!” – proiect POSDRU/162/2.2/S/138833, având  un buget de 

7241510,20 din care asistență financiară nerambursabilă de 6155283,67 

- -Implementarea proiectelor POCU/73/6/6/106336 cu titlul „Formarea profesională a 

managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli 

defavorizate” și a POCU ,,Educație incluzivă pentru școli defavorizate”. ID 106415 

           Obiectivele generale pentru anul școlar 2019 – 2020 sunt fundamentate atât pe 

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

Mehedinţi” Vrancea în sistemul de învăţământ preuniversitar. Astfel, obiectivele generale 

vizează calitatea actului educaţional, impactul formării continue şi susţinerea dezvoltării 

profesionale prin proiecte şi parteneriate.  

Obiectivele generale ale Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți ”Vrancea sunt 

corelate cu obiectivele strategice ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea: 

OG1 Asigurarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 

din județul Vrancea 

- Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice, în contextul implementării legislaţiei secundare aferente noii Legi a Educaţiei 

Naţionale;  

O.G.2. Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea activităţilor de formare 

continuă 

- Asigurarea accesului cadrelor didactice la proiectele strategice ale ISJ Vrancea în scopul 

implementării unui sistem flexibil al managementului calităţii formării continue, prin 

sprijinirea activităţilor din cadrul consorţiilor educaţionale;  

OG3. Dezvoltarea profesională 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. Consolidarea rolului Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți ”Vrancea în sistemul de 

învăţământ preuniversitar vrâncean 
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- Asigurarea calităţii în educaţie, creşterea şanselor de acces la educaţie şi oferirea de 

oportunităţi egale sunt provocări pentru întreaga comunitate educaţională şi în mod 

special, pentru acele instituţii şi organizaţii care sunt centre de resursă, inovare şi 

expertiză pentru învăţământul preuniversitar.  

 

1.3. Elaborarea proiectului de dezvoltare a instituției 

Proiectul de dezvoltare instituțională al Casei Corpului Didactic ,,Simion Mehedinţi” 

Vrancea, nr.  1683/30.12.2019 avizat de ISJ Vrancea, a fost elaborat pentru perioada 2019 - 

2023 prin valorificarea rezultatelor diagnozei mediului intern și extern, convergent cu 

direcțiile de acțiune formulate în strategia educațională județeană în domeniul formării 

continue.  

În Proiectul de Dezvoltare Instituţională 2019 – 2023 sunt clar exprimate viziunea și 

misiunea Casei Corpului Didactic ,,Simion Mehedinţi” Vrancea. Din analiza mediului 

intern/extern rezultă opţiuni strategice care descriu cadrul optim pentru formarea continuă și 

dezvoltarea profesională a personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile școlare  ale  

județului.  

Diagnoza instituţională a avut ca principale surse de informaţii:   

- Documentele oficiale privind formarea continuă a personalului didactic din sistemul 

de învăţământ preuniversitar; 

- Feed-back-ul oferit de beneficiarii programelor de formare susţinute de C.C.D. 

„Simion Mehedinţi” Vrancea în anul şcolar anterior; 

- Analiza impactului formării la nivelul activităţii didactice de la clasă – climatul 

învăţării, proiectare şi predare, evaluare, dezvoltare profesională (auto-evaluarea 

realizată de cadrele didactice privind aplicarea la clasă a conţinuturilor formării, 

respectiv evaluările realizate în această privinţă de directorii şi inspectorii care 

monitorizează procesul instructiv-educativ); 

- Analiza opţiunilor personalului didactic în privinţa nevoilor de formare resimţite de 

acesta în vederea formării continue; 

- Cadrul legislativ şi organizarea formării iniţiale a cadrelor didactice pentru corelarea 

formării continue cu formarea iniţială; 

- Direcţiile strategice ale M.E.C.; 

- Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie. 

1.3%20Proiectul%20de%20dezvoltare%20instituțională%20.pdf
1.3%20Proiectul%20de%20dezvoltare%20instituțională%20.pdf
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   În acest sens, demersul investigativ privind formarea profesională continuă îmbină 

metode şi tehnici diverse, în vederea colectării informaţiilor prin analiza documentară și s-a 

făcut prin: 

- Analiza rapoartelor M.E.C.; 

- Analiza rapoartelor elaborate de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea în anii 

şcolari 2017–2018, 2018-2019 (Starea învăţământului în anii şcolari 2017–2018, 2018-

2019 în judeţul Vrancea, rapoartele de inspecţie generală din anii şcolari 2017–2018, 

2018-2019); 

- Direcţiile strategice şi analiza de nevoi în formarea continuă la nivelul I.S.J. Vrancea; 

- Centralizarea înscrierilor la cursuri în anii şcolari 2017–2018, 2018-2019; 

- Analiza S.W.O.T. a activităţilor desfăşurate de C.C.D. Vrancea în anii şcolari 2017–2018, 

2018-2019; 

- Analiza programelor de formare continuă desfăşurate de C.C.D. Vrancea în anii şcolari 

2017–2018, 2018-2019; 

- Rezultatele obţinute de elevi la concursurile de ,,Evaluare naţională” şi ,,Bacalaureat”, 

în anii şcolari 2017–2018, 2018-2019. 

- Cercetare prin chestionar, focus–grupuri, privind formarea profesională continuă a 

personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic, precum şi a personalului de 

conducere. 

Pentru a proiecta programe care să sprijine cadrele didactice şi directorii de şcoală, 

pentru a face faţă provocărilor prin care trece sistemul educaţional actual, respectiv pentru a 

contribui activ în comunităţile profesionale din unităţile şcolare ale judeţului, ne-am propus 

să menţinem un dialog cu cadrele didactice din județul Vrancea, bazat pe analiza nevoilor de 

formare şi pe aşteptările beneficiarilor în ceea ce privește activităţile oferite de către CCD 

Vrancea. 

Proiectul de dezvoltare a instituției a fost discutat și aprobat în ședința Consiliului de 

Administrație din data de 16.01.2020 și este revizuit în mod sistematic, periodic. 

 

1.4. Elaborarea proiectului rețelei de centre de documentare și informare 

În județul Vrancea există 25 de Centre de Documentare şi Informare. 

PV%20CA_compressed.pdf
PV%20CA_compressed.pdf
1.4.%20Reteaua%20cdi-urilor%20din%20vrancea.pdf
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Centrele de informare şi documentare funcţionale au fost înfiinţate ca rezultat al 

derulării proiectului bilateral româno-francez „Educaţie pentru informaţie în mediul rural 

defavorizat”.  

Centrele de Informare şi Documentare coordonate de CCD Vrancea au fost  susţinute 

financiar de MEC, înfiinţate în judeţ conform: OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2007, OM 

3354/03.03.2008. 

 

1.5. Elaborarea ofertei de programe de formare continuă 

În anul școlar 2019 – 2020, activitatea desfășurată în cadrul Casei Corpului Didactic 

”Simion Mehedinți ”Vrancea  s-a înscris în strategia proprie, dar şi în aceea a I.S.J. Vrancea 

privind pregătirea resursei umane la nivelul judeţului. Interesul manifestat de grupurile ţintă 

– evidenţiat prin cifra semnificativă a cursanţilor sunt argumente convingătoare în ceea ce 

priveşte impactul şi utilitatea programelor propuse şi derulate de Casa Corpului Didactic 

”Simion Mehedinți ”Vrancea. Corelarea exigenţelor reformei educaţionale cu necesităţile de 

formare, informaţie şi documentare a personalului din învăţământul  preuniversitar  vrâncean 

a reprezentat un mediu benefic de implementare a sarcinilor ce derivă din obiectivele 

urmărite. 

Realizarea Ofertei de programe are la bază Procedura operaţională pentru elaborarea 

şi promovarea ofertei anuale de formare continuă a Casei Corpului Didactic „Simion 

Mehedinți” Vrancea. 

Permanent se urmărește creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea 

activităţilor de formare continuă, urmărind: 

- Gestionarea de programe de formare adecvate nevoilor grupurilor ţintă; 

- Îmbunătăţirea managementului informaţional; 

- Creşterea calităţii activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale;  

- Dezvoltarea reţelei judeţene funcţionale de filiale CCD şi CDI-uri; 

- Consolidarea rolului CCD ca instituţie cu atribuţii în dezvoltarea profesională 

specializată a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 

- Dezvoltarea competenţelor de elaborare a materialelor didactice şi a altor resurse 

educaţionale adecvate noului curriculum. 

Având în vedere îndeplinirea acestor obiective, s-au avut în vedere următoarele: 
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- Organizarea a 2 seminarii cu responsabililor cu formarea continuă – peste 100 de  

participanți; 

- Raport de activitate metodică cu RFC (RDP),  semestrul I și semestrul al II-lea; 

- Realizarea Ofertei de formare continuă înregistrată cu nr. 845/10.09.2019, avizată 

MEN (Nr. 37524/25.10.2019) și de inspectorul şcolar general (Nr. 7808/11.09.2019); 

- S-au prelucrat 120 de  rapoarte ale responsabililor cu formarea continuă şi 312 

chestionare pentru analiza de nevoi – cadre didactice şi 41 de fişe de nevoi pentru 

bibliotecari/responsabili CDI. 

- Publicarea Ofertei de formare continuă - aviz  MEN nr. 37524/25.10.2019, pe site-ul 

Casei Corpului Didactic  ”Simion Mehedinți ”Vrancea, www.ccdfocsani.ro 

(http://www.ccdfocsani.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Ite

mid=23) 

- 100 exemplare pe suport de hârtie cu Oferta de formare continuă transmisă în CDI-

urile din județ 

- 100 de CD-uri cu Oferta de formare continuă  în format electronic transmise către toţi 

responsabilii cu formarea continuă  și directorilor școlilor din județul Vrancea 

- Acreditarea  următoarelor program de formare:  

o „Mentorat didactic” (60 de ore, 15 credite profesionale transferabile), OMEC 

4925/10.08.2020 

o ”Copii, părinți, profesori – echipă invincibilă” (52 de ore, 13 credite profesionale 

transferabile), OMEC 4925/10.08.2020 

- Avizarea programului de formare continuă în format blended learning „Instrumente 

digitale pentru managementul activităților didactice online. Aplicații colaborative 

pentru învățământul la distanță” (Aviz nr. 4889/DGIP/12.08.2020) - 40 de ore; 

- Parteneriate  

- Acordarea de consultanţă directă, prin telefon şi e-mail cadrelor didactice referitor la 

oportunitățile de formare continuă 

- Realizarea formularului de înscriere la programele de formare continuă – publicarea 

lor pe site-ul CCD Vrancea, www.ccdfocsani.ro 

- Înregistrarea a peste 1400 de înscrieri până în 25.08.2020 

- Constituirea  a 100% din numărul de grupe planificate 

- Grupele au fost constituite în urma apelului de înscriere 

1.5.%20Oferta%20CCD%20Vrancea%202019%202020.pdf
1.5.%20aviz%20oferta%202019%202020.pdf
http://www.ccdfocsani.ro/
http://www.ccdfocsani.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=23
http://www.ccdfocsani.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=23
1.5.%20MEC_DFC_OMEC_Nr_4925_10.08.2020_Acreditare_programe_formare_continua.pdf
1.5.%20MEC_DFC_OMEC_Nr_4925_10.08.2020_Acreditare_programe_formare_continua.pdf
file:///C:/Users/ccd0906/Desktop/raport%20argumentativ%20Marcu%20Livia%20CCD%20Vrancea/1.5.%20MEC_DFC_OMEC_Nr_4925_10.08.2020_Acreditare_programe_formare_continua.pdf
1.5.%20Aviz%20MEC%20Instrumente%20digitale.pdf
6.4.%20Parteneriate_compressed.pdf
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- Achiziționarea unui număr de 340 de Atestate de formare continuă a personalului 

didactic, care au fost date spre distribuire cursanților care au absolvit cursuri de 

formare la Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea, pentru anul școlar 

2019 – 2020. 

- Cel puţin 3 lucrări tematice prezentate de către absolvenţii programelor de formare 

derulate publicate în revista  ”Vârstele școlii” 

- Aplicarea de chestionare şi elaborarea raportului de monitorizare a responsabililor cu 

formarea continuă din judeţul Vrancea 

- Colectarea datelor din rapoartele privind impactul programelor de formare continuă; 

- Întocmirea Planului de monitorizare, evaluare și control, nr. 909/19.08.2016, Graficul 

inspecțiilor de monitorizare la clasă, nr. 20/14.01.2020 avizat de ISJ Vrancea cu nr. 

350/20.01.2020, Raportul de monitorizare privind evaluarea și monitorizarea 

impactului participării cadrelor didactice din județ la activități de formare continuă/ 

perfecționare în anul școlar 2019-2020, ca urmare a vizitelor  efectuate de Simionescu 

Corina și Panțică George, Raportul de monitorizare privind evaluarea și monitorizarea 

impactului participării cadrelor didactice din județ la activități de formare continuă/ 

perfecționare în anul școlar 2019-2020 întocmit de doamna Enache Claudia. 

Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea, 

înregistrată nr. 845/10.09.2019, avizată MEC (Nr. 37524/25.10.2019) și de Inspectorul şcolar 

general, a cuprins: 

I. PROGRAME ACREDITATE MEN  

- Management educational - competente cheie în învățămantul preuniversitar (OMEN 

4586/09.08.2019)  

- Abordarea jocurilor logice și a elementelor de programare pentru școlari (în 

parteneriat cu Uniunea Profesorilor de Informatică din România)  

- Tehnici de informare şi comunicare (TIC)  acreditat OMEN 5046/06.09.2019  

- Comunicare si management in scoli defavorizate (acreditat OMEN5026/04.09.2018) 

- Scoala incluziva-dimensiuni, provocări, soluții (acreditat OMEN 5026/ 04.09.2018) 

- Pro-mediere in scoli dezavantajate (acreditat OMEN 5026/ 04.09.2018)  

- Educatie incluziva prin colaborarea scoala-comunitate (Acreditat OMEN nr. nr. 

3161/13.02.2019  

- Informatică și TIC pentru gimnaziu –clasa a V-a (OMEN 4586/09.08.2017)  

1.5.%20Graficul%20inspecțiilor%20de%20monitorizare%20la%20clasă.pdf
1.5.%20Graficul%20inspecțiilor%20de%20monitorizare%20la%20clasă.pdf
1.5.%20Graficul%20inspecțiilor%20de%20monitorizare%20la%20clasă.pdf
1.5.%20Rapoarte%20de%20monitorizare%20Simionescu%20si%20Pantica.pdf
1.5.%20Rapoarte%20de%20monitorizare%20Simionescu%20si%20Pantica.pdf
1.5.%20raport%20monitorizare%20impactul%20formarii%20Enache.pdf
1.5.%20raport%20monitorizare%20impactul%20formarii%20Enache.pdf
1.5.%20raport%20monitorizare%20impactul%20formarii%20Enache.pdf
http://www.ccdfocsani.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=23
http://www.ccdfocsani.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=23
http://www.ccdfocsani.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=23
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- Mentorat didactic (în curs de acreditare)  

- Consiliere și dezvoltare personală – o nouă concepție curriculară (în curs de acreditare) 

- Folosirea utilă, creativă a internetului (în curs de acreditare)  

- Abilitarea corpului de profesori metodisti pentru invatamantul preuniversitar; OM 

5670/18.12.2017  

- Dezvoltarea competentelor in vederea asigurării unui mentorat de calitate in 

invatamantul preuniversitar - OMEN 3136/25.01.2017  

- Educatie non formala pentru o scoala ”altfel” , OMEN 6217/23.12.2016, 15 CPT 29 

- Compasiune și acțiune - program de prevenire a bullying-ului în școală  

- Managementul comunicarii scoala familie acreditat O.M.E.N nr 3994/05.06.2018 –  

extindere acreditare  

- Management de proiect acreditat OMEN 3904/05.06.2018 –  extindere acreditare 

- Educatie financiara pentru o scoala moderna – 15 CPT, OM. 5026/04.09.2018 -  în curs 

de extindere acreditare  

- Managementul organizatiilor scolare, OM de acreditare: 3937/19.04.2019 –  extindere 

acreditare  

- Strategii inovative de predare a disciplinei opționale „Dezbatere, oratorie și retorică” 

(SIPDODOR) – în curs de acreditare  

II. PROGRAME AVIZATE MEN  

- Consiliere și orientare  

- Didactica disciplinei –formarea metodiştilor  

- Media în procesul de predare-învățare-evaluare  

- Școală după școală  

- Educaţie olimpică  

- Metode si strategii de educație nonformală specifice disciplinei Religie  

- Alternative la demersuri didactice, șanse pentru copiii din medii defavorizate  

- Strategii de promovare a unității de învățământ în comunitate  

- A doua şansă în educaţie  

- Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea demersului didactic la disciplina Elemente de 

limbă latină și de cultură romanică  

- Abilitarea profesorilor în valorificarea strategiilor de lectură pentru dezvoltarea 

metacogniţiei şi a competenţei de literaţie la elevii din învăţământul gimnazial şi liceal 
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- Managementul clasei de elevi. Tehnici de abordare a elevilor cu tulburări de 

comportament  

- Banca de date a formării continue a personalului didactic din învățământul 

preuniversitar - Formare utilizatori de aplicație CONCRET  

- Initiere în limba engleza  

- Limba engleza - avansat  

- Asigurarea calităţii în educaţie  

- Managementul activităţii de voluntariat - oportunităţi ale sistemului de învăţământ 

- Cerc metodico – ştiinţific al bibliotecarilor şcolari, responsabililor de C.D.I.-uri şi 

profesorilor documentarişti  

III. PROGRAME ADRESATE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR  

- Salarii în unitățile de învăţământ preuniversitar  

- Contabilitatea publică a unităţilor de învăţământ preuniversitar  

- Proceduri şi tehnici de întreţinere hardware şi software  - Formarea informaticienilor 

din sistemul de învăţământ  

IV. PROGRAME PRIORITARE MEN  

- Program de formare privind Strategia anticorupţie în educaţie  

- Programul pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în 

vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante 

- Formarea cadrelor didactice in vederea participarii in comisii judetene pentru proba 

practica/orala in profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă  

- Programul pentru pregătirea debutanților la examenul național de acordare a 

definitivării în învățământ  

- Abilitarea curriculara a cadrelor didactice din invatamantul primar pentru clasa 

pregătitoare  

V. CONFERINȚE, SEMINARII, EXPOZIŢII, PARTENERIATE EDUCAŢIONALE, ACTIVITĂŢI 

ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE, WORKSHOP-uri  

- Aspirația libertății în perioadele dictaturii  

- Seminarul de instruire a responsabililor cu formarea continuă din unităţile şcolare 

- Zilele CCD  

- Expoziţii de carte  

- Strategii de eficientizare managerială în învățământul preuniversitar  
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VI. Programe acreditate ANC  

- FORMATOR  

1.6. Elaborarea bugetului instituției 

Bugetul instituției a fost elaborat în acord cu planul managerial, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

 

1.7. Elaborarea programului managerial al casei corpului didactic 

Conform prevederilor art. 244 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Casa 

Corpului Didactic asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului 

din învăţământul preuniversitar. În acest mod, Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” 

Vrancea  îşi asumă rolul de centru de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru 

cadrele didactice şi didactice auxiliare din judeţul Vrancea.  

Strategia de dezvoltare a Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea  este 

elaborată ţinând cont de: 

- Funcţiile casei corpului didactic în sistemul de învăţământ preuniversitar, conform 

OMECTS nr. 5554/2011, Anexa privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a casei corpului didactic, art. 9.; 

- Diagnoza mediului intern - extern, conform Analiza SWOT  nr. 1680/30.12.2019 

- Analiza nevoilor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 

vrâncean pentru anul 2019-2020, actualizată, înregistrată cu nr. 1696/30.12.2019 și 

avizată de ISJ Vrancea 

Planul managerial al Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea , pentru anul 

școlar 2019-2020 a fost realizat prin raportarea la indicatori cuantificabili de realizare, în 

strânsă legătură cu analiza şi interpretarea chestionarelor privind nevoile de dezvoltare 

profesională identificate de dascălii vrânceni şi vizează: 

- Optimizarea managementului instituţiei; 

- Gestionarea de programe de formare adecvate nevoilor grupurilor ţintă; 

- Îmbunătăţirea managementului informaţional; 

- Creşterea calităţii activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale; 

- Monitorizarea şi evaluarea impactului programelor de formare continuă derulate 

asupra calităţii actului educaţional; 

1.6.%20Elaborarea%20bugetului%20instituției.zip
1.6.%20Elaborarea%20bugetului%20instituției.zip
1.2.%20Planul%20Managerial%20al%20instituţiei%20pentru%20anul%20şcolar%202019%20–%202020.pdf
1.1%20Analiza%20SWOT%202019%202020.pdf
1.7.%20Analiza%20de%20nevoi%20de%20formare%20continua.pdf
1.7.%20Analiza%20de%20nevoi%20de%20formare%20continua.pdf
1.7.%20Analiza%20de%20nevoi%20de%20formare%20continua.pdf
1.2.%20Planul%20Managerial%20al%20instituţiei%20pentru%20anul%20şcolar%202019%20–%202020.pdf
1.2.%20Planul%20Managerial%20al%20instituţiei%20pentru%20anul%20şcolar%202019%20–%202020.pdf
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- Realizarea de parteneriate, reale, viabile în vederea iniţierii şi implementării unor 

proiecte instituţionale; 

- Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor; 

- Consolidarea rolului CCD ca instituţie cu atribuţii în dezvoltarea profesională 

specializată a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 

- Dezvoltarea reţelei judeţene funcţionale de filiale CCD şi CDI-uri; 

- Dezvoltarea competenţelor de elaborare a materialelor didactice şi a altor resurse 

educaţionale adecvate noului curriculum.  Prin profesionalism, competitivitate, 

mobilitate, diversificarea ofertei de servicii şi promovarea activă pe piață a acestei 

oferte, dorim ca CCD Vrancea să se constituie într-un spaţiu real al schimbului de idei, 

al informării şi al inovaţiei în domeniul educativ.  

         În Planul managerial pentru anul școlar 2019-2020 sunt precizate obiectivele  generale și 

specifice, domeniile de intervenţie, activităţile planificate, indicatori de eficienţă ai activităţii, 

rezultatele aşteptate, indicatori de rezultat, modalități și instrumente de monitorizare a 

activităților și de evaluare a gradului de atingere a obiectivelor, graficul raportărilor, măsuri 

de corecţie/ameliorare a activităţii.  

În anul școlar 2019-2020 au fost elaborate: Plan operațional pe semestrul I și  Plan 

operațional pe semestrul II discutate și aprobate în CA și avizate de ISJ Vrancea.   

 

2. Organizarea activităților casei corpului didactic 

 

2.1. Planificarea activităților tematice ale consiliului de administrație 

Activitatea Consiliului de Administrație al Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” 

Vrancea a fost proiectată în anul școlar 2019-2020, conform obiectivelor stabilite în programul 

managerial și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului de 

Administrație al Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea aprobat în CA din 

02.12.2019. 

  Ședințele au avut loc conform Graficului de ședințe, aprobat în CA din 02.12.2020. 

 Tematica ședințelor Consiliului de Administrație a fost adusă la cunoștința 

participanților conform prevederilor legale. 

1.7.%20Plan%20operațional%20SEM%20I.pdf
1.7.%20Plan%20operațional%20SEM%20II.pdf
1.7.%20Plan%20operațional%20SEM%20II.pdf
2.1.%20Regulamentul%20consiliului%20de%20administratie%20al%20ccd.pdf
2.1.%20Regulamentul%20consiliului%20de%20administratie%20al%20ccd.pdf
2.1.%20Regulamentul%20consiliului%20de%20administratie%20al%20ccd.pdf
2.1.%20Graficul%20sedintelor%20CA%20al%20ccd.pdf
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2.2. Repartizarea sarcinilor și responsabilităților compartimentelor din casa corpului 

didactic 

Fișele de post ale angajaților au fost întocmite la începutul anului școlar și actualizate 

la numirea în funcție a noului director. 

Activităţile Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea sunt organizate  şi se 

derulează în conformitate cu prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5554/2011, privind Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic.  

Pentru fiecare angajat, sarcinile sunt concret repartizate, potrivit atribuţiilor 

compartimentului şi fișei postului, aprobate în Consiliul de Administrație al C.C.D. In acest 

sens, s-a întocmit  Procedura privind actualizarea fișelor de post pentru anul școlar 2019-2020.  

Atribuțiile  fiecărui compartiment și fiecărui post se regăsesc în Regulamentul de 

Ordine  Interioară, actualizat, nr. 118/21.02.2020, aprobat în CA din 21.02.2020,  și  a fost adus 

la cunoștința tuturor angajaților. 

 

2.3. Recrutarea și selectarea personalului din casa corpului didactic 

Sunt încheiate contracte individuale de muncă cu fiecare angajat al instituției, conform 

Statului de funcții aprobat de MEC.  

Posturile au fost aprobate prin statul de funcții al Casei Corpului Didactic ”Simion 

Mehedinți” Vrancea. 

Recrutarea și selectarea personalului din casa corpului didactic  s-a realizat cu 

respectarea Regulamentului nr. 5554/7.10.2011. 

 Organigrama instituţiei nr.  1556/19.12.2019 a fost actualizată și aprobată în Consiliul 

de administrație al CCD Vrancea și avizată de ISJ. 

 

3. Conducerea/Coordonarea activității casei corpului didactic 

 

3.1. Implementarea programului managerial 

Planul Managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2019 – 2020 a fost înregistrat cu 

Nr.1684/30.12.2019 la CCD și avizat de ISJ Vrancea.  

Pe parcursul anului școlar 2019-2020 acesta a fost implementat prin implicarea 

resurselor umane și materiale planificate și cu respectarea termenelor stabilite. 

 

2.2.%20fisele%20postului.pdf
2.2.%20Regulamentul%20de%20Ordine%20%20Interioară.pdf
2.2.%20Regulamentul%20de%20Ordine%20%20Interioară.pdf
2.3.%20posturi%20CCD.pdf
2.3.%20posturi%20CCD.pdf
3.2.%20Organigrama%20ccd%20vrancea.pdf
file:///C:/Users/ccd0906/Desktop/raport%20anual%20livia/1.2.%20Planul%20Managerial%20al%20instituţiei%20pentru%20anul%20şcolar%202019%20–%202020.pdf
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3.2. Coordonarea funcționării compartimentelor din casa corpului didactic 

Activitatea fiecărui compartiment din cadrul Casei Corpului Didactic ”Simion 

Mehedinți” Vrancea este reglementată prin proceduri operaționale aprobate în Consiliul de 

Administrație al instituției, cunoscute și aplicate de personalul angajat. La nivelul instituției 

funcționează comisii şi subcomisii, cu atribuții și responsabilităţi care asigură buna desfășurare 

a activității. La nivelul firecărui compartiment au fost întocmite planuri manageriale: 

- Plan managerial informatizare 

- Plan managerial contabilitate 

- Program managerial cabinet metodic 

Toate activităţile sunt organizate în vederea realizării obiectivelor din Planul 

managerial și Planul operațional al CCD Vrancea pentru anul școlar 2019-2020. 

Sarcinile fiecărui membru al compartimentului sunt repartizate cu claritate pe baza 

funcţiilor, structurii şi posturilor alocate, în conformitate cu prevederile contractului individual 

de muncă. Pentru a asigura buna funcționare a instituției, fișele de post ale angajaților cuprind 

atribuții suplimentare, altele decât cele strict specifice postului pe care îl ocupă. Este cazul 

atribuțiilor de secretar și administrator financiar (casier). 

Circuitul informaţional este stabilit astfel încât informaţiile să ajungă la fiecare membru 

al compartimentului în timp util, pentru a putea fi valorificate. Directorul repartizează sarcinile 

corelat cu compartimentul de activitate și cu fișa postului pentru fiecare angajat. Activitatea 

compartimentelor este analizată periodic, prevăzându-se măsuri şi termene de ameliorare. 

Raportul privind activitatea Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea din 

semestrul I, înregistrat la CCD Vrancea cu nr. 19/14.01.2020, prezentat și aprobat  în CA din 

16.01.2020, Raportul de activitate al Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea, an 

școlar 2019-2020, nr.  1375/29.08.2017, prezentat și aprobat în Consiliul de administrație din 

29.08.2018 constituie dovada activității desfășurate. 

 

3.3. Coordonarea activității filialelor casei corpului didactic, a Centrelor de 

Documentare și Informare (CDI), a Centrului regional de formare a personalului din 

învățământul preuniversitar și a Centrului regional pentru educație civică (în județele în care 

au fost înființate aceste centre), alte activități rezultate din funcțiile CCD   

În anul școlar 2019-2020,  în Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea au 

fost organizate 13 de programe de formare continuă acreditate și avizate MEC care au răspuns 

3.2.%20plan%20anual%20IT.pdf
3.2.%20Plan%20managerial%20administrator%20financiar.pdf
3.2.%20program%20managerial%20cabinet%20metodic.pdf
3.2.%20Raport%20de%20activitate%20sem%20I.pdf
3.2.%20Raport%20de%20activitate%20sem%20I.pdf
3.2.%20Raport%20de%20activitate%20sem%20I.pdf
3.2.%20Raport%20anual%20CCD%20VN%202019%202020.pdf
3.2.%20Raport%20anual%20CCD%20VN%202019%202020.pdf
3.2.%20Raport%20anual%20CCD%20VN%202019%202020.pdf
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nevoii reale de dezvoltare profesională a personalului didactic și didactic auxiliar, mediatizate 

pe pagina web a instituției www.ccdfocsani.ro: 

Acreditate MEC: 

- Mentorat didactic, OMEC 4925/10.08.2020 

- Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa 

pregătitoare, conf. adresei MEN de avizare/data 37778/ 31.10.2018 

- CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – 

învățământ primar, Nr. OM de acreditare/ data: 3997/ 14.05.2019 

- CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – 

învățământ gimnazial, Nr. OM de acreditare/ data: 4737/09.08.2019 

- Management educațional – competențe cheie în învățământul preuniversitar, 

OMEN 4586/09.08.2017 

- Tehnici de Informare şi Comunicare, OMEN nr. 5046/06.09.2018 

- Comunicare și management în școli defavorizate, OM nr.  5026/04.09.2018 

Avizate MEC: 

- A doua șansă în educație 

- Alternative la demersurile didactice, șanse pentru copiii din medii defavorizate 

- Consiliere și orientare 

- Educație olimpică 

- Salarii în unitățile de învățământ preuniversitar 

- Instrumente digitale pentru managementul activităților didactice online. Aplicații 

colaborative pentru învățământul la distanță 

Au beneficiat de programele de formare 1121 de cadre didactice și personal didactic 

auxiliar. 

Activitățile proiectului POCU/254/6/20, cod SIMS 2014+: 118327 – ”CRED-Curriculum 

relevant, educație deschisă pentru toți” au fost permanent diseminate pe site-ul CCD Vrancea, 

Facebook și în diferite puncte de lucru. 

În prezent se află în implementare, în calitate de beneficiar, două  proiecte POCU:  

- ID 106336 cu titlul „Formarea profesionala a managerilor scolari, personalului didactic 

si personalului de sprijin din scoli defavorizate”, Axa Prioritara 6 “Educatie si 

competente”, OS6.6 - ”Imbunătățirea competențelor personalului didactic din 

http://www.ccdfocsani.ro/
http://www.ccdfocsani.ro/index.php?limitstart=40
http://www.ccdfocsani.ro/index.php?limitstart=40
http://www.pocuccdvn106336.ro/
http://www.pocuccdvn106336.ro/
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invatamantul preunversitar in vederea promovarii unor servicii educaționale de 

calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive”  

- ID 106415 cu titlul ”Educație incluzivă pentru școli defavorizate”, Cod apel POCU 

/74/6/18/18. Ambele proiecte au fost declarate eligibile, au primit finanțare și se 

implementează în regiunea SUD-EST. 

Pentru o mai eficientă mediatizare și diseminare a activității instituției, a fost revizuit 

formatul paginii de internet www.ccdfocsani.ro  

Revista online ”Vârstele școlii” și-a sporit aparițiile cu încă un număr în acest an școlar: 

Nr.13/iunie 2020. 

Compartimentul Bibliotecă din cadrul Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” 

Vrancea a asigurat servicii de bibliotecă pedagogică şi şcolară, răspunzând operativ şi eficient 

cererilor de documentare şi lectură a cadrelor didactice cuprinse în diverse forme de formare 

profesională.  

Biblioteca Pedagogică a  Casei Corpului Didactic ,,Simion Mehedinţi” Vrancea deţine 

42.105 volume din toate domeniile. Cel mai bine reprezentat domeniu este cel 

psihopedagogic. A existat preocupare permanentă pentru dezvoltarea colecţiilor. Cărţile au 

fost  achiziţionate în special într-un exemplar, mai ales din  domeniul psihopedagogic. Cărţile 

au fost prelucrate conform normelor biblioteconomice şi contabile, apoi  aranjate la raft 

conform C.Z.U.  

A fost realizat abonament la publicația Tribuna învățământului.  

Activitatea bibliotecii Casei Corpului Didactic ,,Simion Mehedinți” Vrancea a mai 

cuprins si: 

- asigurarea înscrierii cititorilor la bibliotecă 

- a fost asigurată consultanța bibliografica.  

În vederea popularizării fondului de publicații și eficientizării activității de bibliotecă au 

fost organizate expozitii de carte. 

În calitate de redactor la editură, doamna bibliotecar a acordat consultanță în vederea 

obținerii ISSN pentru reviste și ISBN pentru cărți. 

În calitate de secretar al Consiliului de administrație, bibliotecarul a realizat 

documentele necesare desfășurării ședințelor Consiliului de administrație. 

În anul școlar 2019-2020 au fost numeroase acțiuni în domeniul  informării, 

documentării şi consultanței: 

https://dinnoulascoala-ccdvn.ro/
www.ccdfocsani.ro%20
http://www.ccdfocsani.ro/utile/17%20varstele%20scolii%20nr%2013.jpg
http://www.ccdfocsani.ro/utile/17%20varstele%20scolii%20nr%2013.jpg
3.3.%20Expozitii.pdf
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- s-a oferit îndrumare şi consultanţă de către profesorii metodişti, informatician şi 

bibliotecarul C.C.D. pentru proiectarea şi realizarea activităţilor metodice la nivelul 

şcolii şi a cercurilor pedagogice;  

- s-a realizat consiliere metodică şi bibliografică în vederea obţinerii gradelor didactice, 

titularizare etc.;  

- s-a oferit îndrumare şi consultanţă de către director și  profesorii metodişti pentru 

întocmirea documentației pentru înscrierea în Corpul Naţional de Experţi în 

Management Educaţional 

- s-au întocmit bibliografii pe anumite teme şi au fost puse la dispoziţia utilizatorilor 

lucrările recomandate în bibliografii;  

- s-au prezentat noutăţile în specialitate la cercurile pedagogice, în pliante şi pe site-ul 

C.C.D.; 

- la CCD Vrancea s-a desfășurat cercul metodico-științific al învățătorilor; 

- la biblioteca CCD a fost înscris un număr de 150 de cititori, de asemenea, s-au 

împrumutat un număr de 550 volume de carte, iar frecvenţa a fost de 550 utilizatori 

- au fost realizate 55 de bibliografii 

- s-au acordat informaţii bibliografice, rezervări de publicaţii pentru împrumut, 

prelungirea termenelor de împrumut, precum şi transmiterea tematicilor şi 

bibliografiilor necesare concursurilor de titularizare şi obţinerea gradelor didactice prin 

intermediul adresei de  email a  bibliotecii - bibliotecaccd@yahoo.com.    

- biblioteca deţine programul de informatizare TINLIB şi are introduse datele a 42.105 

de volume. 

- s-au realizat recenzii de carte, expoziţii, în vederea promovării fondului de publicaţii al 

bibliotecii. 

- Directorul CCD a inclus în planul de inspecţii, inspecţii tematice cu întocmire a notelor 

de control cu privire la activitatea C.D.I.-urilor  (aflate în domeniul de competenţă a 

C.C.D., a căror responsabilitate revine directorului C.C.D.) 

- s-au realizat recenzii de carte, expoziţii, în vederea promovării fondului de publicaţii al 

bibliotecii; 

- s-au arhivat toate documentele casei până la 2015. 

Totodată, în anul școlar 2019-2020 au fost organizate activități științifice, metodice și 

culturale: 
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Activităţi metodice 

- Organizarea semestrială a unui seminar cu responsabilii cu formarea continuă – 112 de  

participanți, pe semestrul I și  în format online, pe semestrul II în data de 08.07.2020 

cu 56 de  participanţi 

- Raport de activitate metodică cu RFC (RDP) -  semestrial 

- Cercul metodic al bibliotecarilor școlari și profesorilor documentariști ”Cartea şi 

biblioteca între tradiţie şi modernitate”, organizat la Şcoala Gimnazială nr. 3 Focşani (5 

decembrie 2019), articol în presă.  

- Cerc metodic CDI Paltin – 20 februarie 2020, Tema: ,,Proiectul educational - formă de 

stimulare a competențelor pozitive” (schimb de bune practici) 

- centralizarea Rapoartelor de activitate a CDI-urilor din județ (25 CDI-uri). 

 

Activităţi ştiinţifice 

- ”Ziua Culturii Naționale” (170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu), 

organizată la Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea, 15 ianuarie 2020 

- „Mihai Eminescu, poetul sufletului meu”, derulată la Colegiul Național ”Emil Botta” 

Adjud 

- Conferința județeană “Școala online. Aspecte. Provocări. Soluții”, ediția I, organizată în 

iunie 2020, în spațiul virtual, cu scopul de a împărtăși experiențe, idei, soluții de 

predare-învățare, adaptate provocărilor educaționale actuale. Au participat 112 cadre 

didactice. Exemplele de bună practică vor fi publicate în Jurnalul Conferinței, publicație 

cu ISBN 978-606-92663-6-6. 

- Concurs județean “Cum ne protejăm sănătatea?”, ediția I, mai-iunie 2020 derulat în 

format online cu 64 de participanți. 

- Proiect educațional ”Ne formăm ca să formăm” – organizat la CCD Vrancea, martie 

2020 

- Organizarea Seminarului responsabililor cu formarea continuă pe semestrul I în data 

de 14.10.2019 cu 112 participanţi 

- Organizarea Seminarului responsabililor cu formarea continuă, în format online, pe 

semestrul II în data de 08.07.2020 cu 56 de  participanţi 

 

 

3.3.CERC%20METODIC%20BIBLIOTECARI%20SI%20PROFESORI%20DOCUMENTARIȘTI.pdf
3.3.CERC%20METODIC%20BIBLIOTECARI%20SI%20PROFESORI%20DOCUMENTARIȘTI.pdf
5.6.%20Rapoarte%20CDI-uri%20%202019-2020_compressed.pdf
3.3.%20Activitate%20Vrancea%20Focsani.pdf
3.3.%20Conferința%20online.pdf
3.3.%20Concurs%20online.pdf
3.3.%20Proiect%20educational%20Ne%20formam%20ca%20sa%20formam.pdf


20 
 

Activităţi culturale 

- Organizarea activităţii culturale: Zilele CCD „Simion Mehedinţi” Vrancea - 14-18 

octombrie 2019 

- ”Casa Corpului Didactic Simion Mehedinți Vrancea - leagănul dăscălimii vrâncene”, 

activitate de mentorat, decembrie 2019 

- „Identitatea națională-Perspective istorice și culturale”, organizată în contextual 

sărbătoririi Zilei Naționale a României”, 23 ianuarie 2020 - Muzeul Unirii, 24 ianuarie 

2020 – CCD Vrancea    

A fost actualizată banca de date pentru resursele umane cu statut de formator 

colaboratori ai CCD, inspectori școlari, responsabili cu formarea continuă, profesori 

documentariști, bibliotecari/responsabili CDI. 

Culegerea informațiilor se face prin chestionare evaluative, prin organizarea de analize 

periodice cu responsabilii filialelor CCD și ai CDI, precum și cu inspectoratul școlar. 

Directorul CCD solicită rapoarte periodice responsabililor cu formarea continuă, cu 

precizarea clară și detaliată a tipului de informație. 

 

3.4. Aprobarea bugetului instituției în consiliul de administrație 

Proiectul de buget al instituţiei a fost analizat şi aprobat în Consiliul de Administraţie, 

în acord cu planul managerial, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

3.5. Repartizarea resurselor financiare și materiale 

Angajarea, lichidarea şi ordonanțarea cheltuielilor s-a realizat în limita proiectului de 

buget aprobat și a creditelor bugetare repartizate, conform Procedurii privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” 

Vrancea. 

Creditele bugetare au fost gestionate cu respectarea principiilor unui management 

financiar eficient, axat pe nevoile prioritare ale instituției. Repartizarea resurselor financiare a 

fost discutată și aprobată în Consiliul de Administrație al Casei Corpului Didactic ”Simion 

Mehedinți” Vrancea. 

În anul școlar 2019-2020 au fost realizate venituri extrabugetare provenite din 

proiecte/parteneriate, cursuri cu plată, închirieri spaţii, editare carte/reviste, sponsorizări, 

donații, atestate în valoare de 68515 lei.  

3.4.%20aprobarea%20bugetului.zip
3.4.%20aprobarea%20bugetului.zip
3.5.%20Repartizarea%20resurselor%20financiare%20și%20materiale.zip
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Directorul Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea a monitorizat și a 

controlat permanent activitatea Compartimentului financiar-contabil, prezentarea la termen 

a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare. 

În cadrul Consiliului de Administrație sunt analizate periodic rezultatele cheltuielilor 

efectuate. 

Compartimentul financiar-contabil a asigurat fluxurile financiar-contabile şi 

administrative pentru buna desfăşurare a activităţilor de gestionare, valorificare şi 

îmbunătăţire a patrimoniului instituţiei. (Procedura operațională privind organizarea și 

conducerea contabilității). 

 

3.6. Coordonarea activității de colectare și analiză a informațiilor privind îndeplinirea  

programului managerial și de intervenție ameliorativă    

Săptămânal au avut loc ședințe operative cu toți angajații CCD, coordonate de 

directorul instituției în care responsabilii de compartimente/filiale au prezentat rapoarte 

periodice, s-a  analizat modul în care au fost duse la îndeplinire sarcinile. 

Directorul a monitorizat permanent activitatea tuturor compartimentelor, 

controlează, evaluează și stabilește măsuri ameliorative. 

Responsabilii de activități/programe de formare numiți prin decizie aprobată în 

Consiliul de administrație au prezentat rapoarte de analiză la finalul acestora. Semestrial, 

fiecare angajat a elaborat un raport care a fost cuprins ulterior în raportul anual de activitate 

pentru anul școlar 2019-2020. 

Începând cu martie 2019 a fost suspendată activitatea de formare continuă face to 

face. În acest sens, au fost întocmite următoarele documente: 

- Plan de suspendare cursuri 

- Plan de interventie ISJ Vrancea 

- Plan de prevenire si protecție pentru activitatea de formator 

 

3.7. Asigurarea redactării materialelor de sinteză, pe baza analizei informației 

colectate 

Periodic au fost întocmite materiale de sinteză, informațiile necesare fiind selectate în 

funcţie de relevanţa pentru tipul de material care trebuia redactat. Directorul a monitorizat 

de fiecare dată echipa de redactare a materialelor de sinteză și chiar s-a implicat în mod direct 

3.5.%20Procedura%20operațională%20privind%20organizarea%20și%20conducerea%20contabilității.pdf
3.5.%20Procedura%20operațională%20privind%20organizarea%20și%20conducerea%20contabilității.pdf
3.3.%20plan%20suspendare%20cursuri.pdf
3.3.%20plan%20de%20interventie%20ISJ.pdf
3.3.%20plan%20de%20prevenire%20si%20protectie.pdf
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în redactarea formei finale, respectându-se termenele de predare şi exigențele impuse. 

Verificarea materialului tehnoredactat s-a realizat întotdeauna cu atenţie, în scopul eliminării 

inadvertențelor de orice tip. 

 

3.8. Implementarea de proceduri privind controlul intern al instituției 

Procedurile privind controlul intern al instituției, managementul riscurilor sunt 

implementate prin respectarea standardelor de calitate și revizuite periodic, conform 

legislației în vigoare: 

- Proceduri compartiment informatizare 

- Procedura prelucrare date cu caracter personal 

- Procedura SSM 

- Proceduri compartiment bibliotecă 

- Procedura necesar formare profesională 

 

3.9.  Delegarea de sarcini specifice procesului de coordonare operațională a 

activităților 

Delegarea sarcinilor s-a realizat în baza unei proceduri operaționale și s-a făcut prin 

corelare cu fișa postului angajatului care a primit sarcinile.  

Delegarea autorității s-a făcut în cazul în care din motive obiective, directorul nu a fost 

prezent în instituție. 

 

4. Motivarea/antrenarea personalului din subordine 

 

4.1. Promovarea personalului din subordine 

Promovarea personalului din subordine s-a realizat cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare. Directorul, profesorii metodiști, bibliotecarul și informaticianul beneficiază de 

gradație de merit. 

 

4.2. Dezvoltarea culturii organizaționale 

Cultura organizațională este dezvoltată constant prin promovarea și aplicarea unui set 

de valori și norme la nivelul CCD, comunicare intra și interinstituțională cu respectarea 

normelor deontologice.  

3.7.%20proceduri%20IT.rar
3.7.%20procedura%20prelucrare%20date%20cu%20caracter%20personal.pdf
3.7.%20procedura%20SSM.pdf
3.8.%20PROCEDURI%20BIBLIOTECA_compressed.pdf
3.7.%20procedura%20stabilirea%20necesarului%20de%20formare.pdf
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În cadrul echipei Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea există relații de 

muncă bazate pe transparență și încredere. 

 

4.3. Medierea conflictelor intra și inter instituționale 

Mici disfuncții au fost mediate prin comunicarea directă cu părțile implicate, cu 

respectarea legislației în vigoare. A fost elaborată o procedură în acest sens. 

 

4.4. Acordarea de calificative, recompense sau sancțiuni personalului din subordine 

Evaluarea anuală a activității personalului din casa corpului didactic s-a realizat pe baza 

fișelor/procedurilor existente care respectă metodologiile MEC. Evaluarea s-a realizat prin 

compararea prestației cu cerințele postului, pe baza metodologiei și a fișei de evaluare, 

cunoscute din timp de cei supuși evaluării. Au fost evidențiate preocupări privind motivarea 

personalului, iar calificativele sunt corelate cu rezultatele evaluărilor. 

 

5. Monitorizarea/Evaluarea/Controlul activităților casei corpului didactic 

 

5.1. Monitorizarea activității casei corpului didactic, a filialelor acesteia, a centrelor 

de documentare și informare, a centrului regional de formare a personalului din 

învățământul preuniversitar și a centrului regional pentru educație civică 

Aplicarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial se realizează ţinând 

cont de reglementările legislative în vigoare.                                                   

 Documentele  de  referinţă aplicabile activității procedurale: 

- Ordinul MFP nr. 946 / 2005 *republicat - pentru aprobarea Codului controlului intern, 

cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru 

dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu completările şi modificările ulterioare 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de management pentru 

dezvoltarea  Sistemului de Control Managerial Intern în cadrul Casei Corpului Didactic 

”Simion Mehedinți” Vrancea în anul școlar 2019-2020, nr.1693/30.12.2019. 

- Procedura de sistem a managementului riscului 

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial   

- Legea 53/2003 codul muncii, cu completările şi modificările ulterioare 

4.4.%20ADEVERINTE%20CALIFICATIVE.pdf
5.1.%20Regulament%20de%20organizare%20si%20functionare%20comisia%20de%20etica%20si%20deontologie%20a%20ccd%20vrancea.pdf
5.1.%20Regulament%20de%20organizare%20si%20functionare%20comisia%20de%20etica%20si%20deontologie%20a%20ccd%20vrancea.pdf
5.1.%20Regulament%20de%20organizare%20si%20functionare%20comisia%20de%20etica%20si%20deontologie%20a%20ccd%20vrancea.pdf
5.3.%20Procedura%20de%20sistem%20a%20managementului%20riscului.pdf
5.1.%20Programul%20de%20dezvoltare%20SCIM.pdf
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- Legislaţie aplicabilă în domeniul muncii în vigoare. 

  

5.2. Monitorizarea aplicării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial 

Aplicarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial se realizează în 

funcţie de particularităţile  casei corpului didactic, în corelaţie cu resursele umane şi materiale 

ale instituţiei. Procedura corespunde  standardului 11 din Codul controlului intern aprobat 

prin OMFP 946/2005, republicat. Scopul procedurii este asigurarea, întocmire a inventarului 

acestora şi a listei salariaţilor care le ocupă, descriind modul în care unui cadru organizaţional 

şi procedural unitar pentru desfăşurarea procesului de stabilire a funcţiilor sensibile  la nivelul 

CCD Vrancea sunt identificate acestea, dar şi cum sunt stabilite şi implementate 

acţiunile/măsurile/dispozitivele de control.  

CCD  Vrancea analizează sistematic, cel puţin o dată pe an, lista functiilor sensibile 

identificate la nivelul instituţiei şi elaborează masurile de asigurare a rotaţiei salariaţilor care 

ocupă aceste funcţii. 

Documentele  de  referinţă aplicabile în scopul monitorizării aplicării și dezvoltării 

sistemului de control intern/managerial: 

- Procedura de sistem functii sensibile 

- Procedura de rotatie a functiilor sensibile 

- Procedura de desemnare a consilierului de etica 

- Procedura de sistem sănătatea și securitatea în muncă 

- Planul de rotatie al functiilor sensibile 

- Programul de dezvoltare al sistemului de control intern 

- Codul de etica si integritate 

- Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de etica si deontologie 

 

5.3. Verificarea execuției bugetare la nivelul instituţiei 

Directorul instituției verifică și urmărește permanent: 

- organizarea contabilităţii şi solicită prezentarea la termen a situaţiilor financiare 

asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare; 

- organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a lucrărilor 

de investiţii publice; 

- organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; 

file:///C:/Users/ccd0906/Desktop/raport%20argumentativ%20Marcu%20Livia%20CCD%20Vrancea/5.2.%20Procedura%20de%20sistem%20functii%20sensibile.pdf
file:///C:/Users/ccd0906/Desktop/raport%20argumentativ%20Marcu%20Livia%20CCD%20Vrancea/5.3.%20Planul%20de%20rotatie%20a%20functiilor%20sensibile.pdf
5.2.%20Procedura%20desemnarea%20consilierului%20de%20etica%20ccd.pdf
5.2.%20Procedura%20de%20sistem%20sanatatea%20si%20securitatea%20in%20munca.pdf
5.3.%20Planul%20de%20rotatie%20a%20functiilor%20sensibile.pdf
5.2.%20Programul%20de%20dezvoltare%20al%20sistemului%20de%20control%20intern.pdf
5.2.%20Codul%20de%20etica%20si%20integritate.pdf
5.2.%20Regulamentul%20de%20organizare%20si%20functionare%20a%20comisiei%20de%20etica%20si%20deontologie.pdf
5.3.%20vericarea%20executiei%20bugetare.zip
5.3.%20vericarea%20executiei%20bugetare.zip
5.3.%20vericarea%20executiei%20bugetare.zip
5.3.%20vericarea%20executiei%20bugetare.zip
5.3.%20vericarea%20executiei%20bugetare.zip
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- integritatea şi evidenţa patrimoniului instituţiei, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

- organizarea auditului public intern. 

Se aplică Procedura operațională privind organizarea și conducerea contabilității. 

 

5.4. Verificarea modului de soluţionare a sesizărilor, petiţiilor şi reclamaţiilor  

Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea are drept scop principal 

comunicarea şi cum feedback-ul reprezintă principiul fundamental al comunicării, instituţia îşi 

va diminua efectele nedorite, îşi va construi acţiunile şi îşi va consolida imaginea dacă dezvoltă 

comportamente tolerabile şi îşi proiectează un sistem de control permanent al feedback-ului 

atât în interiorul cât şi în exteriorul acesteia. 

În acest sens, Procedura de înregistrare - rezolvare a sesizărilor si reclamațiilor nr. 

1697/30.12.2019 îşi propune optimizarea fluxului informaţional şi asigurarea 

transparenţei/vizibilităţii activităţilor proiectelor/evenimentelor din cadrul instituției. 

Totodată, în cazul existenței vreunei  sesizări, petiţii sau reclamaţii, acestea sunt soluționate 

conform cu regulamentele de organizare şi funcţionare şi de ordine internă. 

 

5.5. Monitorizează progresul şi disfuncţiile apărute în activitatea casei corpului 

didactic 

Activităţile de monitorizare şi control, valorificarea rezultatelor activităţilor de formare 

continuă sau a activităţilor metodico – ştiinţifice, vizează următoarele modalităţi şi 

instrumente:  

- Vizualizarea activităţilor pe site-ul CCD;  

- Promovarea activităţilor în mass-media; 

- Participarea metodiştilor CCD la inspecţii tematice;  

- Monitorizarea activităţii CDI-urilor;  

- Monitorizarea frecvenţei şi a gradului de implicare a cursanţilor, receptivitatea lor la 

cursuri;  

- Monitorizarea întocmirii portofoliilor de evaluare;  

- Observare directă;  

- Aplicarea de chestionare;  

- Monitorizarea proiectării didactice;  

5.3.%20vericarea%20executiei%20bugetare.zip
5.3.%20vericarea%20executiei%20bugetare.zip
5.3.%20vericarea%20executiei%20bugetare.zip
5.4.%20Procedura%20soluţionare%20a%20sesizărilor,%20petiţiilor%20şi%20reclamaţiilor%20.pdf
5.4.%20Procedura%20soluţionare%20a%20sesizărilor,%20petiţiilor%20şi%20reclamaţiilor%20.pdf
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- Monitorizarea evaluării didactice;  

- Realizarea de sondaje de opinie (adresate profesorilor debutanţi, inspectorilor de 

specialitate);  

- Fişe de observaţie;  

- Realizarea unor studii privind cultura organizaţională, a climatului de muncă;  

- Elaborarea planurilor/programelor de dezvoltare a unităţii şcolare pentru satisfacerea 

nevoilor proprii şi ale comunităţii locale;  

- Monitorizare post-curs, prin: asistente la activităţile dedicate;  

- Asigurarea de asistenţă – discuţii cu formabilii.  

- Graficul raportărilor: 

- Realizarea de raportări sintetice – după terminarea fiecărei activităţi;  

- Raportări periodice (semestriale) ale compartimentelor de lucru din care să reiasă 

gradul de realizare a obiectivelor, respectiv precizarea măsurilor ameliorative atunci 

când este necesar;  

- Raportarea anuală a activităţii CDI-urilor;  

- Raportarea financiară a cursurilor de formare continuă, semestrial, către MEC;  

- Raportarea activităţii CCD la sfârşitul semestrului I, respectiv la sfârşitul anului şcolar, 

către ISJ Vrancea/MEC.  

- Măsuri de corecţie/ameliorare a activităţii: 

- Încheierea de parteneriate cu unităţile de învăţământ pentru oferirea spaţiilor de 

formare; 

- Acreditarea a cel puţin 2 programe de formare continuă și extinderea spațiilor 

acreditate 

- Încheierea de parteneriate cu Biblioteca Judeţeană; 

- Deplasarea formatorilor spre diferite centre metodice/ de formare din judeţ (de obicei 

filiale sau CDI-uri) pentru a mări gradul de participare a cursanţilor din mediul rural la 

programe de formare continuă;  

- Monitorizarea CDI-urilor din judeţ 

- Crearea unei  reţele informaţionale în vederea eficientizării activităţilor de formare / 

perfecţionare;  

- Deschiderea ofertei de formare şi către personalul nedidactic din unităţile de 

învăţământ, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale.  
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- Colaborarea cu ONG-uri 

- Colaborarea cu autoritățile locale (pentru Covid 19) 

Rapoartele întocmite de responsabilii de compartimente şi materialele de sinteză 

relevă faptul că populaţia investigată în cadrul analizei de nevoi pentru fundamentarea ofertei 

CCD „Simion Mehedinţi” Vrancea a cuprins 312 cadre didactice din judeţul Vrancea, distribuiţi 

relativ uniform în funcţie de nivel de predare, grad didactic, aria curriculară sau vechimea în 

învăţământ. 

Acestea au fost analizate prin prisma evidenţierii rezultatelor şi aspectelor relevante, 

a posibilităţii de valorificare a acestora. Atitudinea pozitivă faţă de cursurile de formare 

continuă desfăşurate prin CCD Vrancea este reflectată şi de răspunsurile subiecţilor în privinţa 

utilităţii percepute a acestor cursuri. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice supuse 

analizei a fost asigurată, în mai mult de jumătate din cazuri, prin participarea la cursuri de 

formare profesională, desfăşurate de C.C.D. Vrancea (75%) sau de alte instituţii cu atribuţii de 

formare, în special cursuri organizate şi desfăşurate de MEC (22%).  

Activităţile de formare continuă planificate şi întocmirea  documentele cerute de 

legislaţia în vigoare urmează pașii Procedurii operaţionale pentru “Organizarea, monitorizarea 

şi evaluarea programelor de formare continuǎ”  avizate  MEC. 

Verificarea gradului de îndeplinire a îndatoririlor compartimentelor din subordine se 

face cu raportare la planul managerial, la fiecare ședință de lucru. 

 

5.6. Monitorizarea şi evaluarea calităţii activităţilor de formare continuă la nivelul 

unităţilor de învăţământ din judeţ 

Sunt organizate semestrial seminarii cu responsabilii de formare continuă, cât și 

întâlniri periodice cu inspectorii de specialitate din judeţul Vrancea, cu responsabilii CDI din 

judeţul Vrancea, cu profesorii metodişti din judeţul Vrancea, cu membrii consiliului consultativ 

pe discipline din judeţul Vrancea. În cadrul acestor întâlniri este evaluată calitatea activităților 

de formare continuă la nivelul unităților de învățământ prin coroborarea şi analiza datelor 

provenite din rapoartele responsabililor compartimentelor din subordine, ale responsabililor 

cu formarea continuă din unităţile de învăţământ din judeţ şi a celor din rapoartele de 

inspecţie ale inspectorilor şcolari din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea. 

Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea a elaborat o Procedură 

operaţională pentru domeniul informare, documentare, consultanta  a  cadrelor didactice, 

5.5.%20Colaborarea%20cu%20autoritățile%20locale%20.pdf
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directorilor  şi a altor categorii de adulţi în managementul proceselor de dezvoltare personală 

și organizațională. 

Conform graficului inspecțiilor de monitorizare la clasă nr. 20/14.01.2020, avizat de dl. 

inspector școlar general nr. 350/20.01.2020, activitatea de monitorizare s-a derulat în anul 

școlar 2019-2020. 

Colectarea datelor din rapoarte și monitorizarea impactului particularităţilor casei 

corpului didactic la programele de formare continuă s-a realizat ca urmare a vizitelor efectuate 

de  profesorii metodiști Panțică George și informaticianul Simionescu Corina în scopul 

monitorizării la clasă privind însușirea competențelor dobândite în urma absolvirii 

programelor de formare „Management educațional - competențe cheie în învățământul 

preuniversitar” și TIC de cădre cadre didactice absolvente de la Grădinița cu Program Prelungit 

nr. 2, Focșani, Școala Gimnazială ”Ioan Cîmpineanu” Cîmpineanca, Școala Gimnazială Dr. 

Costică Bălan Poiana Cristei.  

Doamna profesor metodist Neagu Aurelia a monitorizat următoarele programe de 

formare: Comunicare și management în școli defavorizate (OMEN 5026/04.09.2020, 60 de 

ore, 15 CPT) și Mentorat didactic în Școala Gimnazială Homocea, CȘEI Măicănești și CȘEI Rm. 

Sărat.  

Doamna profesor metodist Claudia Enache a monitorizat impactul participării cadrelor 

didactice din județ la activitățile de formare continuă din anul școlar 2019 – 2020, pentru  

programul de formare: ”Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar 

pentru clasa pregătitoare” – curs avizat MEN nr.37778/ 31.10.2018. Monitorizarea 

programului de formare ”Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar 

pentru clasa pregătitoare” a avut loc în sistem online, în semestrul al II-lea, în perioada 

07.05.2020 – 29.05.2020, după închiderea școlilor din cauza pandemiei de Covid-19 și a avut 

loc la cadrele didactice selectate de la Școala Gimnazială Slobozia Bradului și la Centru Școlar 

pentru Educație Incluzivă ”Elena Doamna” Focșani. Activitatea de monitorizare a acestui 

program de formare a vizat observarea cadrelor didactice de la unitățile de învățământ 

selectate asupra calității și eficienței activității didactice, în urma parcurgerii acestui program 

de formare. Pentru monitorizarea acestui curs au fost selectate următoarele cadre didactice: 

- Înv. Nica Mariana-Clarisa - Centru Școlar pentru Educație Incluzivă ”Elena Doamna” 

Focșani, clasa Pregătitoare A; 

- Înv. Cernat Vasilica-Laura - Școala Gimnazială Slobozia Bradului,  clasa Pregătitoare C; 

1.5.%20Graficul%20inspecțiilor%20de%20monitorizare%20la%20clasă.pdf
1.5.%20Graficul%20inspecțiilor%20de%20monitorizare%20la%20clasă.pdf
1.5.%20Rapoarte%20de%20monitorizare%20Simionescu%20si%20Pantica.pdf
1.5.%20Rapoarte%20de%20monitorizare%20Simionescu%20si%20Pantica.pdf
1.5.%20Rapoarte%20de%20monitorizare%20Simionescu%20si%20Pantica.pdf
1.5.%20Rapoarte%20de%20monitorizare%20Simionescu%20si%20Pantica.pdf
1.5.%20Rapoarte%20de%20monitorizare%20Simionescu%20si%20Pantica.pdf
1.5.%20Rapoarte%20de%20monitorizare%20Simionescu%20si%20Pantica.pdf
1.5.%20Rapoarte%20de%20monitorizare%20Simionescu%20si%20Pantica.pdf
1.5.%20Rapoarte%20de%20monitorizare%20Simionescu%20si%20Pantica.pdf
5.5.%20raport%20monitorizare%20Enache.pdf
5.5.%20raport%20monitorizare%20Enache.pdf
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- Înv. Fulga Daniela - Școala Gimnazială Slobozia Bradului, clasa Pregătitoare A; 

- Înv. Miron Maria-Teodora - Școala Gimnazială Slobozia Bradului (Cornetu), clasa 

Pregătitoare B. 

Activitățile de monitorizare s-au finalizat prin evidențierea următoarelor aspecte care 

s-au desprins ca urmare a impactului asupra calității și eficienței activității didactice la clasă și 

în instituțiile de învățământ pe care l-a avut participarea cadrelor didactice la programele de 

formare: 

- elaborarea planificării și organizării activităților extra curriculare și extrașcolare din 

unitatea de învățământ; 

- managementul inițierii și participării la proiecte naționale și internaționale; 

- utilizarea tehnicilor de comunicare; 

- optimizarea comunicării organizaționale în unitățile de învățământ; 

- dezvoltarea strategiilor de comunicare internă și adaptarea la evoluția unității de 

învățământ; 

- instalarea climatului de autodepășire și competivitate; 

- conducerea procesului didactic în vederea formării și dezvoltării personalității elevului, 

în funcție de orientările educaționale moderne; 

- participarea la propria formare și dezvoltare profesională ținând cont de nevoile 

proprii identificate în funcție de dinamica informației în domeniu. 

Graficul inspecțiilor de monitorizare la clasă, a fost aprobat de ISJ cu nr. 

350/20.01.2020.        

Monitorizările s-au finalizat prin evidențierea următoarelor aspecte care s-au desprins 

ca urmare a impactului pe care l-a avut participarea cadrelor didactice la programele de 

formare asupra calității și eficienței activității didactice la grupă și în instituțiile de învățământ: 

- elaborarea planificării și organizării activităților extracurriculare și extrașcolare din 

unitatea de învățământ; 

- managementul inițierii și participării la proiecte naționale și internaționale; 

- utilizarea tehnicilor de comunicare; 

- optimizarea comunicării organizaționale în unitățile de învățământ; 

- dezvoltarea strategiilor de comunicare internă și adaptarea la evoluția unității de 

învățământ; 

- instalarea climatului de autodepășire și competivitate; 
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- conducerea procesului didactic în vederea formării și dezvoltării personalității 

elevului, în funcție de orientările educaționale moderne; 

- participarea la propria formare și dezvoltare profesională ținând cont de nevoile 

proprii identificate în funcție de dinamica informației în domeniu. 

Totodată, s-a putut constata că proiectarea activităților didactice a fost întocmită și 

planificată cu rigurozitate științifică și metodică, respectând normele metodologice pentru 

fiecare activitate. Documentarea științifică, prelucrarea și abordarea creativă a informațiilor, 

formularea corectă a obiectivelor operaționale și corelarea lor cu metode activ-participative, 

cu mijloace și forme de organizare adecvate au condus la elaborarea unor proiecte de 

activitate integrată deosebite.  

Sunt realizate corelații între itemii de evaluare și obiective, fiind diferențiate solicitările 

și avându-se în vedere comportamente ierarhice de la cunoaștere, înțelegere, aplicare la 

analiză, sinteză, creativitate. Strategiile didactice au fost centrate pe elevi şi bine adaptate 

particularităţilor de vârstă şi intelectuale ale acestora.  

Metoda folosită a fost activ-participativă, iar elevii au fost antrenaţi în a-şi exprima 

puncte de vedere personale în concordanţă cu tematica în discuţie. Toate cadrele didactice 

inspectate au abordat metode diverse de lucru cu clasa.  

Elevii au fost încântaţi de ideea unei ore de curs interdisciplinare, fiind încurajați 

permanent să intervina, lecţiile având astfel un accentuat caracter comunicativ. 

Randamentul şcolar este bine eficientizat  prin metode si tehnici moderne de predare 

si evaluare, care dovedesc cunoaşterea metodologiei de predare a unei lecţii interdisciplinare. 

Timpul didactic a fost eficient gestionat, alocând o bună parte din acesta stimulării gândirii şi 

creativităţii preșcolarilor.  

Scopul inspecțiilor a fost acela de a cuantifica impactul programelor de formare 

continuă asupra calității și eficienței activității didactice. 

    S-a  putut constata că proiectarea activităților didactice a fost întocmită și planificată 

cu rigurozitate științifică și metodică, existând claritate în formularea și enunțarea 

obiectivelor. Documentarea științifică, prelucrarea și abordarea creativă a informațiilor, 

formularea corectă a obiectivelor și corelarea lor cu metode activ-participative dovedesc 

corelația competențelor dobândite la curs cu celelalte componente ale actului didactic. 
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Strategiile didactice au fost centrate pe elevi și bine adaptate particularităților de 

vârstă ale acestora. Prin utilizarea noțiunilor învățate în cadrul cursului s-a reușit centrarea  pe 

procesul instructiv-educativ și performare. 

Timpul didactic a fost eficient gestionat, lucru ce denotă însușirea competențelor de 

management al timpului. 

Climatul apropiat, deschis din partea cadrelor didactice a facilitat coordonarea 

grupurilor de elevi care a fost fermă, cu explicații clare pentru formarea competențelor de 

care fiecare elev are nevoie. Se   remarcă așadar o bună punere în practică a competențelor 

de management al comunicării, al conflictelor, de relaționare cu elevii în interesul elevilor. 

Utilizarea conținuturilor și a celor mai adecvate resurse educative reflectă însușirea 

competențelor de îmbunătățire a calității educației. 

În urma discuțiilor la care au participat cadrele didactice monitorizate și directorii 

școlilor vizate, s-au desprins următoarele avantaje prin participarea acestora la acest curs: 

- implicarea și rezultatele foarte bune obținute în activitatea didactică, dar și 

competențele psiho-relaționale manifestate în relațiile cu partenerii unității de învățământ și 

cu partenerii din comunitate; 

- participarea la proiecte internaționale și a integrării europene; 

- dezvoltarea instituției de învățământ adaptată la nevoile noii societăți; 

- dezvoltarea de parteneriate educaționale; 

- leadership-ul stategic al unităților de învățământ preuniversitar; 

- gestionarea oportunităților de educație permanentă și formare continuă; 

- planificarea strategică și operațională a activităților din unitățile de învățământ; 

- utilizarea de aplicații online colaborative în vederea eficientizării proiectării, 

planificării și organizării activităților instituționale; 

- instalarea climatului de autodepășire și competitivitate; 

- participarea la propria formare și dezvoltare profesională ținând cont de nevoile 

proprii identificate în funcție de dinamica informației în domeniu. 

În cadrul proiectului ,,Educație incluzivă pentru școli defavorizate”, My smis 106415 au 

fost derulate activități de mentorat didactic la: Școala Gimnazială ,,Vizantea Răzășească;  

Școala Gimnazială ,,Principele Radu” Adjud, Școala Gimnazială ,,Mihail Armencea” Adjud și 

Școala Gimnazială ,,Dr. Ilie Pavel” Râmnicu Sărat- județul Buzău. 
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Monitorizare CDI-uri 

S-a realizat  monitorizarea Centrului de Documentare si Informare în baza OM 

5556/2011 (Regulamentul de organizare si funcționare a bibliotecilor școlare si centrelor de 

informare si documentare) de la Liceul Teoretic ,,Grigore Gheba” Dumitrești.   

În urma activității de monitorizare s-au constatat următoarele:  

- Centrul de Informare si Documentare funcționează in cadrul Liceului Teoretic ,,Grigore 

Gheba” Dumitrești; spatiile sunt conforme cu planul de amenajare. Bibliotecarul are 

studii de specialitate profesor documentarist. Activitatea este organizata si planificata, 

conform normelor. Spațiul este unul atractiv și este frecventat de majoritatea elevilor 

din liceu.  

- La nivelul CDI au fost dezvoltate parteneriate cu alte instituții de învățământ, 

contribuind astfel la dezvoltarea instituțională si la promovarea imaginii unității de 

învățământ. 

Prin activitatea desfăşurată în CDI s-a urmărit dezvoltarea competențelor info-

documentare ale elevilor prin activităţi directe de exploatare a fondului documentar, prin 

consultarea in CDI sau împrumut la domiciliu.                                                                              

Recomandări: realizarea unui buget anual aferent CDI-ului. 

Monitorizarea CDI-urilor s-a realizat de către directorul instituției (în funcție la acea 

dată) și bibliotecarul instituției (care are studii de profesor documentarist).  

În urma discuțiilor purtate cu cadrele didactice și directorii unităților școlare, s-a putut 

constata că participarea la acest program de formare a adus beneficii în activitatea didactică 

prin: 

- Utilizarea metodelor de invatare necesare dezvoltarii pre-achizitiilor si achizițiilor 

instrumentale;         

- Integrarea într-o maniera flexibila a solutiilor de dezvoltare curriculara propuse pe 

parcursul cursului;      

- Analiza comparativa a diferitelor concepte si practici educative si constientizarea 

abordării curriculare a proceselor instructiv-formative. 

Conform Graficului de monitorizare din anul școlar 2019 – 2020, dna director Livia 

Marcu și dna bibliotecar documentarist Stela Stănoiu au urmărit evaluarea gradului de 

atingere a obiectivelor stabilite în Planul managerial al Centrelor de Documentare și 

Informare. 

5.6.%20Rapoarte%20CDI-uri%20%202019-2020_compressed.pdf
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Resursele existente în CDI-uri sunt folosite de către elevi si cadre didactice din școala 

cu personalitate juridică, precum si din școlile arondate. Astfel CDI-urile deservesc întreaga 

comunitate educativă a unităţilor de învăţământ şi este parte integrantă a unităţilor de 

învăţământ. Există spaţii adaptate organizării tuturor tipurilor de activităţi, răspunzând 

nevoilor de informare şi documentare a tuturor beneficiarilor.  

La nivelul CDI-urilor au fost dezvoltate parteneriate cu alte institutii de invatamant, 

contribuind astfel la dezvoltarea instituțională si la promovarea imaginii unității de 

invățămant. 

Prin activitatea desfăşurată în CDI s-a  urmărit dezvoltarea competenţelor info-

documentare ale elevilor prin activităţi directe de exploatare a fondului documentar, prin 

consultarea in CDI sau împrumut la domiciliu.                                                                              

Recomandări: participarea  la activitățile de cerc pedagogic, realizarea unui buget 

anual aferent CDI-ului, transmiterea raportului anual. 

Scopul inspecțiilor a fost acela de a cuantifica impactul programelor de formare 

continuă asupra calității și eficienței activității didactice. 

S-a  putut constata că proiectarea activităților didactice a fost întocmită și planificată 

cu rigurozitate științifică și metodică, existând claritate în formularea și enunțarea 

obiectivelor. Documentarea științifică, prelucrarea și abordarea creativă a informațiilor, 

formularea corectă a obiectivelor și corelarea lor cu metode activ-participative dovedesc 

corelația competențelor dobândite la curs cu celelalte componente ale actului didactic. 

Strategiile didactice au fost centrate pe elevi și bine adaptate particularităților de 

vârstă ale acestora. Prin utilizarea noțiunilor învățate în cadrul cursului s-a reușit centrarea  pe 

procesul instructiv-educativ și performare. 

Timpul didactic a fost eficient gestionat, lucru ce denotă însușirea competențelor de 

management al timpului. 

Climatul apropiat, deschis din partea cadrelor didactice a facilitat coordonarea 

grupurilor de elevi care a fost fermă, cu explicații clare pentru formarea competențelor de 

care fiecare elev are nevoie. Se   remarcă așadar o bună punere în practică a competențelor 

de management al comunicării, al conflictelor, de relaționare cu elevii în interesul elevilor. 

Utilizarea conținuturilor și a celor mai adecvate resurse educative reflectă însușirea 

competențelor de îmbunătățire a calității educației. 

 



34 
 

5.7. Selectarea personalului didactic pentru participarea la programele de formare 

continuă 

Activitățile de formare a personalului didactic din unitățile de învățământ se realizează 

pe baza datelor furnizate de unitățile de învățământ, pe baza analizei nevoilor de formare ale 

cadrelor didactice și în concordanță cu legislația în vigoare.  

În acest sens, Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea a elaborat Procedura 

de sistem privind stabilirea necesarului de formare profesionala, Procedura operaţională 

pentru realizarea analizei  nevoilor de formare continuă, Procedura activităţilor de formare 

continuă a personalului CCD Vrancea programe acreditate, Procedura activităţilor de formare 

continuă a personalului CCD Vrancea programe avizate. 

     Pentru asigurarea calităţii în educaţie, prioritate naţională pentru învăţământul 

preuniversitar, precum  şi pentru promovarea  şi valorificarea inovaţiei didactice  şi pentru 

asigurarea cadrului  pentru dezvoltarea personală  şi profesională a personalului din 

învăţământul preuniversitar vrâncean, Casa Corpului Didactic Vrancea  are în vedere 

următoarele ţinte strategice:  

- Dezvoltarea instituţională şi organizaţională a C.C.D.-ului pentru creşterea 

competenţelor de organizator de formare continuă pentru cursuri acreditate şi cursuri 

avizate; 

- Iniţierea, derularea şi finalizarea unor parteneriate, proiecte, cu parteneri din mediul 

universitar şi din Uniunea Europeană; 

- Consolidarea imaginii Casei Corpului Didactic ca principală instituţie de formare din 

judeţul Vrancea; 

- Reconsiderarea managementului la nivelul Casei Corpului Didactic Vrancea; 

- Elaborarea şi derularea ofertei de formare continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar, ţinând cont de evoluţiile viitoare posibile cu scopul de a-şi compatibiliza 

strategiile cu oportunităţile si ameninţările cu care s-ar putea confrunta, cu atitudinile 

şi valorile sociale, cu structurile legale viitoare; 

- Dezvoltarea competenţelor acționale: profesionale, sociale, metodologice şi personale 

ale resurselor umane din învăţământul preuniversitar; 

- Promovarea demersului didactic centrat pe elev, stimularea creativităţii cadrelor 

didactice pentru a favoriza dezvoltarea personalităţii elevilor; 

5.7.%20Procedura%20de%20sistem%20privind%20stabilirea%20necesarului%20de%20formare%20profesionala.pdf
5.7.%20Procedura%20de%20sistem%20privind%20stabilirea%20necesarului%20de%20formare%20profesionala.pdf
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- Organizarea sesiunilor de comunicări metodico-ştiinţifice şi a activităţilor culturale, 

pentru asigurarea calităţii schimbului de experienţă; 

- Deschiderea Casei Corpului Didactic Vrancea către comunitate. 

 

6. Relații de comunicare 

 

6.1. Asigurarea fluxului informaţional la nivelul casei corpului didactic, al filialelor 

acesteia, al reţelei centrelor de documentare şi informare a Centrului regional de formare a 

personalului din învăţământul preuniversitar şi a Centrului regional pentru educaţie civică 

(în judeţele în care au fost înfiinţate aceste centre), precum şi cu MEC. 

 Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea facilitează accesul la informaţii şi 

documentare pentru toate cadrele didactice şi pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, 

prin stimularea activităţilor, a bibliotecii şi a compartimentului de documentare al CCD 

Vrancea.  

În acest sens, se are în vedere: 

- adaptarea programului cu publicul la nevoile grupului ţintă;  

- existența unui plan de activităţi concrete, viabile, realizabile, gândite ca răspuns la 

nevoile identificate prin colectarea şi interpretarea datelor din chestionarele aplicate;  

- parteneriate pro-active, încheiate cu instituţii cu reprezentativitate la nivel naţional; 

- diminuarea formalismului întâlnit la nivelul structurilor instituţionale care există pe 

hârtie, dar lipsesc la nivelul intervenţiei de tip acţional.  

De asemenea, asigură şi coordonează schimbul de informaţii eficient în interiorul 

instituţiei, în reţeaua sistemului educaţional şi cu toţi partenerii: 

- acordă consultanţă şi expertizare din iniţiativă proprie şi la cerere care să contribuie la 

creşterea calităţii activităţii de perfecţionare;  

- monitorizează şi evaluează eficient activităţile filialelor CCD şi CDI-urilor;  

- asigură fluidizarea, transparentizarea şi eficientizarea  circuitului informaţional intra şi 

inter-instituţional.  

Toate informaţiile şi datele solicitate se transmit la ISJ/MEC la termenele stabilite sau 

la solicitare expresă, răspunzând  direct de exactitatea, veridicitatea şi continuitatea 

informaţiilor transmise. 
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6.2. Dezvoltă şi menţine legăturile cu partenerii sociali şi cu autorităţile locale 

Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea elaborează strategii de dezvoltare 

a unor parteneriate reale, viabile, fidelizate între stakeholderi reprezentativi, interesaţi de 

implicare reală în educaţie şi formare profesională. Acestea au drept scop, încheierea de 

parteneriate/protocoale de colaborare între instituţii implicate/interesate de educaţie la nivel 

judeţean, regional, naţional și internațional. (Procedura operaţională pentru încheierea unor 

acorduri si parteneriate în scopul implementării de proiecte educaționale la nivel local, 

regional, național și internațional) 

Elaborarea strategiei instituţionale de atragere a fondurilor europene nerambursabile 

prin proiecte a determinat scrierea şi implementarea a două proiecte finanţate din POCU: 

- ”Școală incluzivă pentru toți” - proiect POCU/76/6/18/18/106415,  

- ” Formarea profesionala a managerilor scolari, personalului didactic si personalului de 

sprijin din scoli defavorizate!” – proiect POCU/73/6/6/106336. 

În vederea derulării proiectului POCU/73/6/6/106336 s-au încheiat parteneriate cu trei 

școli: Școala Gimnazială Homocea, CSEI Măicănești, CSEI Rm. Sărat. 

În vederea derulării și asigurării sustenabilității proiectului  POSDRU/157/1.3/S/137603 

- ”Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar din mediul 

rural în sprijinul formării de competențe cheie relevante la elevi” s-au încheiat parteneriate cu 

mai multe instituţii de învăţământ - 17  instituţii de  învăţământ din judeţul nostru şi 27 din 

alte judeţe, printre care enumerăm și:  

- Casa Corpului Didactic Tulcea 

- Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru ” Bacău 

- Casa Corpului Didactic Botoşani 

- Casa Corpului Didactic Galaţi 

- Casa Corpului Didactic Neamţ 

- Casa Corpului Didactic Dâmbovița 

- Casa Corpului Didactic Ialomița 

- Casa Corpului Didactic Brăila 

- ISJ Buzău 

- ISJ Botoșani 

- ISJ Vrancea 
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- Proiect de colaborare autoritățile locale 

Totodată, scrierea, implementarea și sustenabilitatea proiectului 

POSDRU/162/2.2/S/138833 - ”Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii – Din nou la 

școală!” a determinat încheierea de parteneriate cu mai multe unități școlare din județul 

Vrancea și Buzău, dar și cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea și Inspectoratul Școlar 

Județean Buzău. 

De asemenea, în vederea realizării unor programe de formare, Casa Corpului Didactic 

”Simion Mehedinți” Vrancea a colaborat cu specialişti/experţi din instituţii de învăţământ 

superior și din centre şi organizaţii neguvernamentale, printre care Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați. 

 

6.3. Realizarea comunicării cu mass-media 

Dezvoltarea şi menţinerea imaginii Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” 

Vrancea, ca principală instituţie de formare s-a realizat prin stabilirea unor canale de 

comunicare directă cu mass-media, prin respectarea principiului transparenței și accesului la 

informații de interes public. 

Imaginea instituţiei a fost promovată la nivelul judeţului pentru cadrele didactice, elevi 

şi părinţi prin pliante, pe site-ul Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea 

www.ccdfocsani.ro, pe site-ul proiectului POCU www.137603portal.ro,  şi prezentări 

PowerPoint la şedinta de analiză anuală, la seminariile organizate în cadrul proiectelor 

POCU/73/6/6/106336, POCU POCU/76/6/18/18/106415, în Tribuna învățământului, dar şi 

prin revista Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea, „Vârstele Şcolii”  şi a ziarelor 

locale ”Ziarul de Vrancea”, ”Monitorul de Vrancea”, emisiuni TV la posturile locale Atlas TV, 

Realitatea Focşani. 

Promovarea în presa scrisă și la televiziunile locale a activităților CCD: 

- https://www.ziaruldevrancea.ro/promo/brand-voice/sute-de-profesori-vranceni-

beneficiaza-de-programe-si-activitati-pentru-initierea-si-perfectionarea-competentelor-

digitale?fbclid=IwAR233TmsNIHWDVqNMOTRd821UfD6PGyQ8M9wM8rZy9zyScp-

Q2r5q8MVh2g 

- https://editiedevrancea.ro/2020/08/13/sute-de-profesori-beneficiaza-de-programe-

si-activitati-pentru-initierea-si-perfectionarea-competentelor-

digitale/?fbclid=IwAR3jf5WgcukPb417eybXy0dMQEjen5fckwPFxntQ3FSKJgvE2OWx8J7WqoU 

5.5.%20Colaborarea%20cu%20autoritățile%20locale%20.pdf
www.ccdfocsani.ro
www.137603portal.ro
https://www.ziaruldevrancea.ro/promo/brand-voice/sute-de-profesori-vranceni-beneficiaza-de-programe-si-activitati-pentru-initierea-si-perfectionarea-competentelor-digitale?fbclid=IwAR233TmsNIHWDVqNMOTRd821UfD6PGyQ8M9wM8rZy9zyScp-Q2r5q8MVh2g
https://www.ziaruldevrancea.ro/promo/brand-voice/sute-de-profesori-vranceni-beneficiaza-de-programe-si-activitati-pentru-initierea-si-perfectionarea-competentelor-digitale?fbclid=IwAR233TmsNIHWDVqNMOTRd821UfD6PGyQ8M9wM8rZy9zyScp-Q2r5q8MVh2g
https://www.ziaruldevrancea.ro/promo/brand-voice/sute-de-profesori-vranceni-beneficiaza-de-programe-si-activitati-pentru-initierea-si-perfectionarea-competentelor-digitale?fbclid=IwAR233TmsNIHWDVqNMOTRd821UfD6PGyQ8M9wM8rZy9zyScp-Q2r5q8MVh2g
https://www.ziaruldevrancea.ro/promo/brand-voice/sute-de-profesori-vranceni-beneficiaza-de-programe-si-activitati-pentru-initierea-si-perfectionarea-competentelor-digitale?fbclid=IwAR233TmsNIHWDVqNMOTRd821UfD6PGyQ8M9wM8rZy9zyScp-Q2r5q8MVh2g
https://editiedevrancea.ro/2020/08/13/sute-de-profesori-beneficiaza-de-programe-si-activitati-pentru-initierea-si-perfectionarea-competentelor-digitale/?fbclid=IwAR3jf5WgcukPb417eybXy0dMQEjen5fckwPFxntQ3FSKJgvE2OWx8J7WqoU
https://editiedevrancea.ro/2020/08/13/sute-de-profesori-beneficiaza-de-programe-si-activitati-pentru-initierea-si-perfectionarea-competentelor-digitale/?fbclid=IwAR3jf5WgcukPb417eybXy0dMQEjen5fckwPFxntQ3FSKJgvE2OWx8J7WqoU
https://editiedevrancea.ro/2020/08/13/sute-de-profesori-beneficiaza-de-programe-si-activitati-pentru-initierea-si-perfectionarea-competentelor-digitale/?fbclid=IwAR3jf5WgcukPb417eybXy0dMQEjen5fckwPFxntQ3FSKJgvE2OWx8J7WqoU
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https://www.youtube.com/watch?v=l7ZBz_IBFXI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR24

UFm-ieeQMAViy7tnBKUEB4uiOa5y-az1KhhlDtF0g5BVL-E9E_xMWDo 

- https://www.ziaruldevrancea.ro/special/educatie/casa-corpului-didctic-publica-

rezultatele-obtinute-in-urma-aplicarii-chestionarului-privind-desfasurarea-

activitatilor-online-in-lunile-martie-si-aprilie-

2020?fbclid=IwAR2iN69ZSRWNj9bzYp8Ok5Vr5hddtQK_HnMrCxsUjMpqGkgrGStKHIH

bsyI 

- https://www.youtube.com/watch?v=L5RIRbvvzvE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2s

ZB3YAvA4LXVELg6W2MWAMtCk4rt36-3TmlKEyi_VkV4cbYQg48SNNzA 

- https://vranceaatlastv.ro/editie-speciala-casa-corpului-

didactic/?fbclid=IwAR24WfNyWc9cCpw8wA6FihHTDDsthleQ1zBbbdCGet21KWUZE_

msjrLSD3Q 

- https://vranceaatlastv.ro/editie-speciala-casa-corpului-

didactic/?fbclid=IwAR09wa7ShoF_CGoADbuj25FvH_qSBlan3v9byb10Zeuq2b4kQyLKk

eTOB6w 

- https://vranceaatlastv.ro/prof-dr-livia-silvia-proca-marcu-ianuarie-

2020/?fbclid=IwAR2jxpjFD3sAceCoiZjVzkGPIeqcMOns05PCf6HOudBruZInGtSsC3eNEp

0 

- https://monitoruldevrancea.ro/2019/12/10/galerie-foto-cerc-metodic-al-

bibliotecarilor-scolari-si-profesorilor-documentaristi-din-

vrancea/?fbclid=IwAR3YXYq7Vkw6dWN3A5JJ00QtHW_85AeTKUbAvQm6zhDSDfSxl2t

IIQd7G4M 

- https://vranceaatlastv.ro/editie-speciala-identitate-nationala-perspective-istorice-si-

culturale-decembrie-

2019/?fbclid=IwAR2iN69ZSRWNj9bzYp8Ok5Vr5hddtQK_HnMrCxsUjMpqGkgrGStKHIH

bsyI 

- https://www.youtube.com/watch?v=eHyvszrZ4C8&app=desktop&fbclid=IwAR1Xfbpp

veNncKy0ZjXUlf5pgetrTSmfh7Uv3ZuAQ2LqidVmAFHGFr4U-Zg 

De asemenea, site-ul Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea 

www.ccdfocsani.ro și pagina de facebook a instituției 

https://www.facebook.com/casacorpuluididactic.focsani.3/ reprezintă canalele de 

comunicare și promovare a tuturor activităților desfășurate în instituție, dar și pentru: 

https://www.youtube.com/watch?v=l7ZBz_IBFXI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR24UFm-ieeQMAViy7tnBKUEB4uiOa5y-az1KhhlDtF0g5BVL-E9E_xMWDo
https://www.youtube.com/watch?v=l7ZBz_IBFXI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR24UFm-ieeQMAViy7tnBKUEB4uiOa5y-az1KhhlDtF0g5BVL-E9E_xMWDo
https://www.ziaruldevrancea.ro/special/educatie/casa-corpului-didctic-publica-rezultatele-obtinute-in-urma-aplicarii-chestionarului-privind-desfasurarea-activitatilor-online-in-lunile-martie-si-aprilie-2020?fbclid=IwAR2iN69ZSRWNj9bzYp8Ok5Vr5hddtQK_HnMrCxsUjMpqGkgrGStKHIHbsyI
https://www.ziaruldevrancea.ro/special/educatie/casa-corpului-didctic-publica-rezultatele-obtinute-in-urma-aplicarii-chestionarului-privind-desfasurarea-activitatilor-online-in-lunile-martie-si-aprilie-2020?fbclid=IwAR2iN69ZSRWNj9bzYp8Ok5Vr5hddtQK_HnMrCxsUjMpqGkgrGStKHIHbsyI
https://www.ziaruldevrancea.ro/special/educatie/casa-corpului-didctic-publica-rezultatele-obtinute-in-urma-aplicarii-chestionarului-privind-desfasurarea-activitatilor-online-in-lunile-martie-si-aprilie-2020?fbclid=IwAR2iN69ZSRWNj9bzYp8Ok5Vr5hddtQK_HnMrCxsUjMpqGkgrGStKHIHbsyI
https://www.ziaruldevrancea.ro/special/educatie/casa-corpului-didctic-publica-rezultatele-obtinute-in-urma-aplicarii-chestionarului-privind-desfasurarea-activitatilor-online-in-lunile-martie-si-aprilie-2020?fbclid=IwAR2iN69ZSRWNj9bzYp8Ok5Vr5hddtQK_HnMrCxsUjMpqGkgrGStKHIHbsyI
https://www.ziaruldevrancea.ro/special/educatie/casa-corpului-didctic-publica-rezultatele-obtinute-in-urma-aplicarii-chestionarului-privind-desfasurarea-activitatilor-online-in-lunile-martie-si-aprilie-2020?fbclid=IwAR2iN69ZSRWNj9bzYp8Ok5Vr5hddtQK_HnMrCxsUjMpqGkgrGStKHIHbsyI
https://www.youtube.com/watch?v=L5RIRbvvzvE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2sZB3YAvA4LXVELg6W2MWAMtCk4rt36-3TmlKEyi_VkV4cbYQg48SNNzA
https://www.youtube.com/watch?v=L5RIRbvvzvE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2sZB3YAvA4LXVELg6W2MWAMtCk4rt36-3TmlKEyi_VkV4cbYQg48SNNzA
https://vranceaatlastv.ro/editie-speciala-casa-corpului-didactic/?fbclid=IwAR24WfNyWc9cCpw8wA6FihHTDDsthleQ1zBbbdCGet21KWUZE_msjrLSD3Q
https://vranceaatlastv.ro/editie-speciala-casa-corpului-didactic/?fbclid=IwAR24WfNyWc9cCpw8wA6FihHTDDsthleQ1zBbbdCGet21KWUZE_msjrLSD3Q
https://vranceaatlastv.ro/editie-speciala-casa-corpului-didactic/?fbclid=IwAR24WfNyWc9cCpw8wA6FihHTDDsthleQ1zBbbdCGet21KWUZE_msjrLSD3Q
https://vranceaatlastv.ro/editie-speciala-casa-corpului-didactic/?fbclid=IwAR09wa7ShoF_CGoADbuj25FvH_qSBlan3v9byb10Zeuq2b4kQyLKkeTOB6w
https://vranceaatlastv.ro/editie-speciala-casa-corpului-didactic/?fbclid=IwAR09wa7ShoF_CGoADbuj25FvH_qSBlan3v9byb10Zeuq2b4kQyLKkeTOB6w
https://vranceaatlastv.ro/editie-speciala-casa-corpului-didactic/?fbclid=IwAR09wa7ShoF_CGoADbuj25FvH_qSBlan3v9byb10Zeuq2b4kQyLKkeTOB6w
https://vranceaatlastv.ro/prof-dr-livia-silvia-proca-marcu-ianuarie-2020/?fbclid=IwAR2jxpjFD3sAceCoiZjVzkGPIeqcMOns05PCf6HOudBruZInGtSsC3eNEp0
https://vranceaatlastv.ro/prof-dr-livia-silvia-proca-marcu-ianuarie-2020/?fbclid=IwAR2jxpjFD3sAceCoiZjVzkGPIeqcMOns05PCf6HOudBruZInGtSsC3eNEp0
https://vranceaatlastv.ro/prof-dr-livia-silvia-proca-marcu-ianuarie-2020/?fbclid=IwAR2jxpjFD3sAceCoiZjVzkGPIeqcMOns05PCf6HOudBruZInGtSsC3eNEp0
https://monitoruldevrancea.ro/2019/12/10/galerie-foto-cerc-metodic-al-bibliotecarilor-scolari-si-profesorilor-documentaristi-din-vrancea/?fbclid=IwAR3YXYq7Vkw6dWN3A5JJ00QtHW_85AeTKUbAvQm6zhDSDfSxl2tIIQd7G4M
https://monitoruldevrancea.ro/2019/12/10/galerie-foto-cerc-metodic-al-bibliotecarilor-scolari-si-profesorilor-documentaristi-din-vrancea/?fbclid=IwAR3YXYq7Vkw6dWN3A5JJ00QtHW_85AeTKUbAvQm6zhDSDfSxl2tIIQd7G4M
https://monitoruldevrancea.ro/2019/12/10/galerie-foto-cerc-metodic-al-bibliotecarilor-scolari-si-profesorilor-documentaristi-din-vrancea/?fbclid=IwAR3YXYq7Vkw6dWN3A5JJ00QtHW_85AeTKUbAvQm6zhDSDfSxl2tIIQd7G4M
https://monitoruldevrancea.ro/2019/12/10/galerie-foto-cerc-metodic-al-bibliotecarilor-scolari-si-profesorilor-documentaristi-din-vrancea/?fbclid=IwAR3YXYq7Vkw6dWN3A5JJ00QtHW_85AeTKUbAvQm6zhDSDfSxl2tIIQd7G4M
https://vranceaatlastv.ro/editie-speciala-identitate-nationala-perspective-istorice-si-culturale-decembrie-2019/?fbclid=IwAR2iN69ZSRWNj9bzYp8Ok5Vr5hddtQK_HnMrCxsUjMpqGkgrGStKHIHbsyI
https://vranceaatlastv.ro/editie-speciala-identitate-nationala-perspective-istorice-si-culturale-decembrie-2019/?fbclid=IwAR2iN69ZSRWNj9bzYp8Ok5Vr5hddtQK_HnMrCxsUjMpqGkgrGStKHIHbsyI
https://vranceaatlastv.ro/editie-speciala-identitate-nationala-perspective-istorice-si-culturale-decembrie-2019/?fbclid=IwAR2iN69ZSRWNj9bzYp8Ok5Vr5hddtQK_HnMrCxsUjMpqGkgrGStKHIHbsyI
https://vranceaatlastv.ro/editie-speciala-identitate-nationala-perspective-istorice-si-culturale-decembrie-2019/?fbclid=IwAR2iN69ZSRWNj9bzYp8Ok5Vr5hddtQK_HnMrCxsUjMpqGkgrGStKHIHbsyI
https://www.youtube.com/watch?v=eHyvszrZ4C8&app=desktop&fbclid=IwAR1XfbppveNncKy0ZjXUlf5pgetrTSmfh7Uv3ZuAQ2LqidVmAFHGFr4U-Zg
https://www.youtube.com/watch?v=eHyvszrZ4C8&app=desktop&fbclid=IwAR1XfbppveNncKy0ZjXUlf5pgetrTSmfh7Uv3ZuAQ2LqidVmAFHGFr4U-Zg
www.ccdfocsani.ro
https://www.facebook.com/casacorpuluididactic.focsani.3/
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publicarea Ofertei de formare continuă, realizarea și publicarea ghidului de înscriere şi a 

formularului de înscriere la programele de formare – publicarea lor pe site-ul CCD Vrancea,  

revista on-line „Vârstele şcolii”, nr. 13, seria III, iunie 2020. 

Am avut o colaborare eficientă şi benefică cu mass-media  și periodic, prin presa locală 

facem cunoscute activităţile derulate, rezultatele obţinute în cadrul diferitelor proiecte, 

prezentăm  noutăţile apărute în biblioteca C.C.D., facem cunoscute expoziţiile organizate cu 

diferite ocazii prin informări, comunicate de presă, interviuri, invitaţii la diferite manifestări. 

(Procedura de informare, promovare si publicitate) 

 

6.4. Promovarea imaginii casei corpului didactic 

În caliate de director am promovat imaginea Casei Corpului Didactic ”Simion 

Mehedinți” Vrancea ţinând cont de următoarele valori: transparenţă, adevăr, promptitudine, 

respect, obiectivitate, accentuând însemnătatea actului educaţional. 

În vederea sporirii eficienţei întregii activităţi am promovat imaginea Casei Corpului 

Didactic  ”Simion Mehedinți” Vrancea cu ocazia desfășurării a numeroase acțiuni, expoziții, 

parteneriate la nivel local, județean și național, printre care menționez: Zilele CCD, seminariile 

semestriale cu responsabilii cu formarea continuă, cercuri metodico- stiintifice semestriale  ale 

bibliotecarilor si profesorilor documentaristi, parteneriate cu unități școlare din județ, 

programe de formare continuă, activități și workshop-uri  

Editarea de materiale promoţionale personalizate pentru activităţile derulate de Casa 

Corpului Didactic Vrancea şi asigurarea vizibilităţii acestora:  

- afişe de promovare a tuturor activităților Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” 

Vrancea, pliante, mape, pixuri, agende, stick-uri - realizate în cadrul proiectului 

”Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul pre-primar și primar din 

mediul rural în sprijinul formării de competențe cheie relevante la elevi” – proiecte 

POCU,  dezvoltarea site-ului instituţiei; informare permanentă prin intermediul site-

ului și a paginii de facebook asupra activităţilor desfăşurate în Casa Corpului Didactic 

„Simion Mehedinţi” Vrancea. 

- Acorduri de parteneriat 

- Expoziţii realizate la sediul Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea, a 

C.D.I.-urilor din judeţul Vrancea. 

- Proiecte educaționale 

6.4.%20Parteneriate_compressed.pdf
3.3.%20Expozitii.pdf
3.3.%20Proiect%20educational%20Ne%20formam%20ca%20sa%20formam.pdf
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- Parteneriat cu instituții locale (pentru Covid-19) 

 

7. Pregătire profesională 

 

7.1. Alegerea formei adecvate  de formare/perfecţionare 

Identificarea nevoii proprii de perfecţionare/formare am făcut-o în funcţie de cerinţele 

curriculumului naţional în domeniu/specialitate şi ale managementului educaţional. 

Necesitatea perfecţionării stilului şi metodelor de lucru a fost analizată şi corelată cu 

constatările reieşite din activităţi anterior efectuate. 

Interesată de dezvoltarea managerială proprie, ca director am parcurs cu atenţie toate 

documentele şi notificările MEC care mi-au conferit posibilitatea lărgirii cunoștințelor în acest 

sens. 

 

7.2. Participarea la diverse cursuri de formare/perfecţionare 

În anul școlar 2019-2020 am participat la următoarele cursuri de formare și activități, 

iar cunoştinţele/ competenţele dobândite prin participarea la aceste forme de perfecţionare 

sunt aplicate în activitatea curentă: 

- program de formare continuă acreditat MEC – ”TIC” (82 de ore- 20 de credite 

profesionale transferabile), acreditat OMEN nr.5046/06.09.2018 

- program de formare continuă acreditat MEC -„Management educațional – 

competențe cheie în învățământul preuniversitar” (102 ore, 25 de credite 

profesionale transferabile) 

- program formare continuă avizat MEC - ”Educația olimpică” 

- program de formare continuă acreditat MEC – ”CRED-Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, acreditat 

OM  4737/09.08.2019 

- program de formare continuă avizat MEC - ”Alternative la demersurile didactice, 

șanse pentru copiii din medii defavorizate” 

- activitatea științifică „Identitatea națională-Perspective istorice și culturale”, 

organizată în contextual sărbătoririi Zilei Naționale a României” 

- conferința județeană ”Școala online. Aspecte. Soluții. Provocări” 

5.5.%20Colaborarea%20cu%20autoritățile%20locale%20.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
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- atelier de lucru – ”Platforma Socrative – instrument pentru evaluarea online a 

elevilor” 

- Seminarul ”Bune practici în educație” 

- Președinte comisii de evaluare programe acreditate MEC 

- Președinte Comisia de bacalaureat 

- autor suport de curs ”Părinți activi – școală online de succes” 

- Coordonator Seminar responsabili cu formarea continuă 

- Coordonator ”Alternativa educațională Școala de vară” 

- Coordonator Tabăra de educație alternativă Didactic Art III – Școala fără clopoțel 

- Mentor pentru activitatea ”casa Corpului Didactic Vrancea – leagănul dăscălimii 

vrâncene 

- Festivalul-concurs ”Iată, vin colindători!” 

- Cercul metodic al bibliotecarilor școlari 

- Formatorul sesiunii ”Rolul activităților outdoor în remedierea școlară” 

- Seminarul județean ”Educația fără separare – formarea profesorilor secolului XX” 

- Coordonator pentru activitatea ”Mamă-prietenă-educatoare” 

- Președinte comisia județeană de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării 

gradației de merit 

- Atelierul de lucru ”Socrative” 

- Monitor la Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/vacante 

- Reprezentant al comisiei naționale de examen pentru definitivare în învățământ 

- expert CRED (formator) 

  

7.3. Analizarea necesităţilor de pregătire a personalului din instituţie 

Din analiza calităţii demersului didactic rezultată din rapoartele de activitate ale 

personalului din instituție am identificat nevoile suplimentare de pregătire continuă ale 

acestora.  

În consecință, personalul din instituție a participat la următoarele cursuri de formare: 

Contabil şef Dănișor Loredana Diplomă de participare la activitatea științifică „Identitatea 

națională-Perspective istorice și culturale”, organizată în 

contextual sărbătoririi Zilei Naționale a României” 

7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
7.2%20Formare%20profesionala.pdf
expert%20CRED.pdf
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Adeverință atelier de lucru – ”Platforma Socrative – 

instrument pentru evaluarea online a elevilor” 

Bibliotecar Stela Stănoiu Diplomă de participare la activitatea științifică „Identitatea 

națională-Perspective istorice și culturale”, organizată în 

contextual sărbătoririi Zilei Naționale a României” 

Adeverință atelier de lucru – ”Platforma Socrative – 

instrument pentru evaluarea online a elevilor” 

 

Informatician 

 

Corina Simionescu 

 

Diplomă de participare la activitatea științifică „Identitatea 

națională-Perspective istorice și culturale”, organizată în 

contextual sărbătoririi Zilei Naționale a României” 

Diplomă conferința județeană ”Școala online. Aspecte. 

Soluții. Provocări” 

Seminarul ”Bune practici în educație” 

Adeverință atelier de lucru – ”Platforma Socrative – 

instrument pentru evaluarea online a elevilor” 

 Profesor 

metodist 

Claudia Enache Diplomă de master ”Management educațional și consiliere 

educațională” – UTCB 

Diplomă de participare la activitatea științifică „Identitatea 

națională-Perspective istorice și culturale”, organizată în 

contextual sărbătoririi Zilei Naționale a României” 

Adeverință atelier de lucru – ”Platforma Socrative – 

instrument pentru evaluarea online a elevilor” 

Profesor 

metodist 

Panțică George Doctorand, anul I, Scoala Doctorală de Științe Socio-Umane, 

Universitatea Dunărea de Jos din Galați; 

Diplomă de master programul de studii universitare de 

masterat ”Management educațional”, Facultatea de Educație 

Fizică și Sport, Universitatea Dunărea de Jos din Galați; 

Adeverință program avizat MEC ”Educație olimpică” 

Atestat de formare continuă program acreditat MEC – 

”CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. 
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Formare nivel II – învățământ gimnazial”, acreditat OM  

4737/09.08.2019 

Diplomă de participare la activitatea științifică „Identitatea 

națională-Perspective istorice și culturale”, organizată în 

contextual sărbătoririi Zilei Naționale a României” 

Diplomă conferința județeană ”Școala online. Aspecte. 

Soluții. Provocări” 

Diplomă de participare la activitatea World Harmony Run, 

Participarea la International Festival of Diversity, 

Diplomă de participare la Atelierul e creație Creează cu nisip 

colorat 

Profesor 

metodist 

Neagu Aurelia Diplomă de participare la activitatea științifică „Identitatea 

națională-Perspective istorice și culturale”, organizată în 

contextual sărbătoririi Zilei Naționale a României” 

Seminarul ”Bune practici în educație” 

 

 

7.4. Stabilirea modului de participare la formele de perfecţionare/formare a 

personalului din instituţie 

Formarea continuă a cadrelor didactice, la nivel curricular, a constat în implementarea 

sistemului creditelor profesionale transferabile, având ca obiectiv prioritar, profesionalizarea 

carierei didactice. 

În cadrul ședințelor de lucru săptămânale am discutat propunerile de pregătire a 

personalului din subordine şi am colaborat la verificarea corectitudinii acestor propuneri – 

dacă sunt conforme cu criteriile de participare. 

      Am monitorizat participarea personalului din instituție la formele de perfecţionare 

şi evaluarea eficienţei acestora. 

 

 

 

 


