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I.RAPORT  NARATIV 
 

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

general, pentru anul şcolar 2018-2019 

O.G.1. Asigurarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar vrâncean 

 OS1. Analiza de nevoi în vederea asigurării dezvoltării profesionale a cadrelor cadrelor 

didactice din învăţământul preuniversitar vrâncean  

 OS2. Gestionarea de programe de formare adecvate nevoilor grupurilor ţintă 

 OS3. Promovarea exemplelor de bună practică rezultate în urma formării continue 

 OS4. Evaluarea impactului formării continue asupra calităţii actului educaţional 

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

formare continuă 

 OS1. Creşterea calităţii activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale 

 OS2. Eficientizarea activităţii specifice bibliotecilor şi centrelor  de documentare şi 

informare 

 O.G.3. Dezvoltarea profesională prin proiecte şi parteneriate educaţionale 

 OS1. Coordonarea activităţii  în reţeaua de centre de documentare şi informare 

 OS2. Realizarea de parteneriate în vederea iniţierii şi implementării de proiecte 

educaţionale 

O.G.4. Consolidarea rolului Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți ”Vrancea în 

sistemul de învăţământ preuniversitar 

 OS1. Editarea de publicaţii şi materiale didactice 

 OS2. Promovarea resurselor educaţionale inovative 

 OS3. Asigurarea accesului cadrelor didactice la resurse educaţionale 

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. 

2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale ISJ în domeniul dezvoltării resurselor 

umane 

Casa Corpului Didactic “Simion Mehedinţi” Vrancea, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Vrancea şi cu responsabilii cu perfecţionarea din unităţile de învăţământ din reţeaua 

şcolară a promovat permanent inovaţia şi managementul la standarde ridicate. 

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

corelate cu obiectivele strategice ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea. 
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Obiectivele  strategice ale Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Vrancea 

Obiectivele  generale şi specifice 

ale Casei Corpului Didactic 

”Simion Mehedinți ”Vrancea 

1. Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, în 

contextul implementării legislaţiei secundare aferente 

noii Legi a Educaţiei Naţionale; 

OG1 Asigurarea dezvoltării 

profesionale a cadrelor 

didactice din învăţământul 

preuniversitar din județul 

Vrancea 

 

2. 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 

 

 

3. Asigurarea calităţii activităţilor de formare 

continuă a personalului didactic prin monitorizarea 

impactului programelor de formare la nivelul clasei 

şi al unităţii de învăţământ preuniversitar 

OG2.  Creşterea calităţii actului 

educaţional prin diversificarea 

activităţilor de formare continuă 

OG4. Consolidarea rolului 

Casei Corpului Didactic 

”Simion Mehedinți ”Vrancea în 

sistemul de învăţământ 

preuniversitar vrâncean 

 

3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente/comentarii 

          În anul şcolar 2018– 2019, activitatea desfăşurată 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 resurselor 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 reclamate de obiectivele urmărite.Autoevaluarea gradului de îndeplinire 

a obiectivelor generale are la bază obiectivele specifice aferente şi indicatorii de rezultat, domeniile 

de aplicare specifice activităţii Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinți “Vrancea şi activităţile 

planificate. 

 



 6 

3.1. Obiectiv general: Asigurarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar din judeţul Vrancea 

Argumente/ Comentarii: 

 Raportul de analiză a nevoilor de formare identificate în anul şcolar 2017 - 2018; 

 Realizarea Ofertei de formare continuă înregistrată cu nr. 1404/10.09.2018 la CCD Vrancea, 

avizată MEN cu nr. de înregistrare 2688/DGISSEP/22.08.10.2018 și avizață de inspectorul 

şcolar general  

 Publicarea ofertei de formare pe site-ul Casei Corpului Didactic” Simion Mehedinți” Vrancea 

 22 exemplare pe suport de hârtie cu Oferta de formare continuă transmisă în CDI-urile din 

județul Vrancea 

 Raportul de analiză a nevoilor de formare identificate în anul şcolar 2017 - 2018. S-au prelucrat  

90  rapoarte ale responsabililor cu formarea continuă şi 388 de  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. 37778/31.10.2018, pe site-ul Casei 

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

 22 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 

responsabililor cu formarea continuă  și directorilor din judeţul Vrancea 

 Acreditarea  următoarelor program de formare:  

 „Scoala incluziva- dimensiuni, provocări, soluții” (60 de ore, 15 credite profesionale 

transferabile),  

 „Pro – mediere în școli dezavantajate” (60 de ore, 15 credite profesionale 

transferabile) 

 „COMUNICARE ȘI MANAGEMENT ÎN ȘCOLI DEFAVORIZATE” ( 60 de ore, 15 

credite profesionale transferabile). 

  ”Tehnici de informare și comunicare” ( 82 de ore, 20 de credite profesionale 

transferabile);  

 Acreditarea programului de formare EDUCAȚIA INCLUZIVĂ PRIN 

COLABORAREA ȘCOALĂ-COMUNITATE (60 ore, 15 credite), în cadrul proiectului 

„Educație incluzivă pentru școli defavorizate” ID 106415, Axa Prioritara 6 “Educație 

si competențe”; 

 În colaborare cu Asociația PROEURO-CONS Slatina am înaintat actele pentru 

extinderea acreditării pentru programul de formare „COMPASIUNE SI ACTIUNE – 

PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYINGULUI IN SCOALA”; 

 În colaborare cu CCD București lucrez la extinderea acreditării pentru programul 

de formare  MANAGEMENTUL COMUNICARII SCOALA FAMILIE- 60 de ore( 30 

de ore fata in fata si 30 de ore pe platforma)- 15 CPT. 
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 Acordarea de consultanţă directă, prin telefon şi e-mail personalului didactic referitor la 

oportunităţile de formare continuă 

 Realizarea ghidului de înscriere şi a fişei de înscriere la programele de formare – publicarea 

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

 Înregistrarea a  175 de înscrieri până în 30 iunie 2018 

 Oferta de formare în format electronic – 100 de CD-uri -  transmisă către toţi responsabilii cu 

formarea continuă din judeţul Vrancea 

 Constituirea   100% din numărul de grupe planificate 

 Grupele constituite în urma apelului de înscriere 

 Achiziționarea unui număr de 106 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, pe semestrul I,pentru anul școlar 2018 – 2019, pe 

proiect POCU/73/6/6/106336. 

 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;  fişă de 

observare a formării,   raport de monitorizare constatări şi recomandări în urma vizitei 

de monitorizare, tabel sintetic al monitorizării, ca urmare a vizitelor   efectuate de director, 

profesorii metodisti  și bibliotecar. 

 

Obiectiv general: 

Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea activităţilor de formare continuă 

Activităţi metodice 

 Organizarea a unui seminar cu responsabililor cu formarea continuă – 112 de  participanți.  

 Raport de activitate metodică cu RFC(RDP) -  semestrul . 

 Miercuri, 03.10.2018 Cercul metodic al bibliotecarilor școlari și  profesorilor 

documentariști ,,Bibliotecile – patromoniu cultural si digital al viitorului”.  

 Consfătuirea anuala a bibliotecarilor școlari si profesorilor documentariști 

 ,,Biblioteca și provocările erei digitale”- octombrie 2018 

 Cel puţin 3 întâlniri, cel puţin 35 de participanţi 

 

 

 

http://www.ccdfocsani.ro/
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Activităţi ştiinţifice 

 Organizarea a unui seminarii cu responsabililor cu formarea continuă - 112  participanţi. 

Raport de activitate metodică cu RFC(RDP),  semestrul I  

  31. Octombrie 2018. Cerc metodic realizat în parteneriat cu Biblioteca Județeană ,,Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea- Conferința profesională ,,Bibliotecile unesc” 

 

Activităţi culturale 

 Organizarea activităţii culturale: Zilele CCD „Simion Mehedinţi” Vrancea  

 Realizare a 3 activităţi metodice cu bibliotecarii şi responsabilii CDI – 3 rapoarte de 

activitate 

 Simpozion Național „Contribuția lecturii la dezvoltarea competențelor lingvistice ale 

elevilor cu dificultăți de învățare”, ediția a IV-a,  2018, din cadrul Proiectului Educaţional 

„ANA CITEŞTE”, parteneri - C.S.E.I.”Elena Doamna” Focșani şi Şcoala Gimnazială 

„Nicolae Iorga” Focşani; 

 Simpozion Internațional ”The role of partnerships in the context of cultural diversity” în 

parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.3 Focșani, ISJ Vrancea, Ateneul Popular ”Mr. Gh. 

Pastia” Focșani, Primăria municipiului Focșani – 22 mai 2017 

 

Obiectiv general: 

Dezvoltarea profesională prin proiecte şi parteneriate educaţionale 

 Au fost încheiate acorduri de colaborare cu peste 50 de  instituţii de  învăţământ din judeţul 

nostru şi din alte judeţe 

 În vederea derulării  proiectului   ,,Educatie inlcuziva pentru scoli defavorizate”, s-au incheiat 

urmatoarele parteneriate : 

 Școala Gimnazială Dumbrăveni,  

 Școala Gimnazială Biliești,  

  Școala Gimnazială ,,Alexandru Vlahuță” Gugești,  

 Școala Gimnazială Vizantea Răzășească, 

  Școala Gimnazială ,,Principele Radu” Adjud,  

 Școala Gimnazială ,,Mihail Armencea” Adjud,  

 Școala Gimnazială ,,Dr. Ilie Pavel” Râmnicu Sărat,  

 Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Focșani.  

 Scoala Gimnaziala Ruginesti 

 Biblioteca Municipala Adjud 

 Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfiresc” Vrancea,  
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În vederea implementării proiectului POCU/73/6/6/106336 „Formarea profesională a 

managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate” 

s-au încheiat parteneriate cu următoarele instituţii de învăţământ: 

- Școala Gimnazială Homocea 

- CSEI Măicănești 

- CSEI Rm. Sărat 

 În colaborare cu Asociația PROEURO-CONS Slatina am înaintat actele pentru extinderea 

acreditării pentru programul de formare „COMPASIUNE SI ACTIUNE – PROGRAM 

DE PREVENIRE A BULLYINGULUI IN SCOALA”; 

 În colaborare cu CCD București lucrez la extinderea acreditării pentru programul de 

formare  MANAGEMENTUL COMUNICARII SCOALA FAMILIE- 60 de ore( 30 de 

ore fata in fata si 30 de ore pe platforma)- 15 CPT. 

 Parteneriate in cadrul proiectului ,,Educatie inlcuziva pentru scoli defavorizate” 

- Școala Gimnazială Dumbrăveni,  

- Școala Gimnazială Biliești,  

- Școala Gimnazială ,,Alexandru Vlahuță” Gugești,  

- Școala Gimnazială Vizantea Răzășească, 

- Școala Gimnazială ,,Principele Radu” Adjud,  

- Școala Gimnazială ,,Mihail Armencea” Adjud,  

- Școala Gimnazială ,,Dr. Ilie Pavel” Râmnicu Sărat,  

- Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Focșani.  

- Scoala Gimnaziala Ruginesti 

- Biblioteca Municipala Adjud 

- Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfiresc” Vrancea, 

 

 Actualizarea bazei de date privind reţeaua centrelor de documentare şi informare (CDI) şi 

responsabilii CDI  din judeţul Vrancea 

 Operaţionalizarea a cel puţin 3 instrumente de lucru în CDI ( Proiectul pedagogic, Fişa de 

activitate, Raportul de activitate) 

 S-au iniţiat cel puţin 2 parteneriate noi 

 Dezvoltarea competenţelor în domeniile: management de proiect, managementul formării 

continue, management financiar, baze de date, comunicare 

 S-au încheiat protocoale de colaborare cu CCD Galați, CCD Tulcea, Grădinița cu PP nr. 2 

Focșani, Grădinița cu PP nr. 13 Focșani, Școala Gimnazială Ruginești, Școala Gimnazială 

Homocea, CSEI Măicănești, CSEI Rm. Sărat  pentru acreditarea următoarelor programe de 

formare :„Scoala incluziva- dimensiuni, provocări, soluții” ( 60 de ore, 15 credite 

profesionale transferabile), „Pro – mediere în școli dezavantajate” ( 60 de ore, 15 credite 

profesionale transferabile), „COMUNICARE ȘI MANAGEMENT ÎN ȘCOLI 

DEFAVORIZATE” ( 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile). 
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 S-a încheiat protocoal de colaborare cu CCD Brăila pentru acreditarea  programului de 

formare: Informatica și TIC pentru gimnaziu clasa a V-a.  

 

3.4. Obiectiv general: 

Consolidarea rolului Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea în sistemul de 

învăţământ  preuniversitar 

Editarea de publicaţii în domeniul educaţional în cadrul Editurii Casei Corpului Didactic 

”Simion Mehedinți ”Vrancea 

 

 Cel puţin 5 materiale promoţionale (afişe, pliante, CD-uri cu prezentări) 

 Actualizarea  bazelor de date cu resurse educaţionale: 

 cu responsabilii cu dezvoltarea profesională din judeţul Vrancea, cu responsabilii CDI din 

judeţul Vrancea, cu  metodiştii din judeţul Vrancea, cu membrii consiliului consultativ pe 

discipline din judeţul Vrancea, cu angajații CCD; 

 Editarea de materiale promoţionale personalizate pentru activităţile derulate de 

Casa Corpului Didactic Vrancea şi asigurarea vizibilităţii acestora: 

 un afiş de promovare a Zilelor Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea 

 pliante, invitații, CD-uri cu oferta de programe realizate cu ocazia Seminariilor de formare a 

responsabililor din școli; 

 Oferta de programe a CCD pentru anul școlar 2018-2019 

 materiale promoționale pentru proiectele : POCU/73/6/6/106336  „Formarea profesională a 

managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli 

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

 

4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează a fi incluse în planul 

managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2018-2019). 

 Proiectarea Ofertei de formare continuă a Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” 

Vrancea pentru anul şcolar 2018 – 2019, pe principiile calităţii în educaţie, prin armonizarea 

acesteia cu  strategia I.S.J. Vrancea de dezvoltare a resurselor umane şi în funcţie de resursele 

bugetare alocate Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea în acest scop; 

 Cuprinderea profesorilor metodişti din Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea 

în echipa de metodişti ai I.S.J. Vrancea; alinierea planurilor manageriale ale profesorilor 

metodişti ai Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea cu cele ale inspectorilor 

şcolari; 

 Colaborarea cu inspectorii şcolari  şi directorii unităţilor de învăţământ în diagnoza activităţii 

de formare continuă şi a marketingului educaţional pentru stabilirea activităţilor viitoare; 

 Publicarea Buletinulor informative; 

 Finalizarea documentaţiei pentru acreditarea programelor propuse; 
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 Participarea la proiecte POCU (ca beneficiar si partener, implementarea a două proiecte); 

 Stabilirea de alte parteneriate (locale şi europene) apte să conducă la activităţi structurate pe 

diversitate, multicularitate şi eficienţă; 

 Mai multe programe de formare în mediul rural; 

 Acurateţea selecţiei obiectivelor următoare şi realizarea lor cât mai stimulativ şi responsabil; 

 Creşterea  gradului  de transparenţă şi difuzare a informaţiei; 

 Studii de nevoi şi impact asupra personalului didactic din învățământul preuniversitar; 

 Diversificarea activităţilor educative, ştiinţifice, metodice, de consultanţă şi consiliere, dar şi 

editoriale pe probleme de actualitate în ştiinţele educaţiei şi ale alternativelor educaţionale; 

 Atragerea de fonduri extrabugetare. 

 

II. Strategiile instituționale specifice aplicate de casele corpului didactic, 

în anul școlar 2018-2019, privind evaluarea și monitorizarea 

impactului participării cadrelor didactice din județ la activități de 

formare continuă/perfecționare.  
Se vor indica concret strategiile/activitățile și indicatorii măsurabili utilizați. 

 

• PLANUL DE MONITORIZARE, EVALUARE ȘI RAPORTARE A ACTIVITĂȚII DE 

FORMARE, AN ȘCOLAR 2018 – 2019 

• La nivelul Casei Corpului Didactic ’’Simion Mehedinţi” Vrancea, activităţile de 

monitorizare, control şi evaluare vizează realizarea obiectivelor propuse, fiind axate pe evaluarea 

următoarelor domenii: 

• Realizarea unor baze de date ale cursanţilor (cadre didactice debutante, etc), ale 

formatorilor; 

• Realizarea unei analize de nevoi reale şi clare pentru a justifica necesitatea programului; 

• Vizualizarea activităţilor pe site-ul CCD Vrancea; 

• Participarea profesorilor metodişti CCD la inspecţii  tematice; 

• Solicitarea de informaţii şi aprecieri directorilor unităţilor şcolare; 

• Monitorizarea frecvenţei şi a gradului de implicare a cursanţilor, receptivitatea lor 

la cursurile de formare; 

• Monitorizarea întocmirii portofoliilor de evaluare; 

• Observare directă; 

• Aplicarea de chestionare; 

• Monitorizarea proiectării didactice; 

• Monitorizarea evaluării didactice; 

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

specialitate, metodiştilor); 

• Fişe de observaţie; 

• Realizarea unor studii privind cultura organizațională, a climatului de muncă; 
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• Aplicarea de chestionare privind activitatea desfăşurată şi a relaţiilor dintre departamente; 

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

nevoilor proprii şi ale comunităţii locale; 

• Realizarea de ateliere, seminarii de instruire, mese rotunde; 

• Monitorizare post-curs, prin: asistenţe la activităţile dedicate; 

• Asigurarea de asistență – discuții cu formabilii. 

• Cadrul legislativ 

• Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 

• Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic, ORDIN Nr. 5554 

din 7 octombrie 2011 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar nr. 

5115/15.12.2014 

Graficul raportărilor 

- Realizarea de raportări sintetice - după finalizarea fiecărei activităţi;     

- Raportări periodice ale compartimentelor de lucru din care să reiasă gradul de realizare 

a obiectivelor, respectiv precizarea măsurilor  ameliorative atunci când este necesar; 

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

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

2018 - 2019, către MEN 

Măsuri de corecție / ameliorare a activității 

- Încheierea de parteneriate cu unitățile de învățământ pentru oferirea spațiilor de 

formare; 

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

CDI - uri) măreşte gradul de inserţie a cursanţilor din mediul rural la programe de 

formare continuă; 

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

perfecţionare.; 

- încheierea de parteneriate de colaborare cu centre de formare profesională naţionale 

şi internaţionale pentru organizarea de activităţi, cursuri şi programe de formare în 

parteneriat; 

- creşterea numărului de activităţi metodice, ştiinţifice în spaţiul rural, medii 

dezavantajate; monitorizarea obiectivă a impactului formării în cadrul procesului 

instructiv-educativ; 

- o mai bună adaptare a programelor de formare la nevoile reale a unităţilor de 

învăţământ şi cadrelor didactice din judeţul Vrancea; 
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-  creşterea şi diversificarea numărului de programe de formare acreditate derulate în 

calitate de furnizor; o mai bună diseminare a exemplelor de bună practică din 

activitatea CCD Vrancea. încheierea de parteneriate cu unităţile de învăţământ pentru 

oferirea spaţiilor de formare. 

b) Activitățile desfășurate de CCD în parteneriat cu ISJ, care apreciați că au condus la creșterea 

calității actului didactic în școlile din județ.  

Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea a desfăşurat activităţi în parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea în anul şcolar 2018-2019, care au avut un impact vizibil în 

creşterea calităţii actului educaţional în şcolile din judeţ. Activităţile s-au desfăşurat în urma 

implementarii:  

 POCU/73/6/6/106336  „Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și 

personalului de sprijin din școli defavorizate” și POCU ,,Educație incluzivă pentru școli 

defavorizate”. ID 106415, iar grupul țintă a fost realizat cu ajutorul ISJ VN . 

 Conferința  Internațională „Școala incluzivă-o școala a diversității” desfășurată la Inspectoratul 

Școlar Județean Vrancea în cadrul  PROIECTULUI Erasmus+ 2016-FR01-KA201-023921 

„CAP SUR L.ECOLE INCLUSIVE EN EUROPE” 

 Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea 

participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante a fost prins în 

Oferta de formare continuă  a CCD; 

 Selecția cadrelor didactice pentru cursul „ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR 

DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU CLASA PREGĂTITOARE” 

a fost realizată de ISJ VN,  implementarea de CCD VN. 

 Protocolului de colaborare încheiat cu Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani, 

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea în vederea organizării Simpozionului județean 

„Creativitatea elevilor cultivată prin diverse discipline și metode”; 

 Protocolului de colaborare încheiat cu Școala Gimnazială Biliești, Inspectoratul Școlar 

Județean Vrancea, Primăria Biliești în vederea implementării proiectului „Trepte peste timp 

dincolo de lumea cărților”; 

 Parteneriat educaţional Şcoala- trepte peste timp în colaborare cu Muzeul Primei Şcoli 

Româneşti din Şcheii Braşovului, cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea 

 Parteneriatul Literatura ca stare de spirit cu avizul I.Ș.J Vrancea 

 Grupul țintă de la programul de formare Informatică și TIC a fost format din inspectori scolari 

pentru o grupa, fara taxa; 

 

c)Inspecții tematice desfășurate în unitățile de învățământ din județ la care au participat 

directorul, respectiv profesori metodiști din cadrul casei corpului didactic 

În semestrul I 2018/2019, 04.10.218. Monitorizare CDI-uri. – CDI  
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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) la Liceul Teoretic ,,Ioan Slavici” Panciu  

In urma activității de monitorizare s-au constatat următoarele:  

-Centrul de Informare si Documentare funcționează in  cadrul Liceului Teoretic ,,Iona Slavici” 

Panciu. 

Centrul are toate spatiile conform planului de amenajare. Responsabil este Drilea Mihaela. 

Responsabilul desi este angajat pe post de bibliotecar, are studii de specialitate profesor 

documentarist. Activitatea este organizata si planificata, conform normelor. Centrul de 

Documentare si Informare este frecventat de majoritatea elevilor din liceu.  

- La nivelul CDI 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: realizarea unui buget anual aferent CDI-ului 

 

 III. Date/ informaţii privind instituţia şi activitatea desfăşurată: 
 

1) Prezentare instituţională: 

a) Date de identificare: denumire instituție (dacă este cazul numărul OM de atribuire 

denumirii), adresa poștală completă, tel/fax, adresa e-mail ( instituție și director), 

adresa site. Se va preciza, distinct, dacă instituția deține sediu propriu/funcționează în 

sediul altei instituții. 

CASA CORPULUI DIDACTIC „Simion Mehedinţi” VRANCEA  

Str. Eroilor, nr. 2 (Instituţia deţine sediu propriu) 

Tel: 0237/223372 

Fax :0237/226974 

e-mail: ccd_vrancea@yahoo.com 

www.ccdfocsani.ro 

Director:  

 prof. AURELIA NEAGU 

Tel: 0771 445 073 

e-mail: aurelianeagu59@yahoo.com 

 

b) Resurse umane: gradul de acoperire a posturilor aprobate prin statul de funcții; 

situația va fi prezentată pe categorii de personal (personal didactic: director, profesor-

http://www.ccdfocsani.ro/
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metodist; personal didactic auxiliar: bibliotecar, informatician, administrator 

financiar, secretar; personal nedidactic analist programator ajutor) 

 

Număr 

posturi 

personal 

didactic 

Total 

personal 

didactic 

încadrat 

Număr 

posturi 

personal 

didactic 

auxiliar 

Total 

personal 

didactic 

auxiliar 

încadrat 

Număr 

posturi 

personal 

nedidactic 

Total 

personal 

nedidactic 

Număr 

total 

posturi 

existente 

Total 

personal 

încadrat 

4  4  3 3 0 0 7 7 

 

 

Toate posturile aprobate prin statul de funcţii au fost  ocupate prin concurs și detașare. 

 

c) Rezultatele evaluării personalului didactic încadrat la casa corpului didactic pentru 

anul școlar 2017-2018: 

 
NR. POSTURI 

DIDACTICE 

APROBATE 

IN STATUL 

DE FUNCȚII 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

PERSOANEI 

INCADRATE  

ÎNCADRAREA S-A FACUT 

PRIN : 

CALIFICATIV 

ACORDAT 

OBSERVAȚII 

CONCURS DETAȘARE  

4 NEAGU AURELIA  concurs   Director 

 ENACHE 

CLAUDIA 

concurs   Profesor 

metodist 

 ENACHE MIRELA  DETAȘARE FOARTE BINE –

Calificativ partial 

Profesor 

metodist 

 MICU NICOLETA  DETAȘARE  Profesor 

metodist - 

ocupat prin 

concurs de 

Aurelia 

NEAGU 

 

d) Filiale ale CCD 

Unitatea şcolară / localitatea Profesor metodist responsabil 

Liceul „Emil Botta” Adjud Prof. Paul Spirescu 

Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu Prof. Nicoleta Corbea 

Grup Şcolar „Simion Mehedinţi” Vidra  Prof. Mihaela Adeaconitei 
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Grup Şcolar „Grigore Gheba” Dumitreşti  Prof. Ioana Dumitru ;  prof. doc. 

Budui Rodica 

Total : 4 

e) BIBLIOTECI SCOLARE aflate in coordonarea metodologica a caselor corpului didactic, 

conform OM 5554/2011, art. 14 

 

1 Focsani Școala Gimnazială ,,Ion Basgan” Focșani 

2 Focsani  Școala Gimnazială ,,Anghel Saligny” Focșani 

3 Focsani Școala Gimnazială nr. 7 Focsani 

4 Focsani Școala Gimnazială nr. 3 Fcsani 

5 Focșani Școala Gimnazială ,,Stefan cel Mare” Focsani 

6 Focsani Școala Gimnazială ,,Duiliu Zamfirescu” Focsani 

7 Focsani Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva ,,Elena Doamna” Focsani 

8 Focsani Colegiu Tehnic ,,Edmond Nicolau” Focsani 

9 Focsani Grup Șolar ,,G,G. Longinescu” Focșani 

10 Focsani Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu” Focșani 

11 Focsani Colegiul Tehnic ,,Valeriu D. Cotea” Focșani 

12 Focsani Colegiul Tehnic Auto ,,Tudor Vianu” Focșani 

12 Focsani Colegiul Economic ,,Mihail Kogălniceanu” Focșani 

13 Focsani Colegiul National ,,Unirea” Focșani 

14 Focsani Colegiul National ,,Al.I.Cuza” Focșani 

15 Focsani Liceul Pedagogic ,;Spiru Harett” Focșani 

16 Adjud Școala Gimnazială ,,Principele Radu” Adjud 

17 Adjud Școala Gimnazială ,,Maresal Averescu” Adjud 

18 Adjud Colegiul National ,,Emil Botta” Adjud 

19 Adjud Colegiul Tehnic ,,Gh. Balș” Adjud 

20 Panciu Liceul Tehnologic ,,Al.I.Cuza” Panciu 

21 Odobești Liceul Teoretic ,,Duiliu Zamfirecu” Odobești 

22 Focșani Școala Gimnazială ,,Al.. Vlahuță” Focșani 

23 Focșani Liceul de Arte ,,Gh. Tatarescu” Focșani 

24 Gologanu Scoala Gimnazială ,,General Gheorghe Gheorghiu” Gologanu 

25 Milcovul Școala Gimnazială Milcovul 

 TOTAL 25 

 

   

   f) Centre de informare și documentare funcționale înființate în județ 

Centre de informare şi documentare funcţionale înfiinţate ca rezultat al derulării 

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

defavorizat”  
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Nr. 

crt 

UNITATEA 

ŞCOLARĂ 
Responsabil CDI 

Statutul 

responsabilului CDI 
Studii 

1. Şcoala Gimnazială 

„Nicolae Iorga” 

Focşani  

MĂCIUCĂ 

ADRIANA 

Personal didactic 

auxiliar (bibliotecar 

-1 normă) 

Postuniversitare 

profesor 

documentarist 

2. Colegiul Tehnic 

,,Gheorghe Asachi” 

Focşani 

CHIPON GABRIELA Personal didactic 

auxiliar 

(bibliotecar-  1 

normă) 

Postuniversitare 

profesor 

documentarist 

3. Şcoala Gimnazială 

„Angela 

Gheorghiu” Adjud 

BODOLAN 

CRISTINA 

Personal didactic 

auxiliar (bibliotecar 

– 1 normă) 

Postuniversitare 

profesor 

documentarist 

4. Şcoala Gimnazială 

„Mihail Armencea” 

Adjud 

TATARASCU 

GABRIELA 

Personal didactic 

auxiliar (bibliotecar 

½ normă) 

Studii superioare 

5. Liceul Tehnologic 

,,Eremia 

Grigorescu” 

Mărăşeşti 

ZAHARIA 

ANAMARIA 

Profesor 

documentarist – 1 

normă 

Postuniversitare 

profesor 

documentarist 

6. Şcoala Gimnazială 

Nr. 2 Mărăşeşti 

GHEORGHE 

DANIELA 

Personal didactic 

auxiliar (bibliotecar 

– 1 normă) 

Colegiul 

Universitar de 

Institutori 

7. Liceul Teoretic 

„Ioan Slavici” 

Panciu 

DRILEA MIHAELA Personal didactic 

auxiliar (bibliotecar 

– 1 normă) 

Studii superioare 

8. Liceul Tehnologic 

Odobeşti 

CONSTANTINESCU 

LĂCRĂMIOARA 

Personal didactic 

auxiliar (bibliotecar 

– 1 normă) 

Studii medii 

9. Grup Şcolar  

,,Simion 

Mehedinţi” Vidra 

MAREŞ MIHAELA Personal didactic 

auxiliar (bibliotecar 

– 1 normă) 

Colegiul 

Universitar de 

Birotică 

10. Liceul Teoretic 

,,Grigore Gheba” 

Dumitreşti  

BUDUI RODICA Personal didactic 

auxiliar (bibliotecar 

– 1 normă) 

Colegiul 

Universitar de 

Institutori 

11. Şcoala Gimnazială 

Suraia 

 POST VACANT  

12. Şcoala Gimnazială. 

Păuneşti 

APĂTĂCHIOAE 

TATIANA 

Personal didactic 

auxiliar (bibliotecar 

– 1 normă) 

Postuniversitare 

profesor 

documentarist 
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Nr. 

crt 

UNITATEA 

ŞCOLARĂ 
Responsabil CDI 

Statutul 

responsabilului CDI 
Studii 

13. Şcoala Gimnazială. 

Măicăneşti 

GOLEANU 

CORNELIU 

Personal didactic 

auxiliar (bibliotecar 

½ normă) 

Master profesor 

documentarist 

14. Şcoala Gimnazială 

Tulnici 

SBIRCIOG ZELA Personal didactic 

(profesor 

documentarist ½ 

normă) 

Postuniversitare 

profesor 

documentarist 

15.  Şcoala Gimnazială 

Vizantea 

Răzăşească 

HOLBEA OANA 

CORINA 

Personal didactic 

(profesor 

documentarist ½ 

normă) 

Postuniversitare 

profesor 

documentarist 

16. Şcoala Gimnazială 

Paltin 

LĂDARU MARIANA Personal didactic 

auxiliar (bibliotecar 

½ normă) 

Postuniversitare 

profesor 

documentarist 

17. Şcoala Gimnazială 

Străoane 

HĂRĂBOR SANDA Plată cu ora ¼ 

normă 

Studii medii 

18. Şcoala Gimnazială 

Tătăranu 

 SĂPUNARU 

STELICĂ 

Plată cu ora ½ 

 normă 

Studii superioare 

19. Scoala Gimnazială 

Homocea 

ATOMEI MIHAELA Plată cu ora ½ 

normă 

Studii superioare 

20. Şcoala ,,Alexandru 

Vlahuiţă” Gugeşti 

MIRICA ALINA Plată cu ora ½ 

normă 

Facultatea de 

Litere 

21. Şcoala Gimnazială 

Slobozia Bradului 

TOMULESCU 

SILVIU 

Profesor 

documentarist - 1 

normă 

Postuniversitare 

profesor 

documentarist 

22. Şcoala Gimnazială. 

Sihlea 

NĂSTĂSECU 

ELENONORA 

Plată cu ora ½ 

normă 

Facultatea de 

Litere 

23. Şcoala Gimnazială 

Mera 

TOMA MARIA Plată cu ora ½ 

normă 

Studii medii 

24. Grădiniţa 

Dumbrăveni 

 - -  - 

25. Scoala Gimnazială 

Vulturu 

ENACHE ANDREEA Personal didactic 

auxiliar  

Postuniversitare 

profesor 

documentarist 
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 Centre de Informare şi Documentare coordonate de CCD Focşani susţinute financiar de 

MECTS, înfiinţate în judeţ conform: OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2007, OM 

3354/03.03.2008; 

 

 

Nr. 

crt 

UNITATEA ŞCOLARĂ Stadiul CDI 

1. Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focşani  Funcţional 

2. Colegiul tehnic ,,Gheorghe Asachi” Focşani Funcţional 

3. Şcoala Gimnazială „Angela Gheorghiu” Adjud Funcţional 

4. Şcoala Gimnazială ,,Mihail Armencea” Adjud Funcţional 

5. Liceul Tehnologic ,,Eremia Grigorescu” Mărăşeşti Funcţional 

6. Şcoala Gimnazială Nr. 2 Mărăşeşti Funcţional 

7. Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu Funcţional 

8. Liceul Tehnologic Odobeşti Funcţional 

9. Grup Şcolar ,,Simion Mehedinţi”Vidra Funcţional 

10. Liceul Teoretic ,,Grigore Gheba” Dumitreşti  Funcţional 

11. Şcoala Gimnazială Suraia Funcţional 

12. Şcoala Gimnazială Păuneşti Functional 

13. Şcoala Gimnazială Măicăneşti Funcţional 

14. Şcoala Gimnazială Tulnici Parţial amenajat 

15.  Şcoala Gimnazială Vizantea Răzăşească Funcţional 

16. Şcoala Gimnazială Paltin Functional 

17. Şcoala Gimnazială Străoane Funcţional 

18. Şcoala Gimnazială Tătăranu Funcţional 

19. Şcoala Gimnazială Homocea Funcţional 

20. Şcoala Gimnazială Gugeşti Funcţional 

21. Şcoala Gimnazială Slobozia Bradului Funcţional 

22. Şcoala Gimnazială Sihlea Parţial amenajat 

23. Şcoala Gimnazială Mera Funcţional 

24. Grădiniţa Dumbrăveni Parţial amenajat 

25. Şcoala Gimnazială  Vulturu Neamenajat 
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g) Dotarea cu echipamente a instituţiei 

 

Calculator, 

Laptop (nr. 

bucăţi) 

TV/ video- 

proiector/ 

cameră video, 

(nr. bucăţi) 

Copiator (nr. 

bucăţi) 

 

Soft  

educa-

ţional  

(nr. buc.) 

Fond de  

carte (nr. 

bucăţi) 

Alte echipamente 

(denumire, nr. 

buc.) 

 

Dotări proiect 

ID138833: 

- 2 calculatoare 

- 2 desktop-uri 

 

Dotări proiect 

ID137603: 

- 6 

notebook 

- 6 desktop-

uri 

 

Dotări proiect 

ROSE -49 de 

calculatoare 

 

- 1 camera 

video 

 

-1 camera foto 

- 3 camere 

video 

- 1 

videoproiector 

- 2 imprimante 

Canon 

- 1 copiator 

Bizhub 

- 1 imprimanta 

HP 

 

- 1 copiator A3 

- 1 copiator A3 

 color 

- 6 imprimante 

14 CD 
41823  

volume 

2 imprimante, 

mobilier 

bibliotecă, 

- 1 Tablă Smart 

- 1 mobilier 

arhivare modular 

- mobilier birouri 

 

 

 

 

h) Dotarea cu autoturism şi/sau microbuz a instituţiei.                                                               

CCD Vrancea  deţine un autoturism Skoda Octavia Elegance 1,9 TDI TMBBS21Z172123977, 

donat de ISJ Vrancea pe 25.07.2017. 

Programe de formare pentru personalul din învăţământul preuniversitar 

    a) Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în 

vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante 

 

Denumirea 

programului 

Nr. deciziei 

de acreditare 

Nr. credite Nr. 
participanți 

Cost total 

 

Cost credit 

cursant 

Pro-mediere în 

școli 

defavorizate 

OMEN nr. 

5026/04.09.2

018 

15 20 POCU/73/6/6/

106336 
 

 Total 

programe : 1 

 Total 

participanți : 

20 
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b)Programe de formare ale altor instituții, acreditate de MEN și derulate prin CCD  

 

Furnizorul 

programul

ui acreditat 

Denumirea 

programului 

Nr. OM de 

acreditare 

Nr. 

credite 

Nr. 

cursanti 

Cost total Cost 

credit 

cursant 

CCD 

BUCUREȘTI 

Dezvoltarea  

practicilor  incluzive 

pentru copiii cu 

cerinţe educaţionale 

speciale din    

clasele primare şi de 

gimnaziu 

O.M.E.N.C.Ş 

nr.5990 

/16.12.2015 

11 100 Cheltuieli 

personal 

Bunuri și 

servicii 

 

 

  

 

 

 

 

CENTRUL 

Național de 

Dezvoltare a 

Învățământul

ui 

Profesional și 

Tehnic 

 

JOBS – Formarea 

pentru orientare și 

consiliere în carieră 

a elevilor  

OMEN 

4586/09.08.2

017 

12 49 FARA TAXA  

 Total programe : 2   Total 

partici-

panți: 149 

  

 

 

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

ale MEN, organizate prin casa corpului didactic 

 

Nr. 

crt 

Denumirea 

programului 

Nr. adresei 

MEN de 

convocare 

Grup țintă Durata Nr. 

cursanț

i 

Cost 

total 

Cost 

oră 

cursant 

 

 

 

1. 

Abilitarea 

curriculară a 

cadrelor 

didactice din 

învățământul 

primar pentru 

Conf. 

adresei 

MEN nr. 

46761/ 

21.11.2016 

Cadre didactice 

din învăţământul 

preuniversitar 

care predau la 

clasa 

pregătitoare 

 

 

16 ore 

 

 

   39 

 

 

Bugetu

l de 

stat:  
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clasa 

pregătitoare 

2. Management 

educațional – 

competențe 

cheie în 

învățământul 

preuniversitar 

OMEN 

4586/09.08.

2017 

Cadre didactice 

din învăţământul 

preuniversitar 

100 25   

3. Tehnici de 

Informare şi 

Comunicare 

OMEN nr. 

5046/06.09.

2018 

Cadre didactice 

din învăţământul 

preuniversitar și 

didactic auxiliar 

82 112 

 

 

 

50 

POCU/

73/6/6/

106336 

 
Bugetul 

de stat 

 

4. Pro-mediere în 

școli 

defavorizate 

OMEN nr. 

5026/04.09.

2018 

Cadre didactice 

din învăţământul 

preuniversitar și 

didactic auxiliar 

60 41 POCU/

73/6/6/

106336 

 

 

 Total programe 

:4 

   Total 

partici-

panți :  

267 

  

 

d) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizate MEN 

 

 

 

Tema din categoria Durata Nr. cursanți Cost total 

 

Cost oră 

cursant 

1. A doua șansă în 

educație”. 

24 de ore 30   

 

 

Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de 

provenienţă 

a) 

Categoria de personal Nr. 

posturi-cf. 

machetei  

Nr. personal 

existent 

în judeţ 

Nr. personal participant la 

acţiuni de formare desfăşurate 

în anul şcolar 2017-2018 
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Mediul Nr. programe derulate Nr. participanţi 

urban  6 285 

rural  2 151 

Total 8 436 

 

 

4. Activități în domeniul informării, documentării și consultanței 

Au fost informați și au primit consultanță peste 50 de profesori în legătură cu întocmirea 

documentației pentru inscrierea in Corpul expertilor in management educational . 

Actualizarea permanentă a informaţiilor pe site-ul instituției www.ccdfocsani.ro 

·         Corespondență pe mail cu responsabilii cu formarea continuă din unitățile de învățământ 

preuniversitar din județ 

·         Transmiterea de informaţii în domeniul formării continue, în cadrul seminariilor cu 

responsabilii de formare continuă prin intermediul prezentarilor electronice si a pliantelor realizate 

în acest scop 

·         Acordarea consultanţei în domeniul IT, tuturor cadrelor didactice care au solicitat, pentru 

realizarea de materiale didactice auxiliare in format electronic: lecții, fișe de lucru, reviste școlare, 

diplome, afișe, pliante etc. (aproximativ 90 de cadre didactice) 

A fost realizat abonament la  Tribuna învățământului . 

Numar cititori:  70 

Numar bibliografii realizate: 35 

•Limba - comoara unui neam - 26 septembrie - Ziua Europeană a Limbilor 

transmise 

de ISJ  

Personal didactic:  3578  3578  

-educatoare  540  540 72 

-învăţători/institutori  820  820 132 

-profesori 2218 2218 146 

-maiştri instructori  70  70  

-personal didactic cu funcţii de 

conducere, de îndrumare şi de 

control 

 145  145 75 

Personal didactic auxiliar 482 482 11 

Personal nedidactic   897   897 - 

Total 4957 4957 436 

http://www.ccdfocsani.ro/


 24 

•Iulia Haşdeu - genialul copil al culturii române… 

129 de ani de la trecerea în eternitate a scriitoarei (14 noiembrie 1869 - 29 septembrie 1888) 

•O educaţie bună este izvorul întregului bine din lume (Kant) 

(5 octombrie - Ziua Mondială a Educaţiei) 

•-Bibliotecile – patromoniu cultural si digital al viitorului –  

•Sadoveniana. 56 de ani de la trecerea în eternitate a scriitorului Mihail Sadoveanu  

(5 noiembrie 1880 - 19 octombrie 1961)  

•Călătorie în lumea basmelor lui Petre Ispirescu (130 ani de la moartea folcloristului şi 

povestitorului Petre Ispirescu - d. 21 noiembrie 1887) 

•Duiliu Zamfirescu (30 oct. 1858 – 3 iun. 1922) – 160 de ani de la nașterea prozatorului, poetului 

și dramaturgului român, membru titular al Academiei Române 

– Ziua Națională a României – decembrie 2018 

100 de ani de istorie nationala. Centenarul Marii Uniri 1918 - 2018 

 • Educația incluzivă în România - 3 Decembrie 2018 - Ziua Internaţională a Persoanelor cu 

Dizabilităţi;  

•Nichita Stănescu (31 mart. 1933 – 13 dec. 1983) – 35 de ani de la moartea poetului român, 

membru post-mortem al Academiei Române. - decembrie 2018 

•Datini şi tradiţii populare româneşti – decembrie 2018 

•Eminescu și Caragiale-  ianuarie 2019 

•Unirea Principatelor Române – 160 ani de la înfăptuirea Unirii 

 

 (Atașăm - Procedura de organizare şi derulare a activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale) 

 

Miercuri, 03.10.2018 Cercul metodic al bibliotecarilor școlari și  profesorilor documentariști ,, 

.Bibliotecile – patromoniu cultural si digital al viitorului”.  

Joi 04.10.2018 Activități în filialele CCD (Adjud, Dumitrești, Panciu, Vidra). Prezentarea ofertei 

de formare.  

Vineri, 05.10.2018 -  Expozitie de carte ,,O educaţie bună este izvorul întregului bine din lume  

 - Ziua Mondială a Educaţiei) 

- 31. Octombrie 2018. Cerc metodic realizat în parteneriat cu Biblioteca Județeană ,,Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea- Conferința profesională ,,Bibliotecile unesc” 

 

Vizite în CDI-urile din județ: Liceul Teoretic ,,Ioan Slavici” Panciu, Scoala Gimnaziala ,,Angela 

Gheorghiu” Adjud 

 

Activități științifice, metodice și culturale 

 

Denumirea activității Tipul activității: 

simpozioane/ses

iuni/schimburi 

de experiență 

Locul desfășurării 

activității 

Nr. 

participanți 

Cost 

total 

Cost 

ora/participant 

Cercul metodic al 

bibliotecarilor 

școlari și  

profesorilor 

Schimburi de 

experiență 

CCD VRANCEA 30 Fără 

taxă 

Fără taxă 
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documentariști ,, 

.Bibliotecile – 

patromoniu cultural 

si digital al 

viitorului”.  

 

Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale) 

 

Denumirea programului Parteneri Forma de finalizare 

din ţară internaţionali 

„România în zi de Sărbătoare ” Școala  Gimnazială 

Homocea 

 Proiect educațional 

„Deschide ușa,creștine” Grădinița cu P.P nr. 18 

Focșani 

 

 Protocol de 

colaborare 

Copiii, prietenii naturii Longinescu”/Grădinița  cu 

P. P. nr. 15, Focșani  

Protocol de 

colaborare 

Tradiții și obiceiuri Colegiul Tehnic“Gheorghe 

Asachi”, Focșani 

 Proiect de parteneriat 

intrajudețean 

Compasiune și acțiune-program 

de prevenire a bullyingului în 

școală 

ASOCIAȚIA PROEURO -

CONS 

 Protocol de 

colaborare 

Copilărie, zâmbet și tradiții Școala Gimnazială Nănești  Protocol de 

colaborare 

Poveștile și povestirile-izvor de 

creativitate 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

“ANGHEL SALIGNY”, 

FOCȘANI 

 Protocol de 

colaborare 

Project Number: 2018-1-BE02-

KA104-046766 ”CRAFTING: 

CO-CREATING OF 

THE  COURSE BY LEARNERS” 

Casa Corpului Didactic 

”Simion Mehedinți” 

Vrancea 

Belgia Erasmus+ KA1, Job 

Shadowing 

Total proiecte  8 

 

 

ORGANIZATOR EXPOZIŢIE      COORDONATORI 

COLABORATORI 

PERIOADA  EXPOZIŢIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ËMIL 

ATANASIU”,GAROAFA 

FĂCÎLĂ ADRIANA-

MIRELA 

Noiembrie  

2018  

 

“Caravana 

Toamnei” 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

RĂCOASA 

POIANA ALINA Decembrie 

2018 

 

,, 100 ani de 

România” 
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OBREJIȚA LOREDANA 

BLAGA VALENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

HOMOCEA 

IACOB MAURA 

ANGHEL ANGELICA 

ATOMEI MIHAELA 

RADU MARICICA 

ȘERBAN MIHAELA 

TĂBĂCARU IULIAN 

Decembrie 

2018 

„România în zi 

de sărbătoare” 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR.18,FOCȘANI 

DIMA GIGEA 

CIORĂȘTEANU MARIANA 

PETREA NICOLETA 

Decembrie 

2018 

“Deschide ușa, 

creștine!” 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

NORMAL NR 19 

CHERCIU ADRIANA Decembrie 

2018 

,, Miracolul 

Crăciunului” 

Ziua Mondială a Educației Scoala Gimnaziala Racoasa  Expozitie 

tematica 

A sosit toamna cu alaiul ei! GRĂDINIȚA 

BIZIGHEȘTI,GAROAFA 

 Expozitie 

tematica 

Ziua internațională a Mării  Negre  Școala Gimnazială Nănești  Expozitie 

tematica 

La mulți ani, România! ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

“EMIL 

ATANASIU”,GAROAFA 

 Expozitie 

tematica 

Mica Unire  văzută prin ochi de 

copil 

GRĂDINIȚA 

BIZIGHEȘTI,GAROAFA 

 

 Expozitie 

tematica 

 Unirea Principatelor Romane ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

Fitionesti 

 Expozitie 

tematica 

Tatal  11 
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Marketing educaţional ( publicitate/ diseminare) 

Activităţi de mediatizare şi promovare instituțională; 

 

Oferta CCD, pliante, conferinţe de presă, articole în presa locală şi centrală, site-ul 

www.ccdfocsani.ro. 

Oferta de formare a Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea pentru anul şcolar 2018 

- 2019, elaborată după analiza privind nevoia de formare, a fost prezentată şi difuzată în toate 

unităţile şcolare prin intermediul directorilor şi a responsabililor cu formarea şi dezvoltarea 

profesională din fiecare unitate şcolară. 

Promovarea in presa a activitatilor CCD: 

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. 

Participăm la activităţile desfăşurate în diverse unităţi şcolare, unde, de fiecare dată  promovăm  

imaginea C.C.D. şi facem cunoscute serviciile pe care le putem oferi cadrelor didactice. 

Profesorii metodişti, formatorii locali şi responsabilii cu formarea din şcoli  prezintă la cercurile 

pedagogice, în şcolile lor, activităţile Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea, 

noutăţile din domeniul didacticii moderne,  promovând în acest fel imaginea instituţiei. 

Formabilii noştri promovează în şcolile lor cursurile de formare, care au avut un impact 

deosebit asupra activităţii lor la clasă, după parcurgerea acestora. 

Eficienţa programelor de formare continuă şi a activităţilor educative desfăşurate de Casei 

Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea se reflectă în faptul că, în urma participării la 

cursurile de formare în anii precedenţi, cadrele didactice au dobândit competenţe care fac posibilă 

aplicarea cu succes în procesul instructiv-educativ a strategiilor didactice moderne. 

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.pocuccdvn106336.roo, şi prezentări 

PowerPoint la şedinta de analiză anuală, la conferința de deschidere din cadrul proiectului 

POCU/73/6/6/106336 și proiect POCU/74/18/18/106415, dar şi prin revista Casei Corpului 

Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea, „Vârstele Şcolii”  şi a ziarelor locale ”Ziarul de Vrancea”, 

”Monitorul de Vrancea” si ”Tribuna Şcolii”, emisiuni TV la posturile locale Atlas TV, Realitatea 

Focşani, Focus TV.  

În cadrul proiectului POCU ID 106336 au fost distribuite 100 de afișe, 100 de pliante, 100 

de mape, 100 de flyere, 100 de agende, 100 de pixuri personalizate , 4 Roll-upuri, 100 de diplome. 

În cadrul proiectului POCU ID 106415 au fost distribuite 80 de afișe, 90 de pliante, 80 de mape, 

80 de flyere, 80 de agende, 80 de pixuri personalizate , 4 Roll-upuri, 100 de diplome. 

 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. 

Participăm la activităţile desfăşurate în diverse unităţi şcolare, unde, de fiecare dată  

promovăm  imaginea C.C.D. şi facem cunoscute serviciile pe care le putem oferi cadrelor 

didactice. 

http://www.ccdfocsani.ro/
http://www.pocuccdvn106336.ro/
http://www.137603portal.ro/
http://www.137603portal.ro/
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Profesorii metodişti, formatorii locali şi responsabilii cu formarea din şcoli  prezintă la 

cercurile pedagogice, în şcolile lor, activităţile Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” 

Vrancea, noutăţile din domeniul didacticii moderne,  promovând în acest fel imaginea instituţiei. 

Formabilii noştri promovează în şcolile lor cursurile de formare, care au avut un impact 

deosebit asupra activităţii lor la clasă, după parcurgerea acestora. 

Eficienţa programelor de formare continuă şi a activităţilor educative desfăşurate de Casei 

Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea se reflectă în faptul că, în urma participării la 

cursurile de formare în anii precedenţi, cadrele didactice au dobândit competenţe care fac posibilă 

aplicarea cu succes în procesul instructiv-educativ a strategiilor didactice moderne. 

Materiale informative realizate pentru promovarea imaginii instituţiei. 

 chestionare cu privire la nevoia de formare 

 întâlnirea membrilor echipei Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea (director, 

profesori metodişti) cu responsabilii cu formarea de la nivelul şcolii / liceului / grupului şcolar 

 întâlnirea membrilor echipei Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea cu 

inspectorii, formatorii, metodiştii I.S.J. 

 pliante, afişe, „Zilele Casei Corpului Didactic”, proiectele POCU, roll-up, agende, mape, 

pliante, afișe, pixuri, stick-uri realizate pentru promovarea proiectelor  

 expoziţii realizate la sediul Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea, a C.D.I.-

urilor din judeţ  

 pliante cu Oferta de formare a Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea; 

 dezvoltarea site-ului instituţiei; informare permanentă prin intermediul site-ului asupra 

activităţilor desfăşurate în Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea. 

 

      Domeniul dezvoltării profesionale proprii (director şi personalul instituţiei) 

 

Functia Nume si 

prenume 

Formare profesională 

Director Aurelia Neagu Curs acreditat OMEN, Jobs – formarea pentru orientare și 

consiliere în carieră 

Curs acreditat TIC OMEN nr.5046/06.09.2018 

Contabil şef Krasovschi-

Murea Georgeta 

Absolvire Curs TIC – 82 de ore- 20 de credite profesionale 

transferabile. 

 

Bibliotecar Stela Stănoiu 12-14 septembrie 2018 - Sibiu 

Cea de-a XXIX-a Conferință Națională a Asociației 

Bibliotecarilor din România (ABR) 

Tema ,,Bibliotecile – patromoniu cultural si digital al 

viitorului”.  

Participare la Sectiunea ,,Tehnici pedagogice in biblioteca”  
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31 octombrie 2018. Participare la Conferința profesională 

,,Bibliotecile unesc”- Loc de desfășurare- Biblioteca Județeană 

,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Absolvire Curs TIC – 82 de ore- 20 de credite profesionale 

transferabile. 

Informatcian Corina 

Simionescu 

Adeverință participare Conferinţa județeană: „Împreună pentru 

siguranţa online a copiilor!” 

Profesor 

metodist 

Claudia Enache Curs de antreprenoriat - „Construiește-ți viitorul!”,50 de ore 

Curs TIC – 82 de ore- 20 de credite profesionale transferabile 

Profesor 

metodist 

Micu Nicoleta Curs de antreprenoriat - „Construiește-ți viitorul!”,50 de ore 

Profesor 

metodist 

Enache Mirela Curs acreditat OMEN Jobs – formarea pentru orientare și 

consiliere în carieră 

Curs acreditat TIC OMEN nr.5046/06.09.2018 

        

Activităţi/ servicii prestate pentru obţinerea de venituri extrabugetare 

Tipul activităţii / serviciului Suma încasată (RON) 

a). proiecte/parteneriate SPONSORIZARI DONATII  

b). închirieri spaţii  850 

c). multiplicare materiale  - 

d). editare carte/reviste  - 

e). alte servicii (vânzări carte,  taxă bibliotecă, c/v. atestate de 

formare profesională, donaţii, taxă participare la Concursul 

revistelor şcolare, valorificare maculatură) 

3334 ( atestate ) 

 

 f). cursuri cu plată (tema/grupul ţintă) 69305  

TOTAL 73489  

 

Notă:   1. Datele raportate, precum şi modul de raportare vor fi luate în considerare în evaluarea 

activităţii anuale a conducerii casei corpului didactic. 

            2. Raportul anual de activitate va fi avizat de inspectorul şcolar general şi va fi transmis 

pe suport de hârtie şi respectiv în format electronic Word și EXCEL (pentru tabele) pe adresa: 

muza.maftei@medu.edu.ro 

 

Echipa de redactare: 

Coordonator:                                                                       

AURELIA NEAGU, director  

Profesor metodist CLAUDIA ENACHE 

Bibliotecar STELA STĂNOIU                                                  

 

DIRECTOR C.C.D., 

                                                Prof. AURELIA NEAGU 

 

mailto:muza.maftei@medu.edu.ro

