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Casa Corpului Didactic Gorj, unitate conexă a Ministerului Educaţiei Naţionale are ca obiectiv 

principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin programe de formare 

continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 

alin. (1) şi (4) din Legea nr. 1/2011.  

CCD Gorj îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asi-

gură un cadru şi un mediu profesional prielnic pentru dezvoltarea personală şi profesională a persona-

lului din învăţământul preuniversitar.  

 Recunoaşterea instituţiei ca autentic ofertant de formare continuă, derivă din calitatea şi opor-

tunitatea activităţilor, prin şansele pe care le creează beneficiarilor, de acces la surse de informare 

diverse, la schimburile de bune practici şi la dezvoltarea profesională și personală în domeniul educa-

ției.  

Pentru anul şcolar 2020-2021, obiectivul major al CCD Gorj este acela de a provoca schimbări 

conceptuale şi practice în exercitarea profesiei didactice bazată pe dezvoltarea competenţelor fun-

damentate într-un model profesional unitar, standardizat şi recunoscut în spaţiul naţional şi euro-

pean. 

 Misiunea Casei Corpului Didactic Gorj este de a asigura cadrul legal pentru dezvoltarea persona-

lă şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar prin programe de formare și perfec-

ționare la standarde calitative ridicate, având la bază inovația, performanța, promovarea valorilor eu-

ropene, egalitatea de șanse pentru toți beneficiarii şi deschiderea spre învățarea pe tot parcursul vie-

ții.   

 Viziunea Casei Corpului Didactic Gorj este de a promova prin programele și activitățile de for-

mare continuă propuse, prin exemplelele de bună practică, prin profesionalism și seriozitate, dimen-

siunea axiologică și politicile educaționale specifice societății contemporane 

Planul managerial al CCD Gorj, pentru anul şcolar 2020-2021, este structurat pe următoarele 

domenii : 

1. Proiectare strategică 

 Strategia de dezvoltare a CCD Gorj, elaborată pe baza diagnozei mediului intern/extern şi a 

nevoilor de perfecţionare/formare continuă a cadrelor didactice din judeţ; 

 Obiective generale ale activităţii CCD Gorj, corelate cu obiectivele ISJ Gorj în domeniul resur-

selor umane şi ale perfecţionării/formării continue a cadrelor didactice; 

 Direcţiile prioritare de dezvoltare instituţională  

2. Planificare şi organizare – Domenii de interes:  

 Perfecţionare/formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar (progra-

me acreditate/avizate M.E.N.)  

 Informare, documentare, consultanţă  

 Activităţi ştiinţifice, metodice, culturale  

 Editare şi difuzare de carte şi de publicaţii  

 Parteneriat extern  

 Proiecte europene derulate de CCD Gorj în calitate de aplicant/partener 

 Marketing educaţional, publicitate/diseminare  

 Dezvoltarea profesională a personalului instituţiei  

3. Monitorizare/control/evaluare:  

 Modalităţi şi instrumente de monitorizare a activităţilor şi de evaluare a gradului de atingere 

a obiectivelor  
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 Graficul raportărilor (pe semestre ale anului bugetar)  

 Măsuri de corecţie/ameliorare a activităţii 

 

1. PROIECTARE STRATEGICĂ 

1.1.   Strategia  de dezvoltare a CCD Gorj, elaborată pe baza diagnozei mediului intern/extern şi a 

nevoilor de  perfecţionare /formare continuă a cadrelor didactice din judeţ   

Strategia de dezvoltare a CCD Gorj s-a fundamentat pe o analiză complexă şi realistă asupra 

mediului intern și a mediului extern în care activează organizaţia şi a nevoilor de perfecţiona-

re/formare continuă a cadrelor didactice din judeţ  

Analiza mediului organizaţional este necesară pentru a fi identificate aspectele pozitive şi cele 

care necesită îmbunatăţiri la nivelul Casei Corpului Didactic Gorj şi pentru a oferi soluţii în vederea 

dezvoltării capacităţii administrative care să permită implementarea strategiilor şi o organizare inter-

nă eficientă şi eficace. Mediul intern şi extern au o importanţă deosebită asupra activităţii instituţiei, 

influenţa lor putând determina acţiuni şi atitudini de natură să fluidizeze sau să îngreuneze atât activi-

tăţile curente cât şi cele neprevăzute.  

Proiectarea activităţii a avut în vedere: 

 Strategia de dezvoltare a CCD Gorj, elaborată pe baza diagnozei mediului intern/extern şi a 

nevoilor de perfecţionare/formare continuă a cadrelor didactice din judeţ 

 Obiectivele generale ale activităţii CCD Gorj, corelate cu obiectivele ISJ Gorj în domeniul resur-

selor umane şi al perfecţionării/formării continue a cadrelor didactice 

 Direcţiile prioritare de dezvoltare instituţională 

În elaborarea planului managerial, am ţinut cont de: 

 Direcţiile strategice ale M.E.C; 

 Strategia managerială a ISJ Gorj; 

 Planul de Dezvoltare Instituţională al CCD Gorj 

 Nevoile din sistemul educațional la nivel local. 

Direcţiile strategice de acţiune ale CCD Gorj urmăresc creşterea calităţii procesului educaţional 

prin diversificarea activităţilor de formare continuă, prin urmărirea impactului formării continue şi 

prin dezvoltarea de proiecte şi parteneriate în scopul creşterii competitivităţii resursei umane din în-

văţământul preuniversitar. 

Proiectarea activităţii se bazează pe diagnoza mediului intern, extern şi a nevoilor de perfecţio-

nare/ formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar Gorjean.  

1.1.1. Diagnoza mediului intern  

În urma analizei activităţii C.C.D. materializată prin rapoarte de activitate, s-au identificat urmă-

toarele aspecte:  

 Creşterea numărului de programe de formare continuă derulate în calitate de furnizor;  

 Eficientizarea activităţii filialelor şi CDI-urilor prin continuitatea obiectivelor şi acţiunilor 

strategiilor anterioare, utilizând un management de natură să conducă spre satisfacerea 

concretă a nevoilor cadrelor didactice;  

 Valorizarea resurselor educaţionale create prin proiectele implementate de către Casa 

Corpului Didactic Gorj;  

 Utilizarea avansată de aplicaţii online pentru eficientizarea gestionării programelor de 

formare continuă;  
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 Dezvoltarea bazei materiale a instituţiei în vederea susţinerii nevoilor de formare conti-

nuă, informare şi documentare ale cadrelor didactice;  

 Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele unui învăţământ modern, garanţie a calității 

dezvoltării profesionale a personalului didactic. 

Resurse materiale 

Casa Corpului Didactic Gorj, va pune la dispoziție pentru buna desfășurare a activităților  urmă-

toarele spații de lucru:  

1. Sala de formare a CCD Gorj 

2. Laborator Informatică _ Nr. 1 

3. Laborator Informatică _ Nr. 2 

4. Bibliotecă  

1. SALĂ DE FORMARE 

 

 
   Dimensiuni 

Lungime: 10m 
Latime: 5m 
Inaltime: 3m 

 Suprafata 50m² 
 Volum: 150m³  

     Iluminat Natural: Natural                                        Artificial: Iluminat 

    Mobilier Mese: masă tip conferință                         Scaune: 30 

Dotare spațiu: 

Denumire echipament  Nr. buc. 

Videoproiector  1 buc 

Tablă inteligentă  1 buc 

Mobilier tip arhivă  4 buc 

Laptop  1 buc 

Flipchart  1 buc 

Conexiune wirelles  

Purificator/dozator apă 

 
2. LABORATOR INFORMATICA NR. 1 

 

 
   Dimensiuni 

Lungime: 10m 
Latime: 5m 
Inaltime: 3m 

 Suprafata 50m² 
 Volum: 150m³  

     Iluminat Natural: Natural                                        Artificial: Iluminat 

    Mobilier Mese : 25 + masă formator                     Scaune: 26 

 
Dotare spațiu: 

       Echipament Nr. bucăți   Tipul de echipament 

Laptop 26  Echipament electronic  

Videoproiector 1  Echipament electronic 

Tablă inteligentă 2  Echipament electronic 

Multifuncțională  2  Echipament electronic 

Router wirelles  2  Echipament electronic 

Router rețea 30 porturi 1  Echipament electronic 

Ecran de proiectie  1  

Mobilier tip arhiva 2  
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3. LABORATOR INFORMATICĂ  NR. 2 

 

 
   Dimensiuni 

Lungime: 6 m 
Latime: 4m 
Inaltime: 3m 

Suprafata 24m² 
Volum: 72 m3 

     Iluminat Natural: Natural                                        Artificial: Iluminat 

    Mobilier Mese  : 10/ 10                           Scaune: 30/30 

 
Dotare spațiu: 
 

       Echipament Nr. bucăți   Tipul de echipament 

Laptop 15  Echipament electronic  

Desktop  10  Echipament electronic 

Videoproiector 1  Echipament electronic 

Multifuncțională  2  Echipament electronic 

Router wirelles  2  Echipament electronic 

Router rețea 30 porturi 1  Echipament electronic 

Ecran de proiectie  1  

Mobilier tip arhiva 2  

 
4. BIBLIOTECĂ 
 

 
   Dimensiuni 

Lungime: 6 m 
Latime: 4m 
Inaltime: 3m 

Suprafata 24m² 
Volum: 72 m3 

     Iluminat Natural: Natural                                        Artificial: Iluminat 

    Mobilier Mese: 3                                                     Scaune: 12 

 
Dotare spațiu 

 

       Echipament Nr. bucăți   Tipul de echipament 

Laptop 1  Echipament electronic  

Videoproiector 1  Echipament electronic 

Imprimantă  1  Echipament electronic 

Ecran de proiectie 1 - 

Fond de carte  22 000 - 

Mobilier  5 - 

 
 
I. ALTE ECHIPAMENTE AFLATE ÎN DOTAREA INSTIUȚIEI  

 

       Echipament Nr. bucăți   Tipul de echipament 

Calculatoare 10  Echipament electronic  

Videoproiector 4  Echipament electronic 

Retroproiector 1  Echipament electronic 

Ecran portabil 2  Echipament electronic 

Flipchart 1  Echipament electronic 

Laptop 3  Echipament electronic 
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Copiator xerox 1  Echipament electronic 

Multifunctionala 4  Echipament electronic 

Aparat foto digital  2  Echipament electronic 

Telefon/fax 1  Echipament electronic 

Imprimante 4  Echipament electronic 

Camere foto digitale 2  Echipament electronic 

Laminator  1 - 

Aparat de indosariat – spire plastic 1 - 

Cutter hârtie 1 - 

 
Centralizator resurse materiale și sursa de proveniență 

 

Calculator 
Laptop  
(nr. buc.) 

TV/ video -
proiector/ 
camera vi-
deo (nr. buc) 

Copiator 
(nr. buc) 

Laminator 
(nr. buc) 

Soft edu-
caţional 
(nr. buc)  

Fond  
de car-
te 
(nr. buc) 

Alte echipamente 
(denumire, nr. buc.) 

Sursa 
dotă-
rii*  
 

38 buc. 

desktop 

(21 buc – 

reţea AeL 

– dotare 

SEI  2005;  

16 calc 

desktop) 

 

41 buc. 

Laptop 

TV - 3 buc; 

 

Videoproiec-

tor 

10 buc. 

 

 

Camera vi-

deo - 2 buc 

1 buc 1 buc 202 buc 
23806 

buc. 

Imprimantă  laser co-
lor - 4 buc. 
Imprimanta laser ne-
gru - 3buc 
Multifuncţională - 6 
buc 

Conform 
foii de 
lucru 
Excel  

Aparat foto digital - 
1buc. 

Home cinema - 1 buc. 

Aparat spiralat - 1 buc. 

Video recorder – 1 
buc. 

Video player – 1 buc. 

Retroproiector – 2 buc. 

LCD panel – 1 buc. 

Tablă interactivă – 3 
buc 

 
 
 

Denumire echipament Nr. buc Sursa dotării Anul 

Calculator Desktop 5 buc.  Dotarea CCD -urilor    2000 

Laptop  1  buc Dotarea CCD -urilor  2000 

TV 1 buc  Dotarea CCD -urilor  2000 

Videoproiector 2 buc Dotarea CCD -urilor    2000 

Soft educational 202 buc Dotarea CCD -urilor   2000 

Imprimanta LaserJet 1 buc Dotarea CCD -urilor   2000 

Video recorder 1 buc  Dotarea CCD -urilor    2000 

Video player 1 buc Dotarea CCD -urilor    2000 

laminator 1 buc Dotarea CCD -urilor    2000 

Copiator  1 buc Dotarea CCD -urilor    2000 

Retroproiector 2 buc Dotarea CCD -urilor   2000 

LCD panel  1 buc Dotarea CCD -urilor   2000 

Calculator Desktop 21 buc.  Dotare SEI - 2005 (laborator AeL) 2005 

Calculator Desktop 7 buc Buget - dec. 2006  2006 

Laptop  4  buc Buget  - dec. 2006  2006 



PLANUL MANAGERIAL  AL CCD GORJ An şcolar 2020-2021 

 

6 

 

Denumire echipament Nr. buc Sursa dotării Anul 

TV 2 buc Buget - dec. 2006  2006 

Videoproiector 4 buc Buget - dec. 2006  2006 

Imprimanta laser color 4 buc Buget - dec. 2006  2006 

Home cinema  1 buc. Buget - dec. 2006  2006 

Laptop  1  buc Fonduri proprii - 2008  2008 

Videoproiector 1 buc Buget - 2008 2008 

Multifunctionala 1 buc Fonduri proprii - 2008  2008 

Imprimanta LaserJet 5 buc.  Fonduri proprii - 2009 2009 

Calculator Desktop 1 buc Fonduri proprii - 2010 2010 

Copiator  1 buc. Buget - dec. 2012 2012 

Camera video 2 buc Fonduri proprii - 2012 2012 

Laminator 1 buc Fonduri proprii - 2012 2012 

Aparat foto digital 1 buc Fonduri proprii - 2013 2013 

Calculator Desktop 4 buc Fonduri proprii - 2014 2014 

Soft  9 buc Fonduri proprii - iunie 2014 2014 

Multifunctionala 1 buc Fonduri proprii - iunie 2014 2014 

Multifunctionala 1 buc Gratuit - 2014 2014 

Laptop  1 buc. 
Proiect POSDRU /153/1.1.S/1423  ”Istoria recentă a 

României” - 2016 
2016 

Videoproiector  1 buc 
Proiect POSDRU /153/1.1.S/1423  ”Istoria recentă a 

României” - 2016 
2016 

Tabla interactiva 1 buc. 
Proiect POSDRU /153/1.1.S/1423  ”Istoria recentă a 

României” - 2016 
2016 

Laptop  2 buc Fonduri proprii  2016 

Videoproiector  2 buc  Fonduri proprii  2016 

PC Desktop All in One  1 buc Fonduri proprii  2016 

Multifunctionala Lexmark 1 buc  Fonduri proprii  2016 

Laptop  35 buc ROSE 2017 

Videoproiector  2 buc ROSE 2017 

Multifunctionala Kiocera 2 buc ROSE 2017 

Multifunctionala Lexmark 2 buc.  ROSE 2017 

Tabla interactiva 2 buc ROSE 2017 

Laptop 1 buc 
Proiect POCU/254/6/20/118327 „Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toți – CRED” 
2019 

Imprimanta LaserColor 1 buc 
Proiect POCU/254/6/20/118327 „Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toți – CRED” 
2019 

Tabla interactiva 1 buc 
Proiect POCU/254/6/20/118327 „Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toți – CRED” 
2019 

Videoproiector cu suport  1 buc 
Proiect POCU/254/6/20/118327 „Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toți – CRED” 
2019 

 
 

Resursele umane au fost atent selecţionate, potrivit specificului instituţiei şi în concordanţă cu 

nevoile de formare identificate în vederea realizării strategiei de dezvoltare a CCD Gorj Instituţia dis-

pune de o încadrare a profesorilor metodişti prin concurs, organizat respectându-se legislaţia şi me-

todologia în vigoare, ceea ce a asigurat continuitate, echilibru şi eficienţă în realizarea activităţilor 

propuse. 
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Comparti-
ment 

Posturi 
(normă 
întreagă 

sau fracţiu-
ni de 

normă) 

Numele şi pre-
numele 

Statutul: titular 
(data concursului)/ 

detaşat/ cumul/ 
plata cu ora 

Studii Specialitatea 
Vechime/ 

Grad 

CONDUCERE 

Director 1 
Vulpe Daniela Conform OM 5162/ 

14.08.2020 
Universitatea „Spiru Haret" București,  
Facultatea de psihologie 

Psihologie  29 ani /Gr. I 

PERSONAL DIDACTIC 

Profesor 
metodist 

1 
Popovici Lau-
renţiu Daniel 

Titular 
Universitate Bucureşti, Facultatea de 
Teologie Universitatea Craiova Facultatea 
de Istorie -Filozofie - Geografie  

Teologie pas-
torală Istorie 

25 ani / Gr.I 

Profesor 
metodist 

1 
Dijmărescu 
Simona 

Titular 
Universitate de Vest -Timişoara Faculta-
tea de Fizică 

Fizică -chimie 25 ani / Gr.I 

Profesor 
metodist 

1 
Suciu  
Monica 

Titular 
Universitatea Politehnică „Traian Vuia" –
Timişoara, Universitatea C-tin Brâncuşi 
Tg-Jiu, reconversie profesionala TIC 

Utilaj tehno-
logic chi-
mic/TIC 

35 ani / Gr.I 

Profesor 
metodist 

1 
Gorun Elena 
Gabriela 

Titular 
Universitatea de Vest Timişoara, Facul-
tatea de Matematică 

Matematică 27 ani / Gr.I 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

Informati-
cian 

1 Fîcea Vasile Titular 
Universitatea Craiova Facultatea de Şti-
inţe Economice 

Informatica 
economica 

17 ani / 
 Treapta IA 

Bibliotecar 1 
Firan Alina 
Mihaela 

Titular 
Universitatea Craiova Facultatea de Şti-
inţe Economice 

Bibliotecon-
omie 

18 ani /  
Treapta I 

Administra-
tor financiar 

0,5 
Popescu Maria-
na 

Titular  
Universitatea ”Spiru Haret” – București,  
Facultatea de Management finaciar con-
tabil 

Contabilitate 
și informatică 
de gestiune  

24 ani / 
Gradul II 

TOTAL 
POSTURI 

                                7,5 

 

În urma analizei raportului de activitate pentru anul şcolar anterior s-au identificat următoarele 

aspecte: 

 Creşterea numărului de programe de formare continuă derulate în calitate de furnizor; 

 Valorizarea resurselor educaţionale create prin proiectele implementate de către CCD 

Gorj;  

 Dezvoltarea bazei materiale a instituţiei în vederea susţinerii nevoilor de formare conti-

nuă, informare şi documentare ale cadrelor didactice;  

 Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele unui învăţământ modern, garanţie a calităţii 

dezvoltării profesionale a personalului didactic. 

1.1.2. Diagnoza mediului extern  

La nivel judeţean CCD Gorj asigură dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic 

auxiliar din învăţământul preuniversitar, prin programe de formare continuă şi activităţi de perfecţio-

nare, activități metodice, științifice și culturale. 

Formarea profesională sau învăţarea pe tot parcursul vieţii are două componente, respectiv 

formarea profesională iniţială, care se referă mai precis la formarea universitară şi postuniversitară a 

adulţilor (fiecare participă la programe de formare pentru ei înşişi), şi formarea profesională continuă, 

care presupune un proces continuu de învăţare, la nivel postuniversitar, Casa Corpului Didactic Gorj 

fiind un furnizor de formare continuă al cărui grup ţintă îl reprezintă cadrele didactice din învăţămân-

tul preuniversitar şi personalul didactic auxiliar.  
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Apariţia concurenţei, atât între sistemele de educaţie, care îşi atribuie şi funcţii educative, pe de 

o parte, cât şi între diferitele componente ale sistemului, între diversele opţiuni teoretice şi metodo-

logice constituie un factor important care influenţează managementul educaţional. 

Strategia de dezvoltare promovată la nivelul judeţului asigură coerenţă programelor de formare 

continuă, prin includerea acestora într-un sistem diversificat şi flexibil şi compatibilizarea dintre pre-

gătirea profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar şi cerinţele unui sistem educaţional 

modern.  

   Monitorizarea participării cadrelor didactice la activităţile de formare şi perfectionare s-a reali-

zat de către profesorii responsabili cu dezvoltarea personală, aceştia implicându-se în desfăşurarea 

unui act educaţional de calitate. Competenţele cadrelor didactice, beneficiare ale acestor programe 

de formare, s-au regăsit în asistenţele efectuate la clasă, ca fiind bine însuşite şi aplicate cu profesio-

nalism şi responsabilitate, prin obţinerea de performanţe în activitatea proprie, prin rezolvarea cu 

succes şi a altor sarcini cu care se confruntă la clasă şi nu în ultimul rând, prin propunerea unor noi 

activităţi sau programe, cu efecte vizibile pentru toţi, profesori, elevi, părinţi. 

Interesul cadrelor didactice pentru perfecţionarea continuă şi dezvoltarea personală este în 

creştere, după cum a rezultat din numărul mare al solicitărilor de înscriere la programele din oferta 

CCD Gorj 

Formarea continuă a permis să se răspundă atât nevoilor personale, cât şi celor profesionale şi 

organizaţionale. Ţinând seama de obiectivele formării continue au fost iniţiate, organizate şi derulate 

diverse programe şi activităţi la nivel de judeţ, care sunt efectul investigaţiei nevoii de formare conti-

nuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar. 

Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar au beneficiat în anul şcolar 2019-2020 de o 

ofertă bogată de formare atât prin programe acreditate oferite de către CCD Gorj, cât şi prin progra-

me avizate şi activităţi metodice, științifice și culturale.  

Întreaga activitate de formare planificată la nivel judeţean se bazează pe analiza nevoilor edu-

caţionale şi de formare a personalului din învăţământul preuniversitar gorjean.  

Urmare directă a diagnozei mediului intern şi extern prezentăm: 

Analiza S.W.O.T.  

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 

- CCD Gorj reprezintă principalul organizator și furnizor de 

programe de formare continuă a personalului didactic din 

judeţul Gorj, care promovează noua concepţie asupra pre-

gătirii personalului didactic, focalizată pe nevoile benefici-

arului, centrată pe formare, nu pe informare, având în ve-

dere piaţa ofertei de formare; 

- Iniţiază şi organizează periodic, programele proprii de for-

mare propuse anual prin Oferta de formare, activităţi şti-

inţifice, metodice, educative cu impact pozitiv asupra be-

neficiarilor;  

- Oferă consultanţă de specialitate, metodică şi psihopeda-

gogică personalului didactic și didactic auxiliar din judeţ;  

- Este centru metodologic pentru bibliotecarii şi documen-

tariştii din judeţ;  

- Dispune de fond documentar, destinat informării cadrelor 

didactice;  

- Nevoi de formare neacoperite pentru unele 

categorii de beneficiari: personal didactic au-

xiliar, cadre didactice care îşi desfăşoară acti-

vitatea didactică în C.D.I., consilieri şcolari, 

etc.; 

- Dificultăţi în ceea ce priveşte comunicare cu 

unităţile de învăţământ din judeţ şi mai ales 

cu responsabilii cu formarea continuă; 

- Lipsa de  responsabilitate a unor manageri 

şcolari faţă de formarea continuă; 

- Fonduri insuficiente pentru achiziţionarea 

unor obiecte de inventar şi a publicaţiilor şti-

inţifice sau pedagogice recente; 

- Insuficienta motivare şi implicare a responsa-

bililor cu dezvoltarea profesională din şcoli 

pentru determinarea nevoii de formare sau 
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- Dezvoltă relaţii de parteneriat cu furnizori de formare con-

tinuă externi organizând cursuri în cadrul unor proiecte 

comune;  

- Colaborează cu parteneri pe plan local și naţional pentru 

proiectarea programelor de formare; 

- Oferta diversificată de programe de formare propusă în 

baza analizei de nevoi de formare, corelată cu nevoile rea-

le ale cadrelor didactice sau semnalate de conducerile uni-

tăţilor şcolare; 

- Efortul de utilizare eficientă a resurselor financiare aflate 

la dispoziţie şi de atragere a unor resurse extrabugetare; 

- Existenţa unei baze materiale dotată cu  echipamente mul-

timedia competitive (laptop, videoproiector, imprimante, 

softuri educaţionale) şi a unui laborator AEL 

- Existenţa unui sistem informaţional a CCD Gorj destinat 

tutror  cadrele didactice (site www.ccdgorj.ro); 

- CCD GORJ colaborează cu ISJ Gorj, cu organizaţii profesio-

nale, ONG-uri, şi fundaţii strategie care se concretizează în 

activităţi de formare a cadrelor didactice în vederea 

schimbării stilului de abordare a procesului instructiv-

educativ şi de adaptare a curriculum-ului la cerinţele me-

diului socio-economic, precum şi pentru a facilita parcur-

suri individuale prin aplicarea de pedagogii diferenţiate şi a 

diversităţii în curriculum. 

- coordonarea activităţilor de formare, ştiinţifice, metodice 

şi culturale în judeţ prin filiale/centre de formare care răs-

pund nevoilor individuale, de grup, organizaţionale şi insti-

tuţionale în vederea dezvoltării competenţelor specifice 

îndeplinirii rolului social al cadrului didactic; 

- Dezvoltarea de parteneriate la nivel judeţean, regional, 

naţional şi internaţional; 

- Climatul organizaţiei este unul deschis, caracterizat prin 

dinamism şi grad înalt de angajare, prin relaţii deschise, 

colegiale, bazate pe respect şi ajutor reciproc 

- CCD Gorj dispune de resurse umane şi resurse materiale 

necesare pentru desfăşurarea unor activităţi de formare 

de calitate; 

pentru informarea cadrelor privind participa-

rea la unele cursuri de formare continuă; 

- Sincope în fluxul informaţional cu unităţile 

şcolare datorate faptului că nu toţi directorii 

de şcoli informează la timp personalul didactic 

despre acţiunile desfăşurate de CCD Gorj; 

- Spaţii insuficiente pentru derularea activi-

tăţilor de formare; 

- Nu s-a monitorizat suficient impactul progra-

melor de formare în activitatea didactică la 

nivelul unităţilor de învăţământ astfel încât să 

se asigure un feedback reglator real al activi-

tăţii de formare; 

- Lipsa unui sistem omogen, flexibil şi constant 

de comunicare cu managerii unităţilor de în-

văţământ şi responsabilii cu dezvoltarea pro-

fesională cu privire la formarea debutanţilor şi 

a suplinitorilor;  

- Imposibilitatea monitorizării tuturor activi-

tăţilor de formare derulate în judeţ de către 

alţi furnizori care au comunicat direct doar cu 

formatorii programelor; 

- Insuficienta adaptare a organizării programe-

lor de formare la nevoile unor unităţi de în-

văţământ din mediul rural, situate în zone ge-

ografice mai îndepărtate; 

- Nevoia unei mai bune strategii de monitoriza-

re a modului în care competenţele dobândite 

la cursurile de formare, sunt transpuse în ac-

tivitatea de la clasă, de către cadrele didactice 

participante la activităţi de formare; 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

- Întărirea rolului şi locului Casei Corpului Didactic, ca fur-

nizor de formare continuă; 

- Interesul forurilor superioare pentru coordonarea activi-

tăților caselor corpului didactic în vederea  eficientizării  

activității acestora; 

- Strategia M.E.N., cu privire la formare continuă prin pro-

grame şi proiecte; 

- Reforma sistemului educațional în formarea continuă a 

cadrelor didactice, actualizarea şi completarea legislației 

privind formarea continuă a personalului din învățămân-

- Scăderea interesului unor categorii de cadre 

didactice pentru activitatea de formare (mai 

ales după obţinerea gradului I); 

- Lipsa de responsabilitate a unor manageri şi 

responsabili cu formarea continuă faţă de 

formarea continuă a tuturor categoriilor de 

cadre didactice; 

- Existenţa altor furnizori acreditaţi de formare 

continuă, ceea ce poate duce la scăderea inte-

resului cadrelor didactice pentru cursurile or-

http://www.ccdgorj.ro/
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tul preuniversita; 

- Existenţa unei metodologii actualizată, privind acredita-

rea si evaluare periodică a furnizorilor de formare conti-

nuă şi a programelor de formare oferite de aceştia; 

- Posibilitate de informare şi consultanţă pentru coordo-

narea activităților caselor corpului didactic în vederea  

eficientizării  activității acestora; 

- Posibilitatea implicării personalului didactic în programe 

de cooperare naţionale şi internaţionale; 

- Conştientizarea de către cadrele didactice a faptului că 

formarea continuă oferă oportunitatea dezvoltării carie-

rei; 

- Legislaţia în vigoare stipulează obligaţia angajatorului de 

a susţine accesul periodic al angajaţilor la formare profe-

sională. 

ganizate de CCD Gorj; 

- Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor ca-

dre didactice; 

- Existenţa sentimentului că formarea continuă 

nu ajută cadrele didactice decât la completa-

rea punctajului fişei de evaluare; 

- Resurse financiare insuficiente alocate de la 

buget programelor de formare/ cursuri sub-

venţionate de la buget; 

- Dezechilibre funcţionale în activitatea CDI-

urilor, ca urmare a lipsei de încadrare a profe-

sorilor documentarişti.  

- Număr mare de ONG-uri acreditate ca furni-

zori de formare profesională ceea ce generea-

ză concurenţă neloială pe piaţă furnizorilor de 

formare profesională; 

 

1.1.3 Analiza nevoilor de perfecţionare/ formare continuă a cadrelor didactice din judeţul Gorj 

 Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar Gorjean au beneficiat în anul şcolar 2019– 

2020 de o ofertă bogată de formare atât prin programe acreditate cât şi prin activităţi de perfecţiona-

re și programe avizate de către M.E.C.  

Interesul cadrelor didactice pentru formarea continuă şi dezvoltarea personală este în creştere, după 

cum a rezultat din numărul mare al solicitărilor de înscriere la programele din oferta C.C.D. Gorj. 

Pentru ca programele de formare să fie eficiente, este necesară realizarea unei analize de 

nevoi adecvate. Astfel, analiza de nevoi privind motivația de formare continuă pentru anul școlar 

2020-2021 a fost realizată în corelare cu: 

 Cerințele M.E.C; 

 Rapoartele/Recomandările inspecțiilor școlare efectuate de I.S.J. Gorj; 

 Rezultatele obținute de cadrele didactice din județ la examene și concursuri naționale; 

 Rezultatele chestionarelor aplicate în sistem; 

S-au avut în vedere următoarele aspecte: 

- nivelul actual de pregătire al cadrelor didactice debutante sau al celor cu statut de suplinitor 

pentru susținerea examenului de titularizare, evidențiat de rezultatele obținute la examenele 

naționale din anul 2020; 

- gradul de pregătire al cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivat (care asigură drep-

tul de practică în învăţământul preuniversitar) sau al celor care vor susține gradul didactic I sau 

II; 

- asigurarea calității în evaluare la examenele naționale de titularizare prin formarea unor cadre 

didactice competente să îndeplinească rolul de evaluator; 

- diversificarea și îmbunătățirea ofertei de formare pentru a corespunde nevoilor tuturor cadre-

lor didactice indiferent de vârstă, vechimea în învățământ sau specialitate; 

- asigurarea locațiilor și a condițiilor pentru buna derulare a programelor de formare astfel încât 

să fie depășite barierele impuse de costurile de transport pentru cadrele didactice din medii 

rurale îndepărtate sau defavorizate; 
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- nivelul de pregătire al cadrelor didactice pentru utilizarea calculatorului necesar elaborării 

planificărilor școlare, a testelor de evaluare sau a altor documente școlare, precum și pentru 

creșterea atractivității activităților de predare – învățare - evaluare;  

- actualizarea permanentă a informațiilor științifice;  

- modalități de îmbunătățire a relaționării profesor-elev în vederea îmbunătățirii actului educa-

țional și a reducerii abandonului școlar;  

Ancheta prin chestionar 

 Pentru colectarea informaţiilor privind nevoia de formare din unitățile școlare, împreună cu res-

ponsabilii cu dezvoltarea profesională s-au utilizat ca instrumente: 

1.  ,,Chestionar pentru cadrele didactice privnd identificarea nevoii de formare continuă în 

judeţul Gorj , pentru anul şcolar 2020-2021” (Anexa 1) 

2. ,,Chestionar pentru directori privnd identificarea nevoii de formare continuă în judeţul 

Gorj , pentru anul şcolar 2020-2021” (Anexa 2) 

3. ,,Chestionar pentru cadre didactice auxiliare privnd identificarea nevoii de formare conti-

nuă în judeţul Gorj , pentru anul şcolar 2020-2021” (Anexa 3) 

4. ,,Chestionar pentru inspectori școlari privnd identificarea nevoii de formare continuă în ju-

deţul Gorj , pentru anul şcolar 2020-2021” (Anexa 4) 

5. Chestionar pentru responsabilii cu dezvoltarea profesională din unitățile școlare din ju-

deţul Gorj pentru anul şcolar 2020-2021” (Anexa 5) 

6. Chestionar de evaluare a programului de formare (Anexa 6) 

7. Chestionar online – Integrarea a tehnologiei în procesul de predare-învățare-evaluare 
https://forms.gle/Pa6WttZiUzrBqwC47   

 Chestionarele au fost concepute de echipa profesorilor metodişti ai CCD Gorj la solicitarea direc-

torului instituției. 

 În luna, mai 2020, CCD Gorj cu ajutorul responsabilior cu dezvoltare profesională a demarat pro-

cesul de identificare a nevoilor de formare pentru anul școlar 2019-2020 la nivelul județului Gorj.  Cu 

această ocazie, au fost aplicate în unități școlare din județul Gorj chestionarele pentru identificare ne-

voilor de formare pentru toate categoriile de personal didactic și didactic auxiliar,  iar până la sfârşitul 

lunii iunie 2020 fiecare responsabil cu dezvoltarea profesională a întocmit un raport privind identifica-

rea nevoilor de formare la nivelul unităților școlare.  

 Chestionarele au fost trimise prin e-mail responsabilior cu dezvoltare profesională și afișate pe 

site-ul www.ccdgorj.ro, secțiune Responsabil cu dezvoltarea profesională, pentru a fi aplicate în toate 

unităţile de învăţământ. Până la sfârşitul lunii iunie 2020 fiecare responsabil cu dezvoltarea profesio-

nală a întocmit un raport privind identificarea nevoilor de formare la nivelul unităților școlare.  

 Aceste chestionare au fost completate de cadrele didactice din unităţile de învăţământ, centrali-

zate de responsabilul cu dezvoltarea profesionlă din școli şi trimise spre CCD Gorj pentru interpretare, 

sub forma unui rapot privind impactul programelor de formare și analiza de nevoi pentru fundamen-

tarea ofertei CCD Gorj.  

 Chestionarele construite pe mai multe dimensiuni au fost interpertate pentru un eşantion de 500 

cadre didactice din învăţământul preuniversitar, alese în mod aleatoriu provenind din unități şcolare 

din judeţ, atât din mediul urban și cât și din mediul rural şi a urmărint identificarea acelor domenii ale 

activităţii didactice în care se manifestă cu o anumită intensitate nevoia îmbunătăţirii competenţelor 

profesionale.  

https://forms.gle/Pa6WttZiUzrBqwC47
http://www.ccdgorj.ro/
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 De asemenea un punct de plecare în elaborarea Ofertei de formare pentru anul școlar 2020-2021 

a constituit-o și interpretarea rezultatelor chestionarului online – Integrarea a tehnologiei în procesul 

de predare-învățare-evaluare https://forms.gle/Pa6WttZiUzrBqwC47 .    

 Datele rezultate în urma interpretării au constituit punctul de plecare în fundamentarea ofertei 

de formare pentru anul şcolar 2020-2021.  

 Interpretarea chestionarelor aplicate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. 

   Distribuţia pe vârstă, spaţiu comunitar urban – rural și sex arată că cea mai mare parte a subi-

ecţilor investigaţi sunt din categoria de vârstă 35-40 ani și provin din mediul urban..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Majoritatea respondenţilor 46% sunt cadre didactice cu gradul II, 30% deţin gradul I, 19% au de-

finitivatul şi 5% sunt debutanţi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediu de 
rezidenta 

Nr. cadre 
didactice 

urban 305 

rural 195 

Sex Nr. cadre didactice  

feminin 320 

masculin 180 

Categorie vâr-
stă 

Nr. cadre didactice   

până in 25 ani 45 

25-30 ani 80 

30-35 ani 105 

35-40 ani 135 

40-45 ani 90 

peste 50 ani 45 

Grad didactic Nr. cadre didactice  

Debutant 15 

Definitiv 70 

Grad II 240 

Grad I 175 

https://forms.gle/Pa6WttZiUzrBqwC47
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 Majoritatea respondenţilor au funcţie de bază, de predare 80%, directori 10%, inspectori şcolari 

3%, restul fiind maiștri instructori, consilieri, profesori documentariști, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chestionarul a fost aplicat pentru următoarele categorii de cadre didactice, ponderea cea mai 

mare au avut-o profesorii 47%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Majoritatea respondenţilor 54% prefera să participe la tipuri de programe scurte acreditate care 

se finalizează cu credite profesionale transferabile. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru a identifica ce forme de organizare a activităţilor de formare continuă  sunt agreate de 

către subiecţi, respondenţii au avut de ales una sau mai multe variante date în chestionar. Majori-

tatea cadrelor didactice 51% au optat pentru cursurile online, 10% au optat pentru cursurile tra-

diționale, 13 % pentru învăţarea bazata pe proiecte și 26% pentru alte forme de organizare. 

Funcţie Nr. cadre didactice 

De predare 370 

Director 70 

Inspector de 
specialitate 

15 

Alte categorii 45 

Categorie  personal di-
dactic 

Nr. cadre 
didactice  

Învâţători 110 

Educatoare 65 

Profesori 280 

Alte categorii 45 

Tipul programu-

lui  

Nr. cadre 

didactice  

Acreditat/ pro-
gram lung  180 

Acreditat / pro-
gram scurt  270 

Neacreditat 50 
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 Sursele, modalităţile prin care respondenţii s-au informat cu privire la oportunităţile de dezvolta-

re personală oferite de CCD Gorj a fost pagina web a instituției în proporție de 37%  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Principalele domenii de competenţă pentru care cadrele didactice au optat să participe la pro-

gramele de formare sunt:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de organizare  
Nr. cadre 

didactice  

Stagii de formare 
traditionale  

50 

On-line 320 

Învăţarea bazată pe 
proiecte 

40 

Alte forme de orga-
nizare 

90 

Modalitati de in-

formare  

Nr. cadre 

didactice  

Pagina Web a in-
stitutiei 

184 

Colegi de scoala  45 

Metodisti CCD  128 

Consfatuiri/cercuri 
pedagogice  

143 

Denumire domeniu Nr. cadre 
didactice  

Didactica specialităţii 45 

Domeniul pedagogiei şi psi-

hopedagogiei educaţiei 
15 

Domeniul managementului 

educaţional şi al legislaţiei 

şcolare 

15 

TIC şi utilizarea calculatoru-

lui 
175 

Comunicare şi relaţionare 50 

Management şcolar/ insti-

tuţional  
20 

Strategii de incluziune a co-

piilor cu CES  
45 

Şcoala şi comunitatea 35 

Proiecte şcolare de educaţie 

interculturală  
15 

Metoda proiectelor la vârste 

timpurii 
25 

Strategii de dezvoltare a şcoli-

lor cu elevi proveniţi din rîn-

dul minorităţilor naţionale 

10 

Psihologia elevului în contex-

tul actual 
20 

 Noile educaţii 15 

Alte programe  15 
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 Modalităţile prin care respondenţii doresc să se dezvolte profesional sunt: cursuri de formare, ac-

tivităţi metodice, ştiinţifice şi culturale, ponderea cea mai mare o au cursurile de formare şi sim-

pozioanele.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cadrele didactice consideră că impactul programelor de formare furnizate de CCD Gorj în dome-

niul educaţiei este bună 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În ceea ce privește personalul didactic auxiliar, dintre cele 150 de chestionare interpretate  toţi 

respondenţii, au subliniat importanţa dezvoltării lor profesionale prin participarea la cursurile de for-

mare, considerând că acest lucru ar duce la optimizarea serviciilor oferite beneficiarilor și dobândirea 

de noi competențe funcției pe care o dețin: comunicare la nivel de grup, competenţe de utilizare a 

calculatorului, munca in echipa, dezvoltarea abilităţilor de organizare, sistematizare, creativitate şi 

initiativă. 

 În urma discuţiilor pentru cadrele didactice auxiliare au fost identificate nevoile de formare pe 

următoarele domenii:  

 

Forma de activi-

tate  

Nr. cadre didactice 

cursuri de for-

mare 
270 

simpozioane 160 

mese rotunde 25 

dezbateri 15 

alte activităţi 30 

Gradul de aplicare 
Nr. cadre 

didactice  

nu exista nici un 

impact 
30 

limitat 75 

bun 280 

foarte bun 115 
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 Pentru identificarea nevoilor de formare ale bibliotecarilor şi profesorilor documentarişti din Cen-

trele de documentare şi informare la nivelul judeţului, s-au folosit chestionare, discuţii individuale, 

focus grup, instrumente prin care au fost identificate temele de interes, tipurile de activităţi de for-

mare precum şi alte sugestii referitoare la activităţile de formare care vor fi organizate în anul şcolar 

2020 – 2021. 

 

2.2.3 Rapoartele şi recomandările inspecţiilor şcolare efectuate de ISJ Gorj 

 În urma analizei rapoartelor inspecţiilor şcolare efectuate de către inspectorii şcolari ai ISJ Gorj în 

unităţile de învățământ şi a discuţiilor purtate cu aceştia au fost identificate următoarele aspecte: 

- tendinţa unor cadre didactice de a participa la activităţile de formare doar pentru a obţine 

o adeverinţă valorificată prin punctaj sau credite, la diferite evaluări; 

- disponibilitatea încă destul de redusă faţă de acceptarea inovaţiei în procesul instructiv-

educativ a unor cadre didactice; 

- demersuri didactice bazate pe neimplicarea activă a elevilor, pe activităţi practice şi inter-

disciplinare; 

- scăderea interesului unor categorii de cadre didactice pentru activitatea de formare;  

Denumire program de 
formare  

Cadre didactice 
auxiliare 

Secretariat – birotică 8 

Tehnici şi metode de co-
municare eficientă 25 

Cursuri practice pentru 
contabilitate (EDUSAL),  
gestiune bibliotecă  35 

Cursuri pentru secretariat 
(REVISAL, Arhivare) 30 

Biblioteconomie şi specifi-
cul activităţii de profesor 
documentarist  35 

Legislaţia actuală şi ele-
mente de etică profesio-
nală 7 

Controlul finciar preventiv 10 

Competente dezvoltate  Cadre didactice 

auxiliare 

Comunicare la nivel de 

grup 
25 

Competenţe de utilizare a 

calculatorului 
35 

Munca in echipa 30 

Dezvoltarea abilităţilor de 

organizare, sistematizare 
40 

Creativitate şi initiativă 20 
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- lipsa de implicare a unor manageri şcolari în stimularea participării cadrelor didactice din 

subordine la activităţi de formare continuă;  

 Recomandări privind nevoia de formare ale cadrelor didactice, identificate în urma inspecțiilor 

efectuate de ISJ Gorj: 

- necesitatea includerii în Oferta de programe de formare continuă a unor programe care să 

îmbunătăţească calitatea actului educaţional şi să-l adapteze la specificul clasei și al par-

ticularităților de vârstă al elevilor; 

- utilizarea metodelor de evaluare alternative (instrumente, aplicare, înregistrarea și 

centralizarea datelor obținute, interpretarea din perspectiva activității următoare); 

- utilizarea unor strategii didactice pentru dezvoltarea creativităţii elevilor; 

- utilizarea unor strategii de diferențiere și individualizare a învățării, procedee de lucru 

specifice activității diferenţiate, formarea competențelor de elaborare a planurilor de 

intervenție personalizate; 

- abordarea interdisciplinară a conţinuturilor învăţării; 

- participarea la cursuri pentru dezvoltarea competenţelor de utilizarea metodelor şi pro-

cedeelor moderne, activ-participative;  

- demersuri didactice bazate pe implicarea activă a elevilor, pe activităţi practice şi interdis-

ciplinare; 

- dezvoltarea deprinderilor de utilizare a soft-urilor educaționale; 

- cunoașterea psihopedagogică a elevului: culegerea de informații utile și relevante, prelu-

crarea informațiilor și utilizarea acestora în activitatea didactică, activități și instrumente 

specifice de lucru, valorificarea parteneriatului școală – familie în vederea dezvoltării ar-

monioase a elevului. 

      Din analiza rezultatelor la concursurile naționale desfășurarte în anul 2019-2020 am identificat o 

acută nevoie de pregătire a cadrelor didactice participante, motiv pentru care anul acesta școlar am 

propus la recomandarea MEC:  

- activități de pregătire pentru cadrele didactice din învățămâtul preuniversitar încadrate cu stat-

ut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului pentru ocuparea posturilor va-

cante; 

- activități de pregătire pentru cadrele didactice debutante din învățămâtul preuniversitar în ve-

derea susținerii examenului de definitivare în învățământ; 

 

Statistică Examen de definitivat – 2020 

 

 
 
REZULTATE 

Candidați Note din care: 

Inscrisi Absenti Prezenti Retrasi Eli-
mi-
nati 

sub 
5,00 

5,00-
5,99 

6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 

10 

Înainte de 
contestații 

77 1 76 12 0 1 2 4 7 30 20 0 

După con-
testații 

77 1 76 12 0 0 3 9 1 31 20 0 

TOTAL CANDIDAȚI ADMIȘI:   51                                                                           Procent de promovabilitate: 67,11% 
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Statistică Examen  titularizare – 2020 

 

REZULTATE 
 

Note examen scris din care: Promovabilitate 

Total 
candidați 

10 
9,00-
9,99 

8,00-
8,99 

7,00-
7,99 

6,00-
6,99 

5,00-
5,99 

sub 
5,00 

procent 
>7,00 

procent 
>5,00 

Lucrari 
anula-
te 

Înainte de 
contestații 

354 6 39 80 81 45 45 57 206 58,19 296 83,62 1 

După con-
testații 354 6 40 80 88 37 50 52 214 60,45 301 85,03 1 

TOTAL CANDIDAȚI ADMIȘI:  214 

 

 În afara acestor instrumente de investigare, pentru elaborarea ofertei de formare pentru anul 

şcolar 2020-2021 s-au mai utilizat concluziile discuţiilor cu cadrele didactice care au avut loc într-un 

cadru organizat: cercuri metodice, şedinţe cu directorii şi responsabilii cu formarea continuă, consfă-

tuiri, precum şi interpretarea chestionarelor de evaluare a programelor de formare. 

 Prin aceste instrumente de marketing nevoile de dezvoltare profesională şi personală a persona-

lului din învăţământul preuniversitar gorjean au fost identificate în mare măsură. Ele au condus la 

elaborarea şi propunerea spre avizare a prezentei Oferte de formare pentru anul şcolar 2020-2021.   

Concluzii: 

 Centralizarea datelor statistice rezultate în urma prelucrării acestor tipuri de instrumente au con-

stituit punctul de plecare în realizarea analizei nevoilor de formare pentru anul şcolar 2020-2021, iar 

pe baza acestei analize a fost fundamentată și elaborată Oferta de formare a CCD Gorj. 

 Oferta de formare va contribui la îndeplinirea misiunii Casei Corpului didactic Gorj de a asigura 

cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar 

gorjean, în corelație cu standardele profesionale pentru profesia didactică, standardele de calitate și 

competențele profesionale, precum și în conformitate cu politicile și strategiile naționale și europene 

în domenoiul educației. 

 

DIRECȚII PRIORITARE DE FORMARE  

 Corelând nevoile de formare precizate de cadrele didactice cu cele identificate de inspectorii șco-

lari și metodiștii ISJ Gorj, cu informațiile obținute în urma focus-grupurilor cu responsabilii cu dezvol-

tarea profesională, cu informațiile culese din rapoartele activităților de formare ale formatorilor CCD 

Gorj, reies următoarele direcții de formare: 

1. Programe prioritare 

 Program de pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de defini-

tivare în învățământ. 

 Program de pregătire a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea 

participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante  

 Aspecte curriculare și docimologice urmărite în cadrul inspecțiilor de specialitate  

 Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice care participă la evalua-

rea lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul pre-

universitar și a concursului național de ocupare a posturilor vacante  

 Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării în comisiile de mobilitate a perso-

nalului didactic din învățământul preuniversitar 
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 Alte programe organizate la solicitarea MEC 

2. Didactica specialității 

 Eficiență în predare prin folosirea metodelor activ participative 

 Dinamica normei lingvistice 

 Didactica formării competențelor 

 Dezvoltare personală în contextul noului curriculum  pentru învățământ preșcolar. 

 Utilizarea calculatorului în studiul matematicii 

 Dezideratele  profilului  de formare al elevului la finalul ciclului primar  

 Documentele curriculare din perspectiva învăţământului primar  

 Evaluarea competenţelor  lingvistice  

 Modalități de realizare  a educației bilingve în învățământul preșcolar  

 Strategii de aplicare a curriculum-ului pentru educație timpurie 

 Tendinţe actuale în didactica preşcolară din perspectiva achiziției de  competențe 

 Învățarea științelor - abordări metodologice moderne 

 Elemente de creativitate didactică în predarea orei de religie 

 Strategii de obținere, monitorizare și evaluare a progresului școlar 

 Strategii didactice inovative în predarea educaţiei fizice și sportului 

 Strategii didactice  pentru creșterea motivației și eficientizarea învățării 

 Arte vizuale și abilități practice prin proiecte tematice 

 Dezvoltarea comportamentelor cognitive la vârsta preșcolară 

3. Management educaţional/instituţional, etc. 

 Dezvoltare organizațională  în instituțiile școlare  

 Managementul conflictelor în organizațiile școlare 

 Managementul organizaţional inovator  

 Managementul clasei de elevi  

 Managementul și administrarea resurselor  în unitățile școlare 

 Dezvoltare profesională continuă  

 Rolul și funcțiile cadrului didactic în actul educațional 

4. TIC și utilizarea calculatorului 

 TIC în activitatea didactică  

 Integrarea tehnologiilor IT în procesul didactic 

 Pregătirea  cadrelor didactice în vederea obținerii Certificării ECDL – Profil Didactic 

 Valențe inovative în managementul activității didactice 

5. Educație pentru calitate 

 Autoevaluarea instituţională prin aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii 

6. Educație pentru drepturile omului 

 Cultura drepturilor omului  

7. Educație pentru dezvoltare durabilă 

 Educaţia pentru dezvoltare durabilă, factor cheie al societății de mâine  

8. Educație pentru egalitatea de șanse 

 Teorie  şi  intervenţie  educaţională  la  copiii cu  autism  

 Strategii de asigurare a egalității de șanse în școală  

 Managementul clasei incluzive 

 Rromii, identitatea asumată și identitate atribuită 

9. Educație pentru egalitatea de gen 
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 Promovarea egalităţii de gen  

10. Educație anticorupție 

 Prevenirea fenomenului de corupţie în mediul educaţional 

11. Educație antidrog 

 Consumul, abuzul si dependența de droguri legale și ilegale la copii și adolescenți  

12. Tehnici de documentare în CDI 

 Biblioteconomie – valori tradiţionale şi moderne  

13. Educație interculturală 

  Dialogul intercultural - element fundamental al conviețirii sociale  

14. Educație antreprenorială 

 Metode și concepte didactice inovatoare corelate cu educația antreprenorială  

15. Educație pentru noile mass-media audiovizuale 

 Media în procesul de predare-învățare-evaluare  

16. Alte programe destinate personalului didactic  

 Consiliere şi orientare şcolară  

 Activitățile de tip outdoor - modalități de stimulare a interesului elevilor pentru 

învățare  

 Educația părinților - componentă a formării personalității copilului 

 Intervenție specifică în situație de bullying 

 Educaţie pentru viață sănătoasă  

 Curs de iniţiere în limba engleză  

17.  Programe destinate personalului didactic auxiliar 

 Tehnici computerizate moderne de comunicare specifice serviciului secretariat  

 Expert Website Design  

 Necesitatea implementării standardelor de control intern managerial în unitățile de învăță-

mânt   

 Managementul achizițiilor publice 

 Nevoile de dezvoltare profesională şi personală a personalului din învăţământul preuniversitar 

din judeţul Gorj au fost identificate în mare măsură, utilizând strategiile menţionate. Ele sunt detalia-

te şi în Planul managerial pentru anul școlar 2019 – 2020 şi au condus la elaborarea şi propunerea 

spre avizare a prezentei Oferte de formare a CCD Gorj, pentru acest an școlar. 

 ANEXE   

Anexa 1_Chestionar pentru cadre didactice privind identificarea nevoii de formare continuă/ per-

fecţionare  în anul şcolar 2020-2021 

Anexa 2_Chestionar pentru directori/directori adjuncţi privind identificarea nevoii de formare con-

tinuă/perfecţionare  în anul şcolar 2020-2021 

Anexa  3_Chestionar pentru cadre didactice auxiliare privnd identificarea nevoii de formare continuă 

în judeţul Gorj  în anul şcolar 2020-2021 

Anexa 4_Chestionar pentru inspectori școlari privind identificarea nevoii de formare continuă în ju-

deţul Gorj pentru anul şcolar 2020-2021”  

Anexa 5_Chestionar pentru responsabilii cu dezvoltarea profesională din unitățile școlare din judeţul 

Gorj pentru anul şcolar 2020-2021”  

Anexa  6_Chestionar de evaluare a programului de formare  

Anexa  7_Fișă de monitorizarea programului de formare 
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1.2  Obiective generale ale activităţii CCD Gorj corelate cu obiectivele  ISJ Gorj, în domeniul resurselor 

umane şi al perfecţionării / formării continue a cadrelor didactice: 

Strategia formării şi reformării resurselor umane este punctul de pornire al tuturor politicilor şi 

măsurilor de restructurare şi modernizare economico - socială în tranziţia spre un nou tip de societa-

te. Drept urmare, activităţile proiectate în acest an şcolar ţin cont de profesionalismul şi competenţa 

celor implicaţi, dar şi de angajarea tuturor factorilor educaţionali şi sociali. Printr-un dialog deschis şi 

permanent, prin angajare puternică, ne propunem să oferim programe de formare continuă pentru 

personalul din învăţământul preuniversitar, de înaltă eficienţă şi performanţă. 

Planul managerial al CCD Gorj, pentru anul şcolar 2020-2021, este fundamentat pe: 

 Direcţiile strategice ale M.E.C.; 

 Strategia managerială a ISJ Gorj  pentru anul şcolar 2020-2021; 

 Planul de Dezvoltare Instituţională al CCD Gorj 

Obiectivele generale ale CCD Gorj pentru anul şcolar 2020-2021 au fost elaborate în conformitate 

cu documentele enumerate mai sus şi corelate cu obiectivele Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj în 

domeniul resurselor umane şi al formării continue a cadrelor didactice şi vizează: 
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OG1.Creșterea calităţii formării continue prin diversificarea ofertei de formare adaptată nevoilor reale ale personalului didactic din învăţământul preu-
niversitar 
OS 1. Identificarea nevoilor de formare a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar Gorjean pentru anul şcolar 2020-2021; 

Activităţi Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri 

Domeniul I Perfecţionare/ formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar (programe acreditate, programe avizate M.E.N.). 

- conceperea, aplicarea şi interpretarea de chesti-
onare  ca metode de cunoaştere a opiniei publi-
ce; 

- aplicarea altor instrumente de identificare a ne-
voilor de dezvoltare profesională, precum: dis-
cuţii, focus grup; 

- instrumente de identificare a nevoi-
lor de dezvoltare profesională ne-
voi de dezvoltare profesională într-
un mod reprezentativ, capabile să 
fundamenteze strategic oferta ma-
nagerială a  CCD Gorj; 

- instrumente de  cercetare în 
marketing educaţional;   

- raportul de analiză anevoilor 
de formare identificate în anul 
şcolar 2020-2021; 

Septembrie 
2020 

 
Unităţile şcola-
re din judeţul 
Gorj  
ISJ Gorj 

- interpretarea rapoartelor responsabililor cu dez-
voltarea profesională din unităţile şcolare; 

- elaborare propuneri activităţi de formare în con-
cordanţă cu nevoile identificate; 

- propuneri de programe şi activităţi 
de formare continuă în concor-
danţă cu nevoile de formare iden-
tificate ; 

- o ofertă de formare pentru 
cadrele didactice şi didactice 
auxiliare din învăţământul 
preuniversitar 

 
Septembrie 
2020 
 

Unităţile şcola-
re din judeţul 
Gorj  
ISJ Gorj 
C.D.I-uri 

Domeniul II Informare, documentare, consultanţă 

- - informareapersonalului din învăţământul preuni-
versitar Gorjean referitor la oportunităţile de forma-
re continuă 

- Publicarea ofertei deformare pe site-
ul CCD Gorj; 

- Publicarea pe site-ul instituţiei a ofer-
telor de formare continuă primite de 
la alţi furnizori de formare acreditaţi; 

- pliante pe suport de hârtie cu oferta 
de formare continuă transmisă în 
şcoli 

- pliantul în format electronic tran-
smis către toţi  responsabilii cu 
dezvoltarea profesională din şcoli  

Noiembrie  
2020 
 
 

 
Unităţile şcola-
re din judeţul 
Gorj  
ISJ Gorj 
C.D.I-uri 

Domeniul VII. Marketing educaţional, publicitate/ diseminare 

- Identificarea nevoilor de formare prin structurarea 
acestora pe categorii de beneficiari şi aspecte ale pro-
cesului de învăţământ, utilizând instrumente şi tehnici 
specifice (analiza chestionarelor, analiza organizaţio-
nală, cunoaşterea grupurilor de interese şi analiza 
complexă a comunităţii, analiza SWOT). 

- Proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea 
programelor de formare; 

- Realizarea unei oferte de 
programe diversificate în 
funcţie de analiza de nevoi 
şi creşterea calităţii edu-
caţiei în unităţile şcolare; 

-  o ofertă de formare pentru 
cadrele didactice şi didactice 
auxiliare din învăţământul 
preuniversitar; 
 

 
Iulie 2021 
 
Septembrie 
 2020 
 
Mai 2021 

Unităţile şcola-
re din judeţul 
Gorj  
ISJ Gorj 
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OS 2.  Elaborarea Ofertei de formare pentru anul şcolar 2020-2021; 

Activităţi Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri 

Domeniul I Perfecţionare/ formare continuă pentru personalul din învăţământulpreuniversitar (programe acreditate, programe avizate MENCȘ). 

- elaborarea curriculumului pentru  programele 
de formare propuse în oferta educaţională  
- tehnoredactarea Ofertei de formare 
- aprobarea şi avizarea Ofertei de formare – Con-
siliul de administraţie al CCD Gorj, inspector şco-
lar general 
- elaborarea documentației pentru programele  
de formare continuă propuse spre acreditare 

- propuneri de programe 
şi activităţi de formare 
continuă în concordanţă 
cu nevoile de formare 
identificate  
-oferta de formare a CCD 
Gorj pentru 2020-2021 

- oferta de formare a CCD Gorj 
tipărită în 3 exemplare  

- 4 programe de formare acredi-
tate 

- Oferta de programe de formare 
avizată de DGMP din cadrul MEN 
 

 
Septembrie 
2020 
 
Noiembrie 2020-  
Iunie 2021 

Unităţile şcolare din 
judeţul Gorj  
ISJ Gorj 
Furnizori de formare 
acreditaţi 
M.E.N. 
D.G.M.P. 

OS 3. Promovarea ofertei de formare pentru anul şcolar 2020-2021; 

Activităţi Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri 

Domeniul II  Informare, documentare, consultanţă  

-  Elaborarea de materiale informative şi de pro-
movare a ofertei de formare 
- Difuzarea de materiale informative şi de promo-
vare a ofertei de formare 
- Elaborarea de materiale pentru informarea 
personalului din învăţământul preuniversitar 
Gorjean referitor la oportunităţile de formare 
continuă 

-  Materiale informative şi 
de promovare a ofertei de 
formare:  
- Anunţuri/ pliante /afişe/ 
prezentări PPT 
 

- Set de materiale informative 
pentrufiecare activitate des-
făşurată 
- Un set de materialei nformati-
ve de 
promovare a ofertei publicate 
pe site-ul şi instituţiei, distribui-
te în filiale şi electronic către 
RDP din şcoli 

 
 
Septembrie 2020 
 
 
Noiembrie 2020 
 

Unităţile şcolare din 
judeţul Gorj  
ISJ Gorj 
Furnizori de formare 
acreditaţi 

OS 4. Coordonarea înscrierilor la activităţile de formare/perfecţionare din anul şcolar 2020-2021; 

Activităţi Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri 

Domeniul I Perfecţionare/ formare continuă pentru personalul din învăţământulpreuniversitar (programe acreditate, programe avizate M.E.N.). 

-Colectarea înscrierilor la activităţile de 
formare continuă din anul şcolar 2020 – 
2021 

-  bază de date cu participanţii la 
programele de formare avizate  
- bază de date cu participanţii la 
programele de formare acredi-
tate 

- Situaţii statistice privind consti-
tuirea grupelor de cursanţi pen-
tru programele de formare  

 

Noiembrie - 2020 
Decembrie 
2020 
 

Unităţile şcolare din 
judeţul Gorj  
ISJ Gorj 
Furnizori de formare 
acreditaţi 
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OS 5. Implementarea activităţilor de formare în anul şcolar 2020-2021; 
 

Activităţi Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri 

Domeniul  I  Perfecţionare/ formare continuă pentru personalul din învăţământulpreuniversitar (programe acreditate, programe avizate M.E.N.). 

- Elaborarea calendaruluiactivi-
tăţilor de formarecontinuă din 
anul şcolar 2020 – 2021 
 - Monitorizarea calităţii activi-
tăţilor de formare derulate 
 - Actualizarea procedurilor inter-
ne pentru derulareaactivităţilor 
de formarecontinuă  
- Elaborarea de statistici şi situaţii 
sintetice privind activităţile de for-
mare  

-  Calendarul activităţilor de 
formare continuă din anul şco-
lar 2020 – 2021 
- Raport de activitate altuturor 
activităţilor deformare des-
făşurate  
- Proceduri interneactualizate  
- Situaţii statistice pentru 
programele şi activităţile de 
formare derulate 

- Calendarul activităţilor de formare continuă des-
făşurate la nivelul Casei Corpului  Didactic Gorj, ac-
tualizat  
- Raportul de activitate pe suport de hârtie şi în 
format electronic  al tuturor activităţilor de formare 
desfăşurate.  
- O procedură demonitorizare aderulării programe-
lor de formare actualizată,în format electronicşi pe 
suport de hârtie. 
- Câte o situaţie statistică şi o situaţie sintetică se-
mestrială şi anuală pentru activităţile de formare 
desfăşurate, avizate de către directorul instituţiei.  

 
Noiembrie 
2020 
 
Ianuarie 2021 
Februarie 2021 
 
August 2020 

 
 
Unităţile şcolare 
din judeţul Gorj  
ISJ Gorj 
Furnizori de forma-
re acreditaţi 

 
OG2. Asigurarea cadrului adecvat pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar 
OS 1.Coordonarea metodologică a activităţilor specifice Centrelor de documentare şi informare/biblioteci şcolare/ filiale CCD Gorj  
 

Activităţi  Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri  

Domeniul V. Parteneriat extern 

-Actualizarea acordurilor de cola-
borare cu filialele CCD Gorj 
-Reorganizarea reţelei de filiale şi 
de unităţi de învăţământ arondate 

Acordurile decolaborare cu filialele ac-
tualizate 
-Reţeaua de şcoli din judeţul Gorj aron-
date filialelor Casei Corpului Didactic 
Gorj. 

- 17 acorduri decolaborare cu filialele 
Casei Corpului Didactic Gorj. 
-Document privindşcolile arondatefilia-
lelor CCD GORJ Gorj 

Septembrie 2020 Filialele CCD Gorj 
 

Domeniul III. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale  

- Actualizarea bazeide date cu res-
ponsabiliicu formarea continuă 
- Organizarea deactivităţi metodice 
destinate responsabililor cuforma-

- Bază de date cu şcolile şi responsabilii 
de dezvoltare profesională din şcoli  
-2 activităţi metodice destinate respon-
sabililor cu formarea continuă des-

- O bază de date cuşcolile şi responsabi-
lii de dezvoltareprofesională din şcoli 
- 75% participanţi la activităţile metodi-
ce destinate responsabililor cu forma-

Septembrie 2020 
Noiembrie 2020 
Mai 2021 

Filialele CCD Gorj 
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rea continuă  făşurată în toate filialele CCD Gorj  rea continuă 

- Organizarea de activităţi specifice 
pentru pedagogiişcolari la nivelul 
judeţului Gorj  

- Activităţi metodice cu pedagogii şco-
lari 
organizate o dată pesemestrial 

- Cel puţin 2 activităţi metodice  Noiembrie 2020 
Iulie 2021 

Unităţile şcolare din 
judeţul Gorj  

- Organizarea deactivităţi specifice 
în 
centrele de documentare şiinfor-
mare şi în bibliotecile şcolare 

- Întâlniri tematice cu responsabilii 
C.D.I. în cadrul activităţilormetodice.  
 

-Cel puţin 4 întâlniri tematice cu res-
ponsabilii C.D.I. şi bibliotecarii şcolariîn 
cadrul activităţilormetodice/cerc peda-
gogic  
 - O vizită de monitorizare a activităţii 
C.D.I. 

Octombrie 2020– 
Iunie 2021 
 

Şcolile din judeţ în 
care există C.D.I, 
bibliotecari şcolari, 

Domeniul II. Informare, documentare, consultanţă 

-  Dotarea filialelor cu materiale 
informative 

- Setul de documentereferitoare la 
formareacontinuă în filiale afişate. 

Un set de documente informative în 
fiecare filială 

Noiembrie 2020 Filialele CCD Gorj 
 

- Elaborarea depachete de materia-
le 
informative destinatecentrelor de 
documentare şi informare şi biblio-
tecilor şcolare 
 

- Pachete de materiale informative des-
tinate centrelor de documentare şi 
informare şi bibliotecilor 
 
 

- instrumente de lucru în C.D.I. (proiec-
tul managerial, fişa de evaluare a C.D.I., 
raportul de activitate). 
-Resursele educaţionale postatepe site-
ul instituţiei  

 
Octombrie 2020 
Iunie 2021 

Şcolile dinjudeţ înca-
re există C.D.I., 
Bibliotecari şcolari,  
Biblioteca judeţeană 
„Cristhian Tell” 

 
OS 2. Îmbunătăţirea bazei materiale a CCD Gorj; 
 

Activităţi Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri 

Domeniul V. Parteneriat extern  

- reabilitarea bazei materiale a 
instituţiei în vederea susţinerii 
nevoilor de formare continuă, 
informare şi documentare ale 
cadrelor didactice;  

- extinderea spaţiului instituţiei cu săli 
proprii de formare pentru facilitarea parti-
cipării la programele de formare si ac-
tiviţăţi metodice, ştiinţifice şi culturale în 
cursul săptămânii   

- cel puţin 2 locaţii destinate activi-
tăţilor CCD Gorj, situate la parterul 
sediului ISJ Gorj  
 

 
Octombrie 2020 – 
Iunie 2021 
 

Comunitatea locală  
ISJ Gorj 
 

 
OS 3. Dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor CCD Gorj  în domeniile specifice activităţii instituţiei; 
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Activităţi Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri 

Domeniul VIII. Dezvoltarea profesională personalului instituţiei 

- Participarea profesorilor metodişti în calitate de cursanţi/ 
formatori la diferite activităţi de formare în vederea dez-
voltării profesionale 
Participarea  directorului CCD GORJ şi a personalului insti-
tuţiei  în programe specifice de  formare continuă şi edu-
caţie permanentă; 
- Selectarea formei de perfecţionare corespunzător exi-
genţelor proprii raportate la exigenţele postului sau speci-
alităţii. 

-Dezvoltareacompetenţelor 
de proiectare, organizare şi 
implementare a activităţilor 
specifice. 
Furnizarea de programe şi 
activităţi de calitate, credi-
bile şi adaptate nevoilor şi 
cererii 

-Atestate/certificate 
de competenţe profesionale 
obţinute – adeverinţe de parti-
cipare. 
Obţinerea de diplome, certifica-
te, atestate, adeverinţe de stu-
diu, necesare profesionalizării 
carierei 

Noiembrie 
2020 – 
August 2021 
 

M.E.N., 
Universități,  
ISJ Gorj 
Furnizori de pro-
grame de forma-
re acreditaţi 
 

 
 
OG3. Monitorizarea şi evaluarea impactului activităţilor de formare continuă/perfecţionare asupra calităţii actului educaţional 
OS 1. Evaluarea impactului formării continue asupra calităţii actului educaţional; 
 

Activităţi Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri 

Domeniul VII. Marketing educaţional, publicitate/ diseminare 

- Elaborarea de 
chestionare pentruevaluarea impactulu-
iactivităţilor de formarecontinuă derula-
te 
- Aplicarea chestionarelorelaborate 
-Monitorizarea calităţii activităţilor de 
formare derulat 

- Chestionar privind impactul 
programelor de formare conti-
nuă 
- Creşterea numărului de 
cursanţi şi beneficiari 

- un chestionarprivind impactul 
programelor deformare continuă 
- Creşterea numărului de solicitanţi şi partici-
pări la activităţile şi programele CCD Gorj 

 
 
Iulie 2021 
 
 

Unităţile şcolare 
din judeţul Gorj  
ISJ Gorj 
C.D.I.-uri 
 

Domeniul 1.Perfecţionare/ formarecontinuă pentrupersonalul dinînvăţământulpreuniversitar(programe acreditate,programe avizate M.E.N.) 
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-monitorizarea si evaluarea activităţilor 
de formare continuă  
- întocmire de rapoarte la finalizarea ac-
tivităţilor de formare continuă  
 

-programe/activităţi de formare 
continuă de calitate, eficiente, 
adaptate nevoilor grupurilor ţin-
tă  

-câte un raport întocmit la finalizarea pro-
gramului de formare  
- un raport întocmit în urma asistenţei la cla-
să în vederea monitorizării  valorificării com-
petenţelor acumulate de către cadrele didac-
tice in cadrul programelor de formare par-
curse  

Aprilie 2021- 
Mai 2021 
 

ISJ Gorj  
Unităţi şolare, 
filiale ale CCD 
Gorj,  
C.D.I.-uri  

 
 
OS 2. Promovarea exemplelor de bună practică rezultate în urma formării continue; 
 

Activităţi  Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri  

Domeniul IV. Editare şi difuzare de carte şi de publicaţii  

 
- Publicarea revistei ”Motivaţii educaţiona-
le 
- Publicareabuletinului informativ B.F.P.C. 

- Revista”Motivaţii educaţionale”  
- Articole publicate în 
Buletinul informativ B.F.P.C. 

-Un număr din revista 
”Motivaţii educaţionale”  
-Un număr din B.F.P.C.  

Decembrie 2020 
 
Mai 2021 
 

Unităţile şcolare din 
judeţul Gorj  
ISJ Gorj 
C.D.I.-uri 

 
 
OS 3. Colectarea nevoilor de formare continuă pentru anul şcolar 2020-2021; 
 

Activităţi  Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri  

Domeniul 1. Perfecţionare/ formare continuă pentru personalul din învăţământulpreuniversitar (programe acreditate, programe avizate M.E.N.). 

- Elaborarea de chestionare pentru colectarea 
nevoilor deformare continuă pentru anul şco-
lar 2020-2021 
- Aplicarea chestionarelorelaborate  
- Colectarea nevoilor de formare pentru anul 
şcolar 2020-2021 

- Chestionare privind colectarea 
nevoilor de formare continuă pen-
tru anul şcolar 
- Sinteze răspunsurilor la chestio-
narele deanaliză de nevoi  

- 3 chestionare privind colectarea 
nevoilor de formarecontinuă pen-
tru 
anul şcolar 2020 –2021 

 
 
Iunie 2021 
 
 

Unităţile şcolare din 
judeţul Gorj  
ISJ Gorj 
C.D.I. -uri 
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OG4. Consolidarea rolului CCD Gorj ca centru de resurse educaţionale prin implementarea proiectelor şi parteneriatelor educaţionale 
OS 1. Asigurarea accesului cadrelor didactice la resurse educaţionale 
 

Activităţi Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri 

Domeniul II. Informare, documentare, consultanţă 

- Actualizareapachetelor informativeprivind resursele 
educaţionale 
- Promovarea imaginii CCD Gorj în relaţiile cu toţi par-
tenerii, comunitatea, mass-media. 
- Elaborarea de materiale de informare şi diseminare 
a ofertei CCD Gorj şi a experienţelor de bună practică.  
- Dezvoltarea unor modalităţi de informare a persona-
lului didactic, a unităţilor de învăţământ şi a comuni-
tăţii cu noutăţile din sfera educaţională, prin toate 
mijloacele (buletine informative, prezentări la reuniu-
nile cu directorii, la cercurile pedagogice, e-mail, pagi-
nă WEB, materiale multimedia-filme, CD-uri in-
scripţionate); 

- Pachete informative 
actualizate 
- materiale de informare 
diverse, atractive cu im-
pact semnificativ în rândul 
publicului interesat  
-Satisfacerea cererilor de 
informare-documentare-
consultanţă 
- Creşterea nivelului de 
creativitate în activitatea 
didactică 

- Site-ul CCD GORJ actualizat cu 
resurseeducaţionale create prin 
proiecte 
- cel puţin un buletin de infor-
mare şi diseminare a ofertei 
CCD Gorj şi a experienţelor de 
bună practică din proiecte  
-1 site instituţional actualizat 
permanent  
- cel puţin 5 materiale pro-
moţionale (afişe, pliante, 
broşuri) 

 
 
 
Noiembrie 
2020 
August 2021 
 

Unităţile şcolare din 
judeţul Gorj  
 
ISJ Gorj 
 
C.D.I.-uri 
 
 
Filiale ale CCD Gorj  
C.D.I.-uri  
 

Domeniul III. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale 

- Elaborarea de tematici şi bibliografii orientative pen-
tru activităţile metodico-ştiinţifice din unităţile de în-
văţământ 
- Organizarea de activităţi metodico – ştiinţifice care 
să ofere experienţe şi modele educaţionale diversifi-
cate: simpozioane naţionale, internaţionale, interju-
deţene, seminarii,mese rotunde , întâlniri tematice cu 
specialişti în domeniul educaţional, cu scriitori; 
- Marcarea  unor manifestări tematice din calendarul 
M.E.N. 

Formarea şi dezvoltarea 
unor comportamente şi 
atitudini psihopedagogice 
şi profesionale specifice 
- Sporirea calităţii şi diver-
sităţii activităţilor metodi-
co-ştiinţifice 
 
 

Propuneri şi iniţiative de or-
ganizare şi derulare a unor 
proiecte educaţionale diver-
sificate (implicarea în cât mai 
multe activităţi educative) 
- Cel puţin o activitate meto-
dico-ştiinţifică realizată cu 
finanţare obţinută din alte 
surse de venit decât cele 
proprii 

 
 
Noiembrie 
2020 
August 2021 
 

Unităţile şcolare din judeţul 
Gorj  
ISJ Gorj, C.D.I.-uri 
Reprezentanţi ai instituţiilor 
locale, ai unităţilor şcolare, 
ai universităţilor, institute-
lor de cercetare, asociaţii 
culturale.,  
Centrul municipal de cultu-
ră  ,,C-tin Brâncuşi”, Tg-Jiu 

Domeniul V.  Parteneriat extern 
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-Încheierea de parteneriate/protocoale de colaborare 
între instituţii implicate/interesate de educaţie la nivel 
judeţean, regional, naţional şi internaţional  
 
 

-parteneriate cu instituţii 
interesate de implicare 
reală în educaţie şi forma-
re profesională  
-protocoale de colaborare 
încheiate anual  

- cel puţin patru tipuri de par-
teneriat încheiat (judeţean, 
regional, naţional şi inter-
naţional)  
- o bază de date cu partene-
riatele instituţiei  

 
Mai - Iunie 
2021 
 

ISJ Gorj  
Unităţi şcolare, filiale ale 
CCD Gorj, C.D.I.-uri,  
Asociaţii profesionale furni-
zoare de formare continuă,  
Comunitatea locală 

Domeniul VI. Proiecte europene derulate de Casa Corpului Didactic Gorj, în calitate de aplicant /partener 

- Elaborarea strategiei instituţionale de atragere a 
fondurilor europene nerambursabile prin proiecte  
- Constituirea echipelor şi parteneriatelor pentru ac-
cesarea fondurilor europene pentru educaţie şi for-
mare profesională continuă                  
- Depunerea de proiecte pentru accesarea fondurilor 
europene pentru educaţie şi formare profesională 
continuă 
-Obţinerea de fonduri din diferite surse de finanţare 
pentru susţinerea activităţilor de dezvoltare profesio-
nală  

-atragerea de finanţări  
cadre didactice formate 
printr-un program de for-
mare complex, inovativ  
 
 
- proiecte aprobate  
 
 

- un schimb de bune practici 
si formare professională 
- cel puţin un proiect euro-
pean implementat  
- cel puţin un proiect scris şi 
depus în cadrul proiectelor 
cu finanțare europeană 

 
 
Februarie 
2021 
Iunie 2021 

ISJ Gorj 
CCD-uri din ţara 
Instituţii autorizate în edu-
caţia adulţilor 
 

 
OS 2. Asigurarea accesului cadrelor didactice la programele derulate prin proiectele strategice ale I.S.J./CCD Gorj; 
 

Activităţi Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri 

Domeniul VIII. Dezvoltarea profesională a personalului instituţiei 

-Asigurarea participării la programe de formare 
continuă şi perfecţionare în ţară şi în străinătate  
-Asigurarea accesului cadrelor didactice la pro-
gramele derulate prin proiectele strategice ale 
I.S.J./CCD Gorj;  

- personal CCD Gorj informat si 
format la standarde europene, cu 
rol de multiplicator al experienţei 
dobândite  
-proiecte implementate în partene-
riat 

cel putin 80% din personalul CCD 
Gorj participant la activităţi de 
perfecţionare  

Ianuarie - mai 
2021 

ISJ Gorj  
Filialele CCD Gorj  
C.D.I.-urile  
 

Domeniul II. Informare, documentare, consultanţă 
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Informarea 
personalului din învăţământul 
preuniversitar Gorjean referitor 
la oportunităţile de formare 
continuă 

- Publicarea ofertei de formare pe site-ul 
CCD Gorj 
- Publicarea pe website-ul instituţiei a 
ofertelor de formare continuă primite de 
la alţi furnizori de formare acreditaţi 

- Pliante pe suport de hârtie cu oferta de 
formare continuă transmisă în şcoli 
- Pliantul în format electronic transmis către 
toţi   
- Responsabilii cu dezvoltarea profesională 
din judeţul Gorj 

 
Noiembrie 2020 
 

Unităţile şcolare 
din judeţul Gorj  
C.D.I.-uri 
Filiale CCD Gorj 
 

 
OS 3. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu celelalte CCD GORJ-uri din ţară pentru asigurarea unui schimb de bune practici; 
 

Activităţi Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri 

Domeniul V.  Parteneriat extern 

- Realizarea de protocoale de colaborare cu  alte CCD-
uri din ţară  
- Desfăşurarea de activităţi comune (împlicarea în im-
plementarea de proiecte în parteneriat)  
-Desfăşurarea de activităţi de schimb de experienţă şi 
bune practici (conferinţe, mese rotunde, dezbateri)  

- activităţi de schimb de 
experienţă transforma-
te în  bune practici  de-
rularea proiectelor 
aprobate  
 

-cel puţin 1 protocol de colabora-
re încheiate cu alte CCD -uri  
- un schimb de experienţă şi 
exemple de bune practici cu insti-
tuţii similare din țară 

 
Septembrie 2020 
 

CCD-urile de la 
nivelul Regiunii SV 
Oltenia 
M.E.N. 

 
OS 4. Editarea de publicaţii şi de materiale didactice şi informative. 
 

Activităţi Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri 

Domeniul IV Editare şi difuzare de carte şi de publicaţii 

- Organizarea de lansări de carte în colaborare cu edituri loca-
le sau naţionale de prestigiu, cu autori consacraţi  
-Elaborarea şi difuzarea publicaţiei Buletinul de perfecţionare 
şi formare continuă, care conţine activităţile de perfecţionare 
şi formare continuă de la nivelul judeţului 
- Editarea revistei CCD GORJ  Gorj -”Motivaţii educaţionale”   
- Editarea de broşuri, suporturi de curs 

 
- evenimente pliate pe 
cerinţele grupurilor- ţintă 
vizate  
 
-publicaţii expertizate şi gi-
rate calitativ de CCD Gorj  

- cel puţin 1 lansare de carte 
în colaborare cu edituri locale 
sau naţionale de prestigiu  
 
- 1 revistă editată şi difuzată 
la nivel judeţean: ”Motivaţii 
educaţionale”  

Septembrie 
2020 
 
Septembrie 
2020-august 
2021 
 

ISJ Gorj 
Editurilocale sau 
naţionale  
Biblioteca ju-
deţeană  Cristi-
an Thell  
ISJ Gorj 
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OG5. Creşterea capacităţii instituţionale a CCD GORJ-ului pentru îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea ofertei de formare, pornind de la aspecte locale 
specifice şi de la cerinţele generate de priorităţile naţionale de dezvoltare a învăţământului 
OS 1. Asigurarea unor activităţi de formare continuă diversificate, cu accent pe reforma sistemului educaţional; 
 

Activităţi Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri 

Domeniul I Perfecţionare/ formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar (programe acreditate, programe avizate M.E.N. 

- Derularea unor activităţi/cursuri de forma-
re pentru personalul implicat în educaţia 
timpurie  
-Derularea unor activităţi/cursuri de forma-
re pentru personalul care predă la clasa 
pregătitoare 

- dezvoltarea competenţelor profesio-
nale ale personalului din învăţământul 
preşcolar  
-dezvoltarea competenţelor profesio-
nale ale personalului din învăţământul 
primar 

- cel puţin un curs de formare pen-
tru problematica educaţiei timpurii  
-cel puţin un curs de formare pen-
tru personalul care predă la clasa 
pregătitoare  

Martie 2021 
 
Aprilie 2021 

Unităţile şcolare 
din judeţul Gorj  
ISJ Gorj 
M.E.N. 

 
OS 2. Desfăşurarea unor activităţi care să faciliteze dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice; 
 

Activităţi Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri 

Domeniul I Perfecţionare/ formare continuă pentru personalul din învăţământulpreuniversitar (programe acreditate, programe avizate M.E.N.). 

-Derularea unor cursuri de formare în ve-
derea sprijinirii cadrelor didactice în con-
solidarea metodelor eficiente de evaluare 

- dezvoltarea competenţelor profe-
sionale ale personalului didactic pe 
problematica evaluării 

- cel puţin un curs de perfecţiona-
re pentru problematica evaluării  
 

Martie 2021 
 

Unităţile şcolare 
din judeţul Gorj  
ISJ Gorj 
C.D.I.-uri 

 
OS 3. Sprijinirea derulării activităţilor de formare/perfecţionare privind combaterea absenteismului şi violenţei în şcoală, a prevenirii fenomenului de 
corupţie în sistemul educaţional; 
 

Activităţi Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Termen Parteneri 

Domeniul I Perfecţionare/ formare continuă pentru personalul din învăţământulpreuniversitar (programe acreditate, programe avizate M.E.N.). 

- Derularea unor cursuri de formare care să 
prevină absenteismul în unităţile şcolare  

- identificarea şi aplicarea unei po-
litici eficiente, care să conducă la 

-instrumente de  cercetare în 
marketing educaţional   

 
 

Unităţile şcolare 
din judeţul Gorj  
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- Derularea unor activităţi/cursuri de forma-
re care să prevină violenţa în unităţile şcola-
re  
 

implicarea tuturor actorilor intere-
saţi direct - profesori, elevi, părinţi 
în procesul de prevenire şi comba-
tere a violenţei în unităţile de în-
văţământ preuniversitar şi în zona 
adiacentă acestora  
 
-valorificarea competenţelor for-
mate  în domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei şcolare la dife-
rite niveluri  
-combaterea anticorupţiei în uni-
tăţile şcolare  

cel puţin un curs de formare pe 
problematica violenţei în şcoala  
- un program de formare privind 
strategia Anticorupţie în Educaţie  
- crearea unei reţele suport dedi-
cate şcolii, alături de ISJ Gorj şi 
parteneri din mediul extern, pre-
cum servicii sociale, medicale, 
alte instituţii şi ONG-uri interesa-
te în domeniul prevenirii şi com-
baterii violenţei dar şi a cauzelor 
care pot duce la apariţia acesteia  

Martie 2021 
 
 
 
Aprilie 2021 
 
 
 
 
 
 

ISJ Gorj 
C.D.I.-uri 
C.J.R.A.E. Gorj 
M.E.N.  
ISJ Gorj  
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1.3 Direcţii prioritare de dezvoltare instituţională  

 
Direcţiile prioritare ale CCD Gorj sunt stabilite în concordanţă cu obiectivele generale. În acest 

sens, se pot distinge trei mari direcţii: 
 

D.P.1.Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea activităţilor de formare continuă 
OG 1. Creșterea calității formării continue prin diversificarea ofertei de formare adaptată nevoilor rea-
le ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar Gorjean;  
OG 2. Asigurarea  cadrului adecvat  pentru dezvoltarea  personală  şi  profesională  a personalului din 
învăţământul preuniversitar; 
OG 5. Creşterea capacităţii instituţionale a CCD Gorj pentru îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea 
ofertei de formare, pornind de la cerinţele generate de priorităţile naţionale de dezvoltare a învăţă-
mântului. 
 
D.P. 2. Valorificarea programelor de formare derulate 
OG 3. Monitorizarea şi evaluarea impactului activităţilor de formare continuă/perfecţionare asupra 
calităţii actului educaţional 
 
D.P. 3. Dezvoltarea instituţională prin proiecte şi parteneriate 
OG2. Asigurarea cadrului adecvat pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din în-
văţământul preuniversitar; 
OG4. Consolidarea rolului CCD Gorj prin implementarea proiectelor şi parteneriatelor educaţionale 
 
2. PLANIFICARE ŞI ORGANIZARE 
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2.1. Perfecţionarea / formarea continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar 
 
 

Nr. 
crt. 

Obiective 
Specifice 

Activităţi 
Indicatori de eficienţă ai  

activităţii 
Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Parteneri 

1. 

Elaborarea ofertei de 
programe de formare 
continuă în concor-
danţă cu nevoile 
identificate 

-elaborarea curriculumului pentru  
programele de formare propuse 
în oferta educaţională 

- creşterea interesului 
privind implicarea 
activă, participativă în 
programele de formare 

-participarea efec-
tiva la programele 
de formare conti-
nuă 
 

- programe de formare pen-
tru cadrele didactice si di-
dactice auxiliare 

ISJ Gorj 
Unităţi şcolare din 
judeţul Gorj 

2. 
Valorificarea rezul-
tatelor inspecţiei 
şcolare. 

- consultanţă acordată de meto-
diştii CCD Gorj cadrelor didactice 
cu vulnerabilităţi profesionale, 
identificate  în   cadrul inspecţiilor 
şcolare 

- creşterea participării 
la activităţile de 
dezvoltare profesională 
a cadrelor didactice 
- creşterea calităţii 
actului didactic 

- cadre didactice 
consiliate şi integrate 
în activităţi de 
dezvoltare profesio-
nală 
- creşterea calităţii 
actului didactic 

 
-  consilierea a acel puţin 
70% din cadrele didactice  
nominalizate în rapoartele 
de inspecţie  ale ISJ Gorj 

ISJ Gorj 
Unităţi şcolare din 
judeţul Gorj 

3. 

Identificarea nevoi-
lor de dezvoltare 
profesională a per-
sonalului didactic şi 
didactic auxiliar din   
unităţile de învăţă-
mânt.  

- conceperea, aplicarea, şi inter-
pretarea de chestionare  ca me-
tode de cunoaştere a opiniei pu-
blice 
-aplicarea altor instrumente de 
identificare a nevoilor de dezvolta-
re profesională, precum: discuţii, 
focus grup 

- aplicarea instrumentelor 
de identificare a nevoilor 
de dezvoltare profesională 
pe eşantioane reprezenta-
tive de respondenţi 
- respectarea principalelor 
etape ale unei cercetări de 
marketing 

- instrumente de 
identificare a nevoi-
lor de dezvoltare 
profesională diversi-
ficate, accesibile, 
utile, neformalizate 
-  nevoi de dezvolta-
re 
profesională într-un 
mod reprezentativ, 
capabile să funda-
menteze strategic 
demersurile CCD Gorj 

-  instrumente de  cercetare 
în marketing educaţional 

Unităţile şcolare 
din judeţul Gorj ISJ 
Gorj 
C.J.R.A.E. Gorj 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
Specifice 

Activităţi 
Indicatori de eficienţă ai  

activităţii 
Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Parteneri 

4. 

Cunoaşterea şi se-
lectarea ofertanţilor 
de formare continuă 
pentru grupurile 
ţintă identificate 

-încheierea de parteneriate stra-
tegice de colaborare între CCD 
Gorj şi ofertanţi locali, regionali, 
naţionali şi internaţionali, acredi-
taţi, cu expertiză recunoscută în 
educaţia adulţilor şi popularizarea 
ofertelor de formare  

-   creşterea calităţii şi 
diversificarea ofertei de 
formare continuă pentru 
grupurile ţintă identifica-
te 

- parteneriate reale, 
efective, concretiza-
te în activităţi cu im-
pact semnificativ în 
rândul grupurilor 
ţintă 

- cel puţin 10 parteneriate de 
colaborare la nivelul județu-
lui 
-  cel puţin 3 parteneriate de 
colaborare regiona-
le/naţionale 
-  cel puţin 1 parteneriat stra-
tegice de colaborare inter-
naţionale 

ISJ Gorj 
Unităţi şcolare 
Consiliul Judeţean 
Gorj 
ONG-uri locale cu 
expertiză în forma-
re 
Asociaţii culturale  
Institute de cerce-
tare 
Centre de cultură 
 

5. 

Asigurarea participă-
rii grupurilor ţintă 
identificate la pro-
gramele de formare 
continuă. 

- conceperea unui plan de moni-
torizare şi evaluare a participării 
efective a grupurilor ţintă identi-
ficate la activităţile de formare 
continuă 
- monitorizarea şi evaluarea pro-
gramelor de formare 
- întocmirea fiselor si rapoarte de 
monitorizare 

- creşterea interesului 
privind implicarea 
activă, participativă în 
programele de formare 
continuă 

-participarea efec-
tivă la programele 
deformare conti-
nuă 
- reducerea absen-
teismului la pro-
gramele de forma-
re 

- rezultatele şi produsele fi-
nale ale programelor de 
formare  
- plan de monitorizare si eva-
luare a participării formabili-
lor la activităţile de formare 
continuă 
-raport de evaluare al stagiu-
lui de formare 
 

ISJ Gorj 
Universităţi 
Furnizori de forma-
re acreditați 

6. Coordonarea activi-
tăţilor filialelor şi ale 
C.D.I.-urilor. 

- conceperea şi implementarea 
unui plan de monitorizare şi eva-
luare a activităţilor filialelor CCD 
GORJ şi ale C.D.I-urilor de la nive-
lul judeţului Gorj 

- creşterea eficienţei şi a 
interesului pentru impli-
carea în activităţile struc-
turilor funcţionale ale 
CCD Gorj,dezvoltate la 
nivel local 
 

- dezvoltarea activi-
tăţilor filialelor CCD 
Gorj şi ale C.D.I.- uri-
lor 

-plan de monitorizare şi eva-
luare a activităţilor filialelor 
CCD Gorj şi ale C.D.I.-urilor 
de la nivelul judeţului Gorj 
- cel puţin câte 2 activităţi 
coordonate de CCD Gorj la 
nivelul filialelor CCD Gorj şi al 
C.D.I.-urilor 
 

ISJ Gorj 
Şcolile-filiale 
ale CCD Gorj 
Şcolile in care 
funcţionează 
C.D.I.-uri 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
Specifice 

Activităţi 
Indicatori de eficienţă ai  

activităţii 
Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Parteneri 

7. 

Organizarea, moni-
torizarea şi  evalua-
rea  activităţii  de 
formare. 

- conceperea unui plan de moni-
torizare si evaluare a activităţilor 
de formare continuă 
- monitorizarea si evaluarea acti-
vităţilor de formare continuă 
- întocmire de rapoarte de finali-
zare a programelor 

- creşterea interesului 
privind planificarea, or-
ganizarea, desfăşurarea, 
monitorizarea şi evalua-
rea programelor de for-
mare continuă. 

- programe/ activităţi 
de formare continuă 
adaptate nevoilor 
grupurilor ţintă. 

- 1 plan de monitorizare si 
evaluare a activităţilor de 
formare continuă 
 

ISJ Gorj 
Şcolile-filiale 
ale CCD Gorj 
Şcolile in care 
funcţionează C.D.I.-
uri 

 
2.2 Informare, documentare, consultanţă 
 

Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Activităţi 
Indicatori de efici-
enţă ai 
activităţii 

Rezultate aşteptate 
Indicatori de 
rezultat 

Parteneri  

1. 

 

 

Valorificarea şi diversifi-

carea tuturor resurselor 

necesare îmbunătăţirii 

activităţii de documen-

tare, informare şi con-

sultanţă 

 

- Dezvoltarea unor modalităţi de infor-

mare a personalului didactic, a unităţilor 

de învăţământ şi a comunităţii cu nou-

tăţile din sfera educaţională, prin toate 

mijloacele (buletine informative, pre-

zentări la reuniunile cu directorii, la cer-

curile pedagogice, e-mail, pagină WEB, 

materiale multimedia-filme, CD-uri in-

scripţionate); 

- Elaborarea de tematici şi bibliografii 

orientative pentru activităţile metodico-

ştiinţifice din unităţile de învăţământ 

 

 

- Sporirea fondului 

de carte 

 

 

- Creşterea numă-

rului solicitanţilor şi 

materialelor edu-

caţionale 

 

 

- Satisfacerea cererilor 

de informare – docu-

mentare – consultanţă 

- Creşterea nivelului de 

creativitate în activita-

tea didactica 

- Formarea şi dezvolta-

rea unor comporta-

mente şi atitudini psi-

hopedagogice şi profe-

sionale specifice 

Propuneri şi iniţiative deor-

ganizare şi derulare a unor 

proiecte educaţionale di-

versificate (implicarea în 

cât mai multe activităţi 

educative) 

 

 

I.S.J.Gorj 

Unităţi şcola-

re 

Filiale CCD 

Gorj 

C.D.I.-uri 

 

2. 

Extinderea reţelelor de 

comunicare formală şi 

informală la nivel inte-

rinstituţional 

- Actualizarea site-ului CCD GORJ 

- Actualizarea  bazelor de date cu resur-

sa umană implicată în organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor instituţiei; 

- Dezvoltarea şi monitorizarea activităţii  

filialelor şi centrelor de documentare şi 

- Creşterea numă-

rului de beneficiari 

şi utilizatori 

- Creşterea numă-

rului de programe 

de formare şi dez-

- Fluidizarea circuitului 

informaţional intre 

CCD Gorj si C.D.I.-uri, 

privind  monitorizarea 

activităţilor desfăşura-

te 

 

Propuneri şi iniţiative de 

organizare şi derulare a 

unor proiecte educaţionale 

diversificate (implicarea în 

cât mai multe activităţi 

ISJ Gorj 

Primăriile şi 

Consiliile 

locale 

Filiale CCD 

Gorj 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Activităţi 
Indicatori de efici-
enţă ai 
activităţii 

Rezultate aşteptate 
Indicatori de 
rezultat 

Parteneri  

informare 

- Stimularea activităţii a C.D.I.-urilor prin 

organizarea de cercuri pedagogice se-

mestriale cu responsabilii C.D.I. 

voltare profesiona-

lă 

educative) C.D.I.-uri 

Unităţi şcola-

re 

 

3. 

Facilitarea accesului la 

informaţii şi documen-

tare pentru toate ca-

drele didactice şi didac-

tice auxiliare 

 

-  popularizarea programului cu publi-

cul, al bibliotecii şi al tuturor comparti-

mentelor din  CCD Gorj 

-  întocmirea planului de activităţi al 

compartimentului bibliotecă 

-  organizarea de expoziţii cu cele mai 

recente publicaţii achiziţionate de CCD 

Gorj 

- organizarea de lansări de carte în co-

laborare cu edituri locale sau naţionale 

de prestigiu 

 

- adaptarea pro-

gramului cu publi-

cul la nevoile gru-

pului ţintă 

- parteneriate cu 

instituţii reprezen-

tative la nivel 

naţional şi inter-

naţional 

-   program de lucru 

cunoscut, flexibil 

-  planuri de activităţi 

concrete, adaptate ne-

voiloridentificate 

- parteneriate interin-

stituţionaleactive, care 

să contribuie la creşte-

rea calităţii educaţiei 

de-a lungul întregii 

vieţi 

-program de lucru cu publi-

cul pentru compartimente-

le CCD Gorj, popularizat 

prin toate mijloacele de 

comunicare in mediul şco-

lar 

- 1 plan anual de activităţi 

al compartimentului biblio-

tecă 

- cel puţin 1 expoziţie cu 

cele mai recente publicaţii 

achiziţionate de CCD Gorj 

- cel puţin 1 lansarede car-

te în colaborare cu edituri 

locale sau naţionale de 

prestigiu 

ISJ Gorj 

Biblioteca 

Judeţeană 

Unitati scola-

re din judet 

C.D.I.-uri 

 

 
2.3.  Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale 
 

Nr. 
crt. 

Obiective specifice Activităţi 
Indicatori de eficienţă 

ai activităţii 
Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de rezul-
tat 

Parteneri  

1. 

Optimizarea perfecţio-
nării curente realizată 
prin activităţile metodi-
co –ştiinţifice, culturale 

- Organizarea de activităţi metodico – 

ştiinţifice care să ofere experienţe şi 

modele educaţionale diversificate: sim-

pozioane naţionale, internaţionale, in-

Atragerea de finanţări 

nerambursabile pentru 

susţinerea activităţilor 

metodico-ştiinţifice 

Sporirea calităţii 

şi diversităţii 

activităţilor me-

todico-ştiinţifice 

Cel puţin o activitate 

metodico-ştiinţifică 

realizată cu finanţare 

obţinută din alte sur-

ISJ Gorj 

Reprezentanţi ai insti-

tuţiilor locale, ai uni-

tăţilor şcolare, ai uni-
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Nr. 
crt. 

Obiective specifice Activităţi 
Indicatori de eficienţă 

ai activităţii 
Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de rezul-
tat 

Parteneri  

terjudeţene, seminarii,mese rotunde , 

întâlniri tematice cu specialişti în do-

meniul educaţional, cu scriitori; 

- Marcarea  unor manifestări tematice 

din calendarul M.E.N. 

- Participarea la activităţile metodice 

din şcoli: cercuri pedagogice, comisii 

metodice, consilii profesorale  

  

 

se de venit decât 

cele proprii 

versităţilor, institute-

lor de cercetare, aso-

ciaţii culturale, Centrul 

municipal de cultură 

,,C-tin Brâncuşi”, ai 

autorităţi locale 

2. 

Extinderea relaţiilor de 
colaborare cu celelalte 
CCD -uri din ţară pentru 
asigurarea unui schimb 
de bune practici care să 
favorizeze dezvoltarea 
întregului sistem edu-
caţional. 

- Încheierea de protocoale de 

colaborare cu CCD-uri din ţară 

- Desfăşurarea de activităţi 

comune ( implicarea în implementarea 

de proiecte în parteneriat) 

- Desfăşurarea de activităţi de 

schimb de experienţă şi bune 

practici (conferinţe, mese, rotunde, 

dezbateri) 

- protocoale de colabo-

rare şi parteneriate in-

stituții implicate în im-

plementarea de proiec-

te comune 

 

- protocoale de 

colaborare în-

cheiate anual 

- proiecte im-

plementate în 

parteneriat 

- schimb de ex-

perienţă si 

exemple de bu-

ne practici 

- cel puţin 3 proto-

coale de colaborare 

încheiate cu CCD -

urilede la nivelul Re-

giunii SV Oltenia 

- un schimb de expe-

rienţă şi exemple de 

bune practici cu in-

stituţii similare din 

sistem  

ISJ Gorj 

CCD -urile de la 

nivelul Regiunii SV Ol-

tenia 

M.E.N. 

Comunitatea locală 

3. 

Susţinerea activităţilor 
de dezvoltare profesio-
nală prin accesarea a 
diferite surse de fi-
nanţare 

- Obţinerea de fonduri din diferite sur-

se de finanţare pentru susţinerea acti-

vităţilor de dezvoltare profesională 

(scriere şi depunere de proiecte pe 

linii de finanţare active) 

 

- atragere de finanţări 

nerambursabile pentru 

susţinerea activităţilor 

de perfecţionare, prin 

proiecte 

- proiecte apro-

bate 

- cel puţin un proiect 

de grant scris, depus 

şi aprobat pe o linie 

de finanţare în ca-

drul P.O.C.U. 

Consiliul Judeţean Gorj 

Consiliul Local Tg-Jiu 

ISJ Gorj 

 
2.4.  Editarea şi difuzarea de carte şi publicaţii 

 
Nr. 
crt. 

Obiective specifice Activităţi 
Indicatori de eficienţă 

ai  activităţii 
Rezultate aştepta-

te 
Indicatori de rezul-

tat 
Parteneri 
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1. 

Întărirea relaţiilor de 
colaborare cu diferite 
edituri  pentru difuza-
rea cât mai multor 
cărţi şi materiale in-
formative. 

- Organizarea de expoziţii cu publicaţii recen-
te achiziţionate de CCD Gorj 
- Organizarea de lansări de carte în colabora-
re cu editurilocale sau naţionale  

- expoziţii vizitate de 
un număr semnificativ 
de cadre didactice  
-lansări de carte orga-
nizate în sistem cola-
borativ 

Evenimente riguros 
organizate, cu im-
pact semnificativ 
asupra grupurilor 
ţintă vizate 

- cel puţin o expo-
ziţie cu cele mai re-
cente publicaţii 
achiziţionate de CCD 
Gorj 

Edituri 
locale sau naţio-
nale  
Biblioteca judeţea-
nă  Cristian Thell  
ISJ Gorj 

 

Promovarea elemen-
telor vizibile ale cultu-
rii organizaţionale în 
vederea exprimării  şi 
întăririi valorilor, 

Elaborarea şi difuzarea publicaţiei Buletinul 
de perfecţionare şi formare continuă, care 
conţine activităţile de perfecţionare şi for-
mare continuă de la nivelul judeţului,  pre-
cum şi noutăţi în domeniul educaţiei şi al 
pregătirii în vederea obţinerii gradelor didac-
tice 

-creşterea numărului 
publicaţiilor şi a cali-
tăţii acestora 

Promovarea şi încu-
rajarea schimbului 
de experienţă didac-
tică şi a ideilor nova-
toare 
 

- cel puţin o lansare 
de carte în colabora-
re cu edituri locale 
sau naţionale 
 

ISJ Gorj 
Edituri locale şi 
centrale 

2. 

modelelor educaţio-
nale 

 
- Editarea de broşuri, suporturi de curs 

 Valorificarea po-
tenţialului creativ 
în domeniul edu-
caţional 

-articole de specialita-
te, publicaţii interdis-
ciplinare 

 

 
2.5. Parteneriat extern 
 

 

Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Activităţi Indicatori de eficienţă ai activităţii 
Rezultate  
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Parteneri  

1. 

Dezvoltarea parte-
neriatului 
interinstituţional şi 
promovarea ima-
ginii proprii 

-   Elaborarea unei strategii de dezvol-
tare a unor parteneriate reale, viabile, 
interesate de implicare reală în edu-
caţie şi formare profesională -  înche-
ierea de parteneriate/ protocoale de 
colaborare între instituţii implica-
te/interesate de educaţie la nivel ju-
deţean, regional, naţional şi inter-
naţional 

Implicarea instituţiilor 
interesate de educaţie in activităţi 
comune, de interes major şi cu im-
pact semnificativ 

Promovarea 
imaginii insti-
tuției la nivel 
judeţean, re-
gional, naţio-
nal şi inter-
naţional P  
 

- cel puţin câte un tip 
de parteneriat încheiat 
(judeţean, regional, 
naţional şi internaţio-
nal) 

ISJ Gorj 
Şcolile-filiale ale 
CCD Gorj 
C.D.I.-uri 
M.E.C. 
Agenția de pro-
iecte comunita-
re 

2. 

Implicarea reală în 
educaţia şi formarea 
profesională a per-
sonalului interesat 

- Elaborarea strategiei instituţionale 
de atragere a fondurilor europene ne-
rambursabile prin proiecte  
- Constituirea echipelor şi parteneria-

- atragere de finanţări nerambur-
sabile pentru susţinerea activi-
tăţilor de perfecţionare, prin pro-
iecte 

proiecte apro-
bate 

- cel puţin un proiect 
de grant scris, depus şi 
aprobat  

ISJ Gorj 
CCD -uri din ţara 
Instituţii autori-
zate în educaţia 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Activităţi Indicatori de eficienţă ai activităţii 
Rezultate  
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Parteneri  

de   educaţie telor pentru accesarea fondurilor eu-
ropene pentru educaţie şi formare 
profesională continuă                  
- Depunerea de proiecte pentru acce-
sarea fondurilor europene pentru 
educaţie şi formare profesională con-
tinuă 
- Implementarea proiectelor aprobate. 

adulţilor 
 
 

3.  

Valorificarea opor-
tunităţilor oferite 
de furnizori de 
programe edu-
caţionale 

- Colaborarea cu alte CCD  - uri şi insti-
tuţii similare in educaţia adulţilor  
- Colaborare şi parteneriat cu Univ. ”C-
tin Brâncuşi”, Biblioteca Centrală Uni-
versitară „ Tudor Arghezi" şi cu Biblio-
teca Judeţeană „Christian Tell” 
- Colaborare cu   D.P.P.D. din cadrul 
Universităţii  „C-tin Brâncuşi” Tg-Jiu 
-  Parteneriat cu CCD GORJ Alba, CCD 
Sibiu, CCD  Vâlcea, CC.D  Olt CCD Me-
hedinţi, CCD Cluj, etc. 

- implicarea  în vederea asigurării 
documentării şi informării cadrelor 
didactice participante la programe-
le de perfecţionare şi formare con-
tinuă 
- implicarea  în scopul pregătirii 
psihopedagogice şi metodice a per-
sonalului didactic, prin participarea 
personalului CCD GORJ la inspecţii-
le privind obţinerea gradelor didac-
tice  
- derularea  unor proiecte şi pro-
grame culturale 

- creşterea 
diversităţii 
intereselor, 
disponibilităţii 
de învăţare şi 
a abilităţilor 
formabililor 

- înscrierea la cât mai 
multe programe de 
formare realizate în 
parteneriat cu alte 
instituţii  
- creşterea numărului 
de proiecte eligibile 

I.S.J.  
Universităţi 
C.J.R.A.E. 
Biblioteci  
CCD -uri 
Unităţi şcolare 
Furnizori de 
formare acredi-
tați 

 
 
2.6.  Marketing educaţional, publicitate/diseminare 
 

Nr. 
crt.  

Obiective 
specifice 

Activităţi 
Indicatori de efici-
enţă ai activităţii 

Rezultate aşteptate 
Indicatori de 

rezultat 
Parteneri 
implicaţi 

1. 

Promovarea imaginii 

CCD Gorj în relaţiile 

cu toţi partenerii, 

comunitatea, mass-

media. 

-Elaborarea şi punerea în practică a strategiei de 
marketing proprie instituţiei.  
-Actualizarea permanentă a site-ului CCD GORJ  
publicarea în mass-media a iniţiativelor şi rezulta-
telor obţinute 
- Menţinerea legăturii cu toate categoriile de bene-
ficiari.  

- materiale de in-

formare diverse, 

atractive cu impact 

semnificativ în rân-

dul publicului inte-

resat 

optimizarea marke-

tingului educaţional 

- 1 strategie de 

marketing a CCD 

Gorj 

- 1 site instituţional 

actualizat  

I.S.J.  Gorj  

Şcolile-filiale 

ale CCD Gorj  

Şcolile in ca-

re funcţio-

nează C.D.I.-
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- Elaborarea de materiale de informare şi disemi-
nare a ofertei CCD Gorj şi a experienţelor de bună 
practică. 
- Participarea întregii echipe a CCD Gorj la stagii de 
formare ce vizează promovarea imaginii instituţiei. 

uri 

 

2.  

Aplicarea cu succes a 

metodologiei marke-

tingului, având în ve-

dere apariţia concu-

renţei între diferite 

filiere de formare şi 

între diverse opţiuni 

teoretice şi metodolo-

gice 

 

- Identificarea nevoilor de formare prin structura-
rea acestora pe categorii de beneficiari şi aspecte 
ale procesului de învăţământ, utilizând instrumen-
te şi tehnici specifice (analiza chestionarelor, anali-
za organizaţională, cunoaşterea grupurilor de inte-
rese şi analiza complexă a comunităţii, analiza 
SWOT). 

- Proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi evalua-
rea programelor de formare; 

- Realizarea unei broşuri cu oferta de formare şi 
difuzarea ei în şcoli 

 

 

Cuprinderea unui 

număr cât mai ma-

re de şcoli în anali-

za de nevoi 

 

Realizarea unei ofer-

te de programe di-

versificate în funcţie 

de analiza de nevoi şi 

creşterea calităţii 

educaţiei în şcolile 

investigate 

Creşterea numărului 

de cursanţi şi benefi-

ciari 

Creşterea număru-

lui de solicitanţi şi 

participări la activi-

tăţile şi programele 

CCD GORJ 

ISJ GORJ 

C.J.R.A.E. 

Unitati scola-

re 

 
 
2.7. Dezvoltarea profesională proprie 
 
Nr. 

crt. 

Obiective 

specifice 
Activităţi 

Indicatori de eficienţă ai 

activităţii 

Rezultate aştepta-

te 

Indicatori de 

rezultat 
Parteneri implicaţi 

1. 

Dezvoltarea competenţelor 

profesionale în condiţiile 

vieţii reale, pentru persona-

lul CCD Gorj 

- Studiu individual 

- cunoașterea cadrului legislativ 

specific   

- Asigurarea participării la pro-

grame de formare continuă şi 

perfecţionare în ţară şi în străină-

tate 

- personal CCD cu compe-

tenţe şi expertiză în dome-

nii variate   

 - promovarea experienţei 

de dezvoltare profesională 

la nivel judeţean 

- Profesionalizarea 

carierei  

- Personal  informat 

si format la standar-

de nationale si eu-

ropene 

- cel puţin 70% 

din personalul 

CCD Gorj parti-

cipant la activi-

tăţi de per-

fecţionare  

M.E.N. 

Universitati  

ISJ Gorj 

Şcolile-filiale ale CCD 

Gorj 

Şcolile in care 

funcţionează C.D.I.-uri 

2.  

Manifestarea unei conduite 

profesioniste prin formarea 

de atitudini, dezvoltarea de 

- Participarea  directorului CCD 

Gorj şi a personalului instituţiei  

în programe specifice de  formare 

Optimizarea rezultatelor şi 

a relaţiilor  

interumane 

Furnizarea de pro-

grame şi activităţi 

de calitate, credibi-

Obţinerea de 

diplome, certifi-

cate, atestate, 

M.E.C., 

I.S.J Gorj 



PLANUL MANAGERIAL  AL CCD GORJ An şcolar 2018-2019 

 

42 

 

competenţe, prin schimbări 

la nivel atitudinal şi compor-

tamental 

continuă şi educaţie permanentă; 

- Selectarea formei de perfecţio-

nare corespunzător exigenţelor 

proprii raportate la exigenţele 

postului sau specialităţii. 

le şi adaptate nevo-

ilor şi cererii 

adeverinţe de 

studiu, necesare 

profesionalizării 

carierei 

3.  

Asigurarea formării specifice 

şi a consultanţei pentru per-

sonalul financiar - adminis-

trativ  

- cunoasterea cadrului legislativ 

specific   

Creşterea abilităţilor şi a 

nivelului de pregătire pro-

fesională  
Personal calificat  

- cel puţin un 

program de 

formare si per-

fectionare  

M.E.C,  

ISJ Gorj 

Universitati., etc  
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3. CONDUCERE ȘI COORDONARE 

 
3.1 Compartimente/Centre de documentare și informare 

Pe linia asigurării resurselor umane necesare unui învăţământ de calitate la nivelul Casei Corpu-

lui Didactic Gorj, am analizat modul de corelare între competenţele profesionale şi manageriale ale 

profesorilor metodişti şi posturile din organigrama instituţiei. Am constatat că încadrarea personalului 

din institutie s-a făcut prin concurs, conform legislaţiei în vigoare, printr-o selecţie riguroasă şi în 

funcţie de nevoile de personal, ceea ce a asigurat continuitate, echilibru şi eficienţă în realizarea acti-

vităţilor propuse. 

CCD Gorj funcționează în baza OMECTS 5554/2011 privind Regulamentul de organizare si func-

tionare CCD în baza organigramei: 

 

 
Întregul personal al CCD Gorj a cunoscut  dimensiunea volumului de lucru pe compartimente şi 

posturi, cu sarcini precise şi corespunzatoare pregătirii şi experenţei, în aşa fel încât să fie acoperită 

întreaga activitate a instituţei.  

Centrele de documentare și informare din județul nostru desfăşoară, prin responsabilii acestora şi 

profesorii documentarişti, activităţi pluridisciplinare care au pus la dispozitia elevilor, cadrelor didacti-

ce şi a comunităţii locale informaţii pe diferite suporturi (fond de carte, reviste, casete audio şi video, 

CD ROM-uri, calculatoare etc.), au derulat activităţi metodice, științifice și culturale precum şi activi-

tăţi de formare continuă pentru personalului didactic şi didactic auxiliar din învatamântul preuniversi-

tar.  

Rețeaua de centre de documentare și informare de la nivelul județului Gorj funcționează con-

form OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2007, OM 3354/03.03.2008. 

 La începutul acestui an școlar, Casa Corpului Didactic Gorj înregistrează un număr de 21 de cen-

tre de documentare și informare. 
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Nr. 
crt. 

Unitatea şcolară / Localitatea Responsabil CDI Statutul  res-
ponsabilului CDI 

* 

Studii** 

1.  Colegiul Naţional ”Tudor Ar-

ghezi”/ Tg-Cărbuneşti 

Lupulescu Teodora 

Giorgiana 

Profesor do-

cumentarist 

Superioare /prof. do-

cumentarist 

2.  Şcoala Gimnazială Nr. 1 

Bumbeşti - Jiu 

Cilibiu Codruța 

Papușa 
Bibliotecar 

Superioare/ biblioteco-

nomie 

3.  Liceul Tehnologic “Constantin 

Brâncuşi Peştişani 
Susanu Ana 

Profesor do-

cumentarist 

Superioare/prof. do-

cumentarist 

4.  
Liceul Tehnologic  Bustuchin 

Cosacu Maria Cla-

udia 

Profesor do-

cumentarist 

Superioare/Profesor 

documantarist 

5.  Liceul Tehnologic   Bâlteni  -   -   -  

6.  Liceul Tehnologic Baia de Fier Bran Maria Bibliotecar Superioare 

7.  
Şcoala Gimnazială Glogova Neagu Ileana Bibliotecar  

Superioare/ biblioteco-

nomie 

8.  Liceul Tehnologic Turceni Vladu Margareta Bibliotecar superioare/prof. doc 

9.  

Şcoala  Gimnazială Câlnic 
Stoian Elena-

Camelia 

Profe-

sor/educatoar

e-invatator 

Superioare  

10.  
Liceul Tehnologic Bâlta Andreescu Liliana 

Profesor 

lb.română 

Postuniversitar -profesor 

documentarist 

11.  
Liceul Tehnologic Tismana Sirbu-Guse Corina Bibliotecar 

Bibliotecar/ profesor 

documentarist 

12.  
Şcoala Gimnazială Plopşoru  

Vîlceanu Constan-

tina 

Profesor do-

cumentarist 

Studii superioa-

re/prof.doc 

13.  
Şcoala Gimnazială Polovragi Zavoianu Nicolae 

Prof. inv. Pri-

mar 

Superioare/Fac. De psi-

hologie si St. ale ed. 

14.  Liceul Teoretic  Novaci Paun Tatiana Bibliotecar Superioare 

15.  
Colegiul Tehnic Motru Pasăre Luminița Bibliotecar 

Superioare biblioteco-

nomie+psihologie 

16.  Colegiul Gheorghe Tătărăscu 

Rovinari 
Ungureanu Adina 

Profesor do-

cumentarist 

Superioare profesor 

documentarist 

17.  Colegiul Tehnic „Ion Mincu” 

Tg-Jiu 
Tirca Elena-Roxana 

Profesor do-

cumentarist 
Superioare  

18.  Liceul Tehnologic Bârseşti  Cojocaru Cătălin 

Constantin 

Responsabil 

CDI 
Universitare - Istorie 

19.  Liceul Tehnologic   Roşia de 

Amaradia 
 -  -  - 

20.  Şcoala Gimnazială Ţânţăreni - - - 

21.  
Şcoala Gimnazială Hurezani 

Vladut Manuela 

Liliana 
Profesor 

Profesor teologie-litere 

profesor documentarist 

TOTAL 21 
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Aceste C.D.I.-uri funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare şi oferă elevi-

lor şi comunităţii locale resurse de documentare prin realizarea urmatoarelor obiective:  

 promovarea unei pedagogii inovante, care dinamizează şi modernizează parcursurile pedago-

gice tradiţionale, transformând atitudinea față de învaţare; 

 dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de învățare în general; 

 favorizarea muncii în echipă; 

 asigurarea accesului liber la informaţie şi cultură a tuturor tinerilor şi a membrilor comunităţii 

locale;  

 stapânirea tehnicilor de informare si comunicare în învatamânt (TIC); 

 formarea cetateanului constient si autonom, adaptat la lumea actuala prin intermediul vietii 

scolare;  

 egalitatea şanselor elevilor din mediul rural şi urban. 

Activitatea metodică și culturală derulată în C.D.I.-uri este îndrumată, coordonată si monitori-

zată, conform legislației aflate în vigoare, de către CCD Gorj 

Semestrial se organizează cercul pedagogic al profesorilor documentariști, precum si întâlniri 

de lucru, mese rotunde, sesiuni de comunicări, la care sunt invitate sa participe cadre didactice inte-

resate, bibliotecari, directori de instituții de învățământ, reprezentanți ai comunitarilor locale, care au 

ca obiectiv primordial diseminarea informațiilor cu privire la obiectivele, rolul si finalitățile C.D.I.- ului 

asupra procesului instructiv – educativ si a dezvoltării personalității elevului. 

In temeiul unei colaborări eficiente, CCD Gorj a solicitat rapoarte periodice privind activitatea 

desfăşurată la nivelul C.D.I. - urilor, atât prin adrese scrisecât şi în cadrul cercurilor metodice organiza-

te cu responsabilii acestor structuri. 

Centrele de documentare și informare din județul nostru desfăşoară, prin responsabilii acestora şi 

profesorii documentarişti, activităţi pluridisciplinare care au pus la dispozitia elevilor, cadrelor didacti-

ce şi a comunităţii locale informaţii pe diferite suporturi (fond de carte, reviste, casete audio şi video, 

CD ROM-uri, calculatoare etc.), au derulat activităţi metodice, științifice și culturale precum şi activi-

tăţi de formare continuă pentru personalului didactic şi didactic auxiliar din învatamântul preuniversi-

tar.  

Pentru desfășuarea în bune condiții a activităților de formare, instituția noastră dispune de 17 

filiale. 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire Localitatea Telefon 
Profesor respon-

sabil 
Profesor metodist 

responsabil 

1.  Colegiul Economic 
,,Virgil Madgearu’’  

Târgu – Jiu 0253/211702 Cristina Ciungu Monica Suciu 

2.  Colegiul Naţional “T. 
Vladimirescu” 

Târgu – Jiu 0253/218730 Anton Camelia Monica Suciu 

3.  Colegiul Naţional ,,E. 
Teodoroiu’’  

Târgu – Jiu 0253/210235 Antonie Cristian Laurenţiu Popovici 

4.  Colegiul Naţional ,,Spiru 
Haret’’ 

Târgu – Jiu 0253/237710 Felicia Păunescu Laurenţiu Popovici  

5.  Colegiul Tehnic ,,I. Min-
cu’’  

Târgu – Jiu 0253/214401 Hăinaru Leontin Monica Suciu 

6.  Colegiul Naţional “T. Ar-
ghezi’’  

Târgu – 
Cărbuneşti 

0253/378354 
Liliana Dumitres-
cu 

Simona Djmărescu 
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7.  Colegiul Naţional 
,,George Coşbuc’’ 

Motru 0253/410322 
Vîlceanu Ana Da-
niela 

Gabriela Gorun 

8.  
Liceul Teoretic Novaci Novaci 0253/466352 Mădălina Popica Simona Djmărescu 

9.  Colegiul “Gheorghe Tă-
tărătescu”   

Rovinari 0253/371323 Ungureanu Adina Laurenţiu Popovici 

10.  Grădiniţa nr. 8 (Centrul 
de Resurse Umane pen-
tru învăţământ Prepri-
mar) 

Târgu – Jiu 0353/804070 Văduva Ionela Laurenţiu Popovici 

11.  
Colegiul Tehnic Nr. 2  Târgu – Jiu 0253/228006 Pătruț Felicia Monica Suciu 

12.  Școala Gimnazială ”Con-
stantin Săvoiu”  

Târgu - Jiu 0253/213306 Violeta Dulubei Simona Dijmărescu 

13.  Școala Gimnazială 
”Gheorghe Tătărăscu” 

Târgu - Jiu 0253/247545 Rădoi Adriana Laurențiu Popovici 

14.  
Liceul Tehnologic Tuceni Turceni 0253/335012 Vladu Octavian Gorun Gabriela 

15.  Școala Gimnazială ”Con-
stantin Brâncuși” 

Târgu - Jiu 0253/237713 Neamțu Corina Popovici Laurențiu 

16.  Colegiul Tehnic 
,,General Gheorghe Ma-
gheru’’ 

Târgu - Jiu 0253/214716 Luțaru Iulia Monica Suciu 

     17 
C.S.E.I. Târgu - Jiu 0353/407014 

Vlădoiu Natalia 
Adela 

Laurențiu Popovici 

 

 Filialele CCD Gorj şi C.D.I.-urile au fost de un real sprijin în diversificarea activităţilor metodice, 

științifice și culturale, urmărindu-se întărirea misiunii acestora drept centre de resurse pluridisciplinare 

care oferă elevilor, cadrelor didactice și comunitătii locale un spatiu de formare, comunicare si infor-

mare.  

Biblioteci şcolare aflate în coordonarea metodologică a Casei Corpului Didactic Gorj conform 

OM 5554/2011. 

 

Nr. 

crt 
Unitatea școlară Localitatea 

1.  
CASA CORPULUI DIDACTIC TÂRGU JIU TÂRGU JIU 

2.  
COLEGIUL "GHEORGHE TATARESCU" ROVINARI ROVINARI 

3.  
COLEGIUL "MIHAI VITEAZUL" BUMBESTI-JIU BUMBEŞTI-JIU 

4.  
COLEGIUL AUTO "TRAIAN VUIA" TÂRGU JIU TÂRGU JIU 

5.  
COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" TÂRGU JIU TÂRGU JIU 

6.  
COLEGIUL NATIONAL "ECATERINA TEODOROIU" TÂRGU JIU TÂRGU JIU 

7.  
COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" MOTRU MOTRU 

8.  
COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TÂRGU JIU TÂRGU JIU 
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9.  
COLEGIUL NATIONAL "TUDOR ARGHEZI" - TIRGU CARBUNESTI TÂRGU CĂRBUNEŞTI 

10.  
COLEGIUL NATIONAL "TUDOR VLADIMIRESCU" TÂRGU JIU TÂRGU JIU 

11.  
COLEGIUL TEHNIC "G-RAL GHEORGHE MAGHERU" TIRGU-JIU TÂRGU JIU 

12.  
COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" TÂRGU JIU TÂRGU JIU 

13.  
COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" TÂRGU JIU TÂRGU JIU 

14.  
COLEGIUL TEHNIC MATASARI MĂTĂSARI 

15.  
COLEGIUL TEHNIC MOTRU MOTRU 

16.  
COLEGIUL TEHNIC NR 2 TÂRGU JIU TÂRGU JIU 

17.  
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU TÂRGU JIU 

18.  
LICEUL DE ARTE "CONSTANTIN BRAILOIU" TÂRGU JIU TÂRGU JIU 

19.  
LICEUL ENERGETIC TÂRGU JIU TÂRGU JIU 

20.  
LICEUL TEHNOLOGIC "C-TIN BRANCUSI"- PESTISANI PEŞTIŞANI 

21.  
LICEUL TEHNOLOGIC "G-RAL C-TIN SANDRU" BILTA, RUNCU BÂLTA 

22.  
LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER BAIA DE FIER 

23.  
LICEUL TEHNOLOGIC BILTENI BÂLTENI 

24.  
LICEUL TEHNOLOGIC BIRSESTI BÂRSEŞTI 

25.  
LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN BUSTUCHIN 

26.  
LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA DE AMARADIA ROŞIA DE AMARADIA 

27.  
LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA JIU, FARCASESTI ROŞIA JIU 

28.  
LICEUL TEHNOLOGIC STOINA STOINA 

29.  
LICEUL TEHNOLOGIC TICLENI ŢICLENI 

30.  
LICEUL TEHNOLOGIC TISMANA TISMANA 

31.  
LICEUL TEHNOLOGIC TURBUREA TURBUREA 

32.  
LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI TURCENI 

33.  
LICEUL TEOLOGIC TÂRGU JIU TÂRGU JIU 

34.  
LICEUL TEORETIC NOVACI NOVACI 

35.  
PALATUL COPIILOR TÂRGU JIU TÂRGU JIU 

36.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AL.STEFULESCU" TÂRGU JIU TÂRGU JIU 

37.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTONIE MOGOS" CEAURU, BALESTI BĂLEŞTI 

38.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRANCUSI" TÂRGU-JIU TÂRGU JIU 

39.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CORNELIUS RADU" DANCIULESTI DĂNCIULEŞTI 

40.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "C-TIN. SAVOIU" TÂRGU JIU TÂRGU JIU 

41.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ECATERINA TEODOROIU" TÂRGU JIU TÂRGU JIU 
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42.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE TATARASCU" TÂRGU-JIU TÂRGU JIU 

43.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GR.GEAMANU" TURCINESTI TURCINEŞTI 

44.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION GRIGOROIU" LELESTI LELEŞTI 

45.  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION POPESCU VOITESTI" VOITESTI VALE, 

BALANESTI 
BĂLĂNEŞTI 

46.  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAZILU VIPIE GHEORGHE" VALEA 

MANASTIRII, CATUNE 
VALEA MÂNĂSTIRII 

47.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE COSTESCU" BOLBOSI BOLBOŞI 

48.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TOMOVICI- PLOPSOR" PLOPSORU PLOPŞORU 

49.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "POMPILIU MARCEA" TÂRGU JIU TÂRGU JIU 

50.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF.NICOLAE CARANDA" GLOGOVA GLOGOVA 

51.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF.NICOLAE" TIRGU-JIU TÂRGU JIU 

52.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VOIEVOD LITOVOI" TIRGU-JIU TÂRGU JIU 

53.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALIMPESTI ALIMPEŞTI 

54.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA ANINOASA 

55.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ARCANI ARCANI 

56.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALCESTI, BENGESTI-CIOCADIA BĂLCEŞTI 

57.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BARBATESTI BĂRBĂTEŞTI 

58.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BORASCU BORĂSCU 

59.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUMBESTI-PITIC BUMBEŞTI-PIŢIC 

60.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAPRENI CĂPRENI 

61.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAPU-DEALULUI, BRANESTI CAPU DEALULUI 

62.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CARPINIS, CRASNA CĂRPINIŞ 

63.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CILNIC CÂLNIC 

64.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUPERCENI CIUPERCENI 

65.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COROBAI, DRAGOTESTI COROBĂI 

66.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRUSET CRUŞET 

67.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGUTESTI DRĂGUŢEŞTI 

68.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GODINESTI GODINEŞTI 

69.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HUREZANI HUREZANI 

70.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ IONESTI IONEŞTI 

71.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ JUPINESTI JUPÂNEŞTI 

72.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIHULESTI, BERLESTI LIHULEŞTI 

73.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MUSETESTI MUŞETEŞTI 
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74.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEGRENI, LICURICI NEGRENI 

75.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOVACI NOVACI 

76.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 "G.USCATESCU" TIRGU CARBUNESTI TÂRGU CĂRBUNEŞTI 

77.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1, BUMBESTI-JIU BUMBEŞTI-JIU 

78.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ALBENI ALBENI 

79.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ANDREESTI, VLADIMIR ANDREEŞTI 

80.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DANESTI DĂNEŞTI 

81.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MOTRU MOTRU 

82.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NEGOMIR NEGOMIR 

83.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POLOVRAGI POLOVRAGI 

84.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROVINARI ROVINARI 

85.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STEJARI STEJARI 

86.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TELESTI TELEŞTI 

87.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TICLENI ŢICLENI 

88.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 URDARI URDARI 

89.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VAGIULESTI VĂGIULEŞTI 

90.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MOTRU MOTRU 

91.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 ROVINARI ROVINARI 

92.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PADES PADEŞ 

93.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRIGORIA PRIGORIA 

94.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SACELU SĂCELU 

95.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAMARINESTI SAMARINEŞTI 

96.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAULESTI SĂULEŞTI 

97.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCOARTA SCOARŢA 

98.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SIMBOTIN, SCHELA SÂMBOTIN 

99.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLIVILESTI SLIVILEŞTI 

100.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ STANESTI STĂNEŞTI 

101.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TINTARENI ŢÂNŢĂRENI 

102.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TIRGU-LOGRESTI LOGREŞTI MOŞTENI 

TOTAL:   102 

 
3.2  Buget și resurse financiare și materiale  

Proiectul de buget al instituţiei va fi realizat în funcţie de acţiunile cuprinse în Planul managerial 

şi programele de formare din Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Gorj pentru anul 

şcolar 2020 – 2021. Gestionarea fondurilor provenite de la buget vor avea în vedere realizarea obiec-
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tivelor din lista de priorităţi la cheltuieli, corespunzător cu recomandările MEC în derularea programe-

lor de formare finanţate de la buget şi cu importanţa proiectelor finanţate. 

Prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare 

şi a execuţiei bugetare anuale se va realiza în conformitate cu asigurarea integrităţii bunurilor încre-

dinţate instituţiei pe baza inventarului şi a fişelor de inventar existente cu intrările şi ieşirile la zi. Re-

zultatele cheltuielilor efectuate vor fi analizate periodic prin raportare la aceleaşi obiective, în etapele 

anterioare, pe baza procedurilor operaţionale 

Realizarea listei de priorităţi la cheltuieli se va realiza corespunzător cu priorităţile etapei, im-

portanţei proiectelor implementate de C.C.D Gorj şi în conformitate cu Oferta de formare avizată de 

M.E.C, cu aprobarea Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale. 

Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se va realiza în limita creditelor bugetare repartiza-

te, conform Repartiţiei bugetare pentru perfecţionare/formare aprobată de Direcția Generală Învă-

țământ Secundar Superior și Educație Permanentă din cadrul MEC, precum şi din fondurilor extrabu-

getare realizate.  

 

BUGET  VENITURI SI CHELTUIELI - VENITURI  PROPRII 

 
INDICATORI 

BUGET 
INITIAL 

Cap. 
65.11.02 

VENITURI        -   TOTAL 350000 

331700 Taxe cursuri formare perfecționare 350000 

330500 Alte venituri - multiplicări,închirieri spații, laborator informatică 0 

  

          TOTAL    VENITURI    350000 

          TOTAL    CHELTUIELI    350000 

10 
   CHELTUIELI DE PERSONAL    310000 

10.01 Cheltuieli salariale in bani  300000 

10.01.11 Fond aferent  plata cu ora  298000 

10.01.13 Indemnizatii delegare  2000 

10.03 Contributii  10000 

10.03.01 Contributii asigurari sociale de stat  0 

10.03.02 Contr.de asigurari  somaj  0 

10.03.03 Contrib.asig.soc de sanatate  0 

10.03.04 Contrib.asig accid munca si boli prof  0 

10.03.07 Contributie asiguratorie de munca 10000 

20 Titl. II   bunuri si servicii 40000 

20.01 Bunuri si servicii  14000 

20.01.01 Furnituri birou  2000 

20.01.02 Materiale curatenie  2000 
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20.01.08 Posta telefon internet  4000 

20.01.09 Mat.si prest serv caracter funct  0 

20.01.30 Alte mat si prest serv  6000 

20.06.01 Deplasari detasari ,transf. 4000 

20.11 Carti si publicatii  1000 

20.13 Pregatire profesionala  1000 

20.05.30 Obiecte de inventar  20000 

TOTAL Buget  cheltuieli   350000 
 

 

 

BUGET  DE CHELTUIELI  

 INDICATORI  

Cap.65.11.30 TITLURI BUGETARE COST 

  Total cheltuieli  872000 

10 CHELTUIELI DE PERSONAL  814000 

10.01 Cheltuieli salariale in bani 796000 

10.01.01 Salarii  de  baza  700000 

10.01.06 Alte sporuri  - cfp  30000 

10.01.11 Fond aferent  plata cu ora  25000 

10.01.13 Indemnizatii delegare  2000 

10.01.17 Indemnizatii de hrana 35000 

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani 4000 

10.03.01 Contributii asigurari sociale de stat  0 

10.03.02 Contr.de asigurari  somaj  0 

10.03.03 Contrib.asig.soc de sanatate  0 

10.03.04 Contrib.asig accid munca si boli prof  0 

10.03.07 Contributie asiguratorie pentru munca  18000 

20 Titl.ii bunuri si servicii  58000 

20.01 Bunuri si servicii  29000 

20.01.01 Furnituri birou  2000 

20.01.02 Materiale curatenie  2000 

20.01.08 Posta telefon internet  10000 

20.01.30 Alte mat si prest serv  15000 
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20.06.01 Deplasari detasari ,transf. 8000 

20.11 Carti si publicatii  1000 

20.13 Pregatire profesionala  17000 

20.05.30 Materiale de natura ob.inv. 3000 

 
3.3  Proceduri 
 

Asigurarea fluxului informațional la nivelul CCD Gorj, al filialelor acesteia, al rețelei centrelor de 

documentare și informare, precum și implementarea activităţilor Casei Corpului Didactic Gorj se face 

în baza următoarelor proceduri revizuite pentru anul școlar 2020-2021.  

 

a. Proceduri de sistem 

 

Nr. 

Crt 
Denumire procedură de SISTEM 

Cod  

procdură 
Număr înregistrare Obs. 

1.   Etica si integritatea P.S -1 624/01.09.2020  

2.   Atributii, functii, sarcini P.S -2 625/01.09.2020  

3.   Competenta, performanta P.S -3 626/01.09.2020  

4.   Structura organizatorica P.S -4 627/01.09.2020  

5.   Planificarea P.S -6 628/01.09.2020  

6.   Monitorizarea performantelor P.S -7 629/01.09.2020  

7.   Managementul riscului P.S -8 630/01.09.2020  

8.  Elaborare  proceduri P.S -9 631/01.09.2020  

9.   Supravegherea P.S -10 63/201.09.2020  

10.   Continuitatea activitatii P.S -11 636/01.09.2020  

11.   Informarea si comunicarea P.S -12 637/01.09.2020  

12.   Gestionarea documentelor P.S -13 638/01.09.2020  

13.   Raportarea contabila si financiara P.S -14 639/01.09.2020  

14.  
 Evaluarea sistemului de control intern 

managerial 
P.S -15 640/01.09.2020  

15.   Auditul intern P.S -16 641/01.09.2020  



PLANUL MANAGERIAL  AL CCD GORJ An şcolar 2018-2019 

 

53 

 

 

b. Proceduri operaționale 

 

Nr. 

Crt 

D
O

EM
N

IU
L 

Denumire procedură 

OPERAȚIONALĂ 

Cod  proce-

dură 

Număr înregis-

trare 
Obs. 

1.  

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
 F

IN
A

N
C

IA
R

 

Registru jurnal-riscuri P.O. 05 642/01.09.2020  

2.  
Întocmire monitorizare cheltuieli 

de personal 
P.O. 05 643/01.09.2020 

 

3.  Fundamentare buget P.O. 05 646/04.09.2020  

4.  Întocmire bilanț contabil P.O. 05 647/04.09.2020  

5.  Întocmire execuție bugetară P.O. 05 648/04.09.2020  

6.  
Efectuare activități de lichidare 

cheltuieli 
P.O. 05 649/04.09.2020 

 

7.  Rectificarea de buget P.O. 05 673/09.09.2020  

8.  Întocmire balanță de verificare P.O. 05 674/09.09.2020  

9.  
Exercitarea controlului financiar 

preventiv  
P.O. 05 675/09.09.2020 

 

10.  
Întocmirea și evidențierea angaja-

mentelor legale 
P.O. 05 676/09.09.2020 

 

11.  

Întocmirea notelor de recepție și 

constatare de diferențe pentru 

fiecare factură sosită, ținerea evi-

denței analitice și sintetice a furni-

zorilor 

P.O. 05 677/09.09.2020 

 

12.  
Întocmirea înregistrărilor pentru 

evidențierea și plata salariilor 
P.O. 05 678/09.09.2020 

 

13.  Ordonanțarea și plata  cheltuielilor P.O. 05 679/09.09.2020  

14.  Inventarierea patrimoniului P.O. 05 680/09.09.2020  

15.  
Evidența analitică și sintetică a ma-

terialelor și obiectelor de inventar 
P.O. 05 681/09.09.2020 

 

16.  
Întocmirea și evidențierea angaja-

mentelor bugetare 
P.O. 05 682/09.09.2020 

 

17.  Operațiuni de casa – încasări / plăți P.O. 05 683/09.09.2020  

18.  IN
F

O
R

M
A

TI
Z

A
R E Achiziții publice P.O. 04 684/09.09.2020 
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Nr. 

Crt 

D
O

EM
N

IU
L 

Denumire procedură 

OPERAȚIONALĂ 

Cod  proce-

dură 

Număr înregis-

trare 
Obs. 

19.  Sănătate și securitate în muncă P.O. 04 685/09.09.2020 
 

20.  
Prelucrare date cu caracter per-

sonal 
P.O. 04 686/09.09.2020 

 

21.  
Informarea și comunicarea inter și 

intra instituțională 
P.O. 04 687/09.09.2020 

 

22.  

B
IB

LI
O

TE
C

Ă
 

Circuitul documentelor P.O. 03 688/09.09.2020  

23.  Acordarea concediilor de odihnă P.O. 03 689/09.09.2020  

24.  Întocmire pontaj P.O. 03 690/09.09.2020  

25.  Acordare vouchere de vacanță P.O. 03 691/09.09.2020  

26.  Activitate bibliotecă P.O. 03 692/09.09.2020  

27.  
Comunicarea colecțiilor și împru-

mutul publicațiilor 

P.O. 03 
693/09.09.2020 

 

28.  
Achiziția de publicații pentru bibli-

otecă 

P.O. 03 
694/09.09.2020 

 

29.  

C
O

M
P

A
R

TI
M

EN
TU

L 
P

R
O

G
R

A
M

E 

Funcții sensibile  P.O. 02 695/09.09.2020  

30.  Arhivare documente și înregistrare  P.O. 02 696/09.09.2020  

31.  Recunoaștere și echivalare CPT P.O. 02 697/09.09.2020  

32.  Gestionarea atestate de formare P.O. 02 698/09.09.2020  

33.  

Determinarea nevoilor  de formare 

continuă și perfecționare a person-

alului 

P.O. 02 

699/09.09.2020 

 

34.  Identificarea obiectivelor CCD Gorj P.O. 02 700/09.09.2020  

35.  Selecția formatorilor CCD Gorj P.O. 02 701/09.09.2020  

36.  
Înscrierea la cursurile de formare 

avizate / acreditate 

P.O. 01 

702/09.09.2020 
 

37.  
Desfășurarea activităților de for-

mare 
703/09.09.2020 

 

38.  

Gestionarea documentelor 

întocmite pentru derularea pro-

gramelor de formare 

704/09.09.2020 

 

39.  

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T Întocmirea, actualizarea, aprobar-

ea fișelor de post 

P.O. 01 
705/09.09.2020 

 



PLANUL MANAGERIAL  AL CCD GORJ An şcolar 2018-2019 

 

55 

 

Nr. 

Crt 

D
O

EM
N

IU
L 

Denumire procedură 

OPERAȚIONALĂ 

Cod  proce-

dură 

Număr înregis-

trare 
Obs. 

40.  
Realizarea procedurilor formalizate 

pe activități  

P.O.01 
706/09.09.2020 

 

41.  
Delegarea responsabilităților și 

stabilirea limitelor competențelor  

P.O.01 
707/09.09.2020 

 

42.  Elaborare decizii  P.O.01 708/09.09.2020  

43.  Managementul riscurilor  P.O.01 709/09.09.2020  

44.  
Evaluarea performanțelor person-

alului  

P.O.01 
710/09.09.2020 

 

45.  Semnalarea neregularităților P.O.01 711/09.09.2020  

46.   Cercetarea disciplinară P.O.01 712/09.09.2020  

 

 

 

 

 

 
 
4. MONITORIZARE ŞI EVALUARE  

 

4.1 Modalităţi şi instrumente de monitorizare a activităţilor şi de evaluare a gradului de atingere 

a obiectivelor.  

4.2 Graficul raportărilor (pe semestrele anului bugetar).  

4.2 Măsuri de corecţie /ameliorare a activităţii  
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Indicatori de  

monitorizare şi evalu-

are 

Acţiunea de monitorizare şi evaluare 
Indicatori de  

performanţă 

Măsuri de corecţie 

/ ameliorare  a ac-

tivităţii 

Responsabil 

cu  

monitorizarea 

şi evaluarea 

Modalităţi  şi 

instrumente de 

monitorizare şi 

evaluare  

Monitorizarea şi evaluarea implementării unor schimbăridin punct de vedere social, la nivel individual şi de grup, ca urmare a participării la cursurile de formare con-

tinuă 

Monitorizarea siste-

matică (contextul, in-

trările, reacţiile şi ieşi-

rile) 

Monitorizarea compe-

tenţelor (atenţie, co-

municare, înţelegere, 

cunoaştere reciprocă) 

Monitorizarea mana-

gerială (eficienţă, efi-

cacitate) 

Monitorizarea ino-

vaţiei 

1. Evaluarea adecvării formării la situaţiile 

concrete şi modul de utilizare a resurselor 

(adecvarea resurselor la obiectivele stabilite)  

2. Valorificarea capacităţii formatorului de a 

comunica clar obiective şi de crea înţelesuri 

pentru a putea fi însuşite şi utilizate de către 

formabili 

3. Asigurarea unui climat de respect şi încre-

dere reciprocă prin manifestarea capacităţii 

formatorului de a fi consistent în situaţii 

complexe şi dilematice 

4. Evaluarea stabilirii şi formulării indicatori-

lor de performanţă, ainstrumentelor de eva-

luare şi a suportului de curs 

5. Valorificarea stilului managerial adoptat 

de formator 

6. Valorificarea modalităţilor de aplicare la 

clasă a modulelor livrate  în cadrul progra-

melor de formare 

Creşterea gradului de implicare a for-

mabililor în propria lor formare profe-

sională şi dezvoltarea motivaţiei aces-

tora 

Recunoaşterea autorităţii formatorului 

în calitatea sa de expert al formării şi 

stăpânirea metodologiei comunicării 

Stăpânirea de către formator a com-

petenţelor de proiectare, organizare, 

realizare şi autoevaluare a propriei 

activităţi (abordare eficientă a relaţii-

lor umane) 

Realizarea permanentă a concordanţei 

între obiective – conţinut – metodolo-

gie – evaluare 

Formatorul trebuie să fie leadership –

ul care direcţionează, motivează şi 

moderează competenţele şi nevoile 

formabililor 

Întărirea compo-

nentei metodolo-

gice a formării 

prin mutarea ac-

centului strategic 

de la achiziţii de 

cunoştinţe, la 

dezvoltarea per-

formanţei 

Prof. metodişti 

ai CCD GORJ 

Gorj; 

Coordonatori 

ai programelor 

Director CCD 

GORJ 

Fişa de monito-

rizare a forma-

torului; 

Rapoartele  scri-

se ale formato-

rilor şi ale me-

todiştilor CCD 

GORJ; 

Rapoartele scri-

se ale inspecţii-

lor şcolare 

 
GRAFICUL  RAPORTĂRILOR 

2020 2021 

sept oct nov dec ian febr mar apr mai iun iul aug 

  X  X X X X X X X X 
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Indicatori de  
monitorizare şi evalu-

are 
Acţiunea de monitorizare şi evaluare 

Indicatori de  
performanţă 

Măsuri de corecţie / 
ameliorare a activităţii 

Responsabil cu  
monitorizarea şi 

 evaluarea 

Modalităţi şi instru-
mente de monitoriza-

re şi evaluare  

Monitorizarea şi evaluarea gradului de optimizare a activităţii de informare, documentare şi consultanţă 

Informarea şi docu-
mentarea corpului 
profesoral cu noutăţile 
din domeniul edu-
caţional 

1. Verificarea în şcoli, în cadrul filialelor 
CCD GORJ a realizării unei baze de date 
şi a unui punct de documentare privind 
resursele educaţionale şi utilizarea lor. 
2. Elaborarea de către CCD GORJ a unei 
baze de date privind resursa umană 
existentă la nivelul judeţului 

Creşterea gradului şi nive-
lului de creativitate în acti-
vitatea didactică prin iniţie-
rea şi derularea de proiecte 
educaţionale diversificate 

Monitorizarea, consilie-
rea şi evaluarea filialelor 
CCD GORJ şi C.D.I. – uri-
lor privind activitatea de 
documentare şi infor-
mare în vederea dise-
minării informaţiei către 
toate unităţile şcolare 

Prof. metodişti ai 
CCD GORJ; 
Coordonatori ai 
filialelor; respon-
sabili C.D.I.; 
Director CCD 
GORJ; 
Informatician CCD 
GORJ 

Raportări semestriale, 
anuale, periodice ale 
responsabililor centre-
lor de formare / filiale 
CCD GORJ şi C.D.I.-uri 

 
 

GRAFICUL RAPORTĂRILOR 

2020 2021 

sept oct nov dec ian febr mar apr mai iun iul aug 

     X    X   

 

Indicatori de 
monitorizare şi evaluare 

Acţiunea de monitorizare şi 
evaluare 

Indicatori de 
performanţă 

Măsuri de corecţie 
/ ameliorare  a 

activităţii 

Responsabil cu 
monitorizarea şi 

evaluarea 

Modalităţi  şi instru-
mente de monitoriza-

re şi evaluare 

Monitorizarea şi evaluarea perfecţionării realizată prin activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale 

Programe educaţionale speci-
fice: educaţia interculturală, 
educaţia ecologică, interdisci-
plinaritate etc 
Introducerea unor inovaţii 
didactice în predarea discipli-
nelor de specialitate 

1. Valorificarea în cadrul inspecţiilor de specia-
litate, tematice şi de control (împreună cu in-
spectorii şcolari) a gradului de implicare şi par-
ticipare la activităţi de perfecţionare metodi-
că,  ştiinţifică şi culturală. 
2. Colaborarea cu responsabilii cu formarea şi 
perfecţionarea din şcoli în vederea centraliză-
rii datelor privind participarea la astfel de acti-
vităţi 

Sporirea calităţii 
şi diversităţii acti-
vităţilor din şcoli 

Evaluarea efectelor 
activităţilor metodi-
co - ştiinţifice şi cul-
turale la nivel indivi-
dual şi organizaţio-
nal 

Prof. metodişti ai 
CCD GORJ; 
Director CCD 
GORJ; 

Inspectori şcolari. 

Rapoartele scrise ale 
responsabililor cu per-
fecţionarea din şcoli; 
Rapoarte ale inspecţii-
lor 
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GRAFICUL  RAPORTĂRILOR 

2020 2021 

sept oct nov dec ian febr mar apr mai iun iul aug 

     X    X   

 
Indicatori de  

monitorizare şi 
evaluare 

Acţiunea de monitorizare şi evaluare 
Indicatori de  
performanţă 

Măsuri de corecţie / 
ameliorare  a  

activităţii 

Responsabil cu  
monitorizarea şi 

 evaluarea 

Modalităţi  şi instru-
mente de monitorizare 

şi evaluare  

Monitorizarea şi evaluarea gradului de adecvare a programelor propuse la nevoile identificate prin marketing-ul educaţional 

Receptivitatea ca-
drelor didactice 
faţă de serviciile 
educaţionale pro-
puse de CCD GORJ 

1. Extinderea analizei de nevoi la nivelul 
tuturor unităţilor de învăţământ. 

2. Valorificarea înscrierilor la cursurile şi 
programele propuse de CCD GORJ, atât 
electronic pe site-ul instituţiei, cât şi pe 
suport de hârtie prin centralizarea cererilor 

Creşterea numărului de 
solicitanţi şi participanţi la 
activităţi şi programe CCD 
GORJ 

Considerarea grupurilor 
şi a organizaţiilor şcola-
re ca    subiecţi ai for-
mării şi ai dezvoltării, 
prin echilibrarea nevoi-
lor individuale cu cele 
organizaţionale 

Prof. metodişti ai 
CCD GORJ; 

Director CCD 
GORJ; 

Informatician  

CCD GORJ; 

Centralizarea scrisă a 
înscrierilor; 

Elaborarea analizei de 
nevoi / prognoza 

 
GRAFICUL  RAPORTĂRILOR 

2020 2021 

sept oct nov dec ian febr mar apr mai iun iul aug 
 X X X      X   

 

Indicatori de 
monitorizare şi evaluare 

Acţiunea de monitorizare şi eva-
luare 

Indicatori de 
performanţă 

Măsuri de corecţie / ameli-
orare  a activităţii 

Responsabil cu 
monitorizarea 
şievaluarea 

Modalităţi  şi in-
strumente de mo-
nitorizare şi evalua-
re  

Monitorizarea şi evaluarea armonizării intereselor locale, regionale şi naţionale prin crearea de parteneriate externe 

Asumarea şi promovarea unor valori co-
mune la nivelul tuturor partenerilor impli-
caţi: asigurarea  egalităţii şanselor în edu-
caţie, promovarea dialogului şi comunicării 
deschise, încurajarea iniţiativei şi participă-
rii, dezvoltării, cooperării şi responsabili-
tăţii 

Atragerea şi încheierea contracte-
lor de parteneriat educaţional, 
care să vină în sprijinul beneficia-
rilor, valorificarea acţiunilor şi 
activităţilor din cadrul parteneria-
telor la nivelul resursei umane din 
şcoli 

Creşterea nu-
mărului de 
parteneriate şi 
proiecte eligi-
bile 

Elaborarea unei strategii de 
atragere a partenerilor prin 
realizarea unei conexiuni 
între interese, realizări şi 
beneficii, precum şi printr-
o mediatizare mai bună 
atât internă cât şi externă 

Prof. metodişti ai 
CCD GORJ; 
Director CCD 
GORJ 

Produsele finale: 
proiecte, programe 
elaborate şi derula-
te 
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GRAFICUL  RAPORTĂRILOR 

 

2020 2021 

sept oct nov dec ian febr mar apr mai iun iul aug 

 X X X      X   
 
 

Indicatori de  
monitorizare şi evaluare 

Acţiunea de monitorizare şi 
evaluare 

Indicatori de  
performanţă 

Măsuri de corecţie / 
ameliorare  a activi-

tăţii 

Responsabil cu  
monitorizarea şi 

 evaluarea 

Modalităţi  şi instru-
mente de monitorizare 

şi evaluare  

Monitorizarea şi evaluarea potenţialului creativ în domeniul editării şi publicaţiilor 

Promovarea obiectivelor şi a 
ofertelor educaţionale la nivelul 
diferitelor categorii de cadre 
didactice şi instituţii privind în-
curajarea producţiei de carte 

Valorificarea experienţei di-
dactice şi profesionale a ca-
drelor didactice 

Promovarea schimbului de ex-
perienţă şi a ideilor novatoare. 
Creşterea numărului publicaţii-
lor şi calităţii acestora 

Susţinerea integrată a 
educaţiei, cercetării şi 
inovării 

Director CCD GORJ; 
Prof. metodişti ai 
CCD GORJ; 
Bibliotecar CCD 
GORJ; 

Centralizarea publi-
caţiilor în ghiduri, 
broşuri, reviste peri-
odice, buletine in-
formative 

 
 

GRAFICUL  RAPORTĂRILOR 
 

2020 2021 

sept oct nov dec ian febr mar apr mai iun iul aug 

     X    X   
 
 
 

Indicatori de  
monitorizare şi evaluare 

Acţiunea de monitorizare şi evalua-
re 

Indicatori de  
performanţă 

Măsuri de corecţie / 
ameliorare  a activităţii 

Responsabil cu  
monitorizarea şi 

 evaluarea 

Modalităţi  şi instru-
mente de monitorizare 

şi evaluare  

Monitorizarea şi evaluarea dezvoltării profesionale proprii a personalului instituţiei  

Formarea şi dezvoltarea 

de competenţe specifice, 

în acord cu domeniul de 

activitate  

Selectarea formei de perfecţionare 

corespunzătoare exigenţelor postu-

lui 

Optimizarea rezultatelor 

şi a relaţiilor interuma-

ne 

Participarea personalului 

din cadrul instituţiei la 

programe şi activităţi de 

perfecţionare 

Director CCD GORJ 

Raportări semestriale, 

periodice ale activităţii 

de dezvoltare profesiona-

lă 
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GRAFICUL  RAPORTĂRILOR 
 

2020 2021 

sept oct nov dec ian febr mar apr mai iun iul aug 

 X  X      X   
 

 

 

 

 Acest document este flexibil, el putând fi adaptat la noile situaţii apărute pe parcursul aplicării lui. Elementele de noutate vor fi consemnate şi vor fi 

urmate de informări către MEC și DGIP. 

 

 

 

Director CCD GORJ, 

Prof. Vulpe Daniela 
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