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I. RAPORT  NARATIV  

 

 

1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de 
inspectorul şcolar general, pentru anul şcolar 2011-2012 

 

Raportul de activitate pentru anul şcolar 2011 - 2012 s-a realizat în conformitate cu 
Adresa nr. 48552/05.07.2012 a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară şi prin analiza obiectivelor 
stabilite în Planul managerial pentru anul şcolar 2011 - 2012, înregistrat la Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Cluj cu nr. 11394/26.09.2011 şi la Casa Corpului Didactic Cluj cu nr. 983/ 
26.01.2011, avizat de inspectorul şcolar general. 

Obiectivele generale pentru anul şcolar 2011 – 2012 sunt fundamentate atât pe 
diagnoza mediului intern şi extern, cât şi pe funcţiile şi rolul Casei Corpului Didactic în 
sistemul de învăţământ preuniversitar.  

Astfel, obiectivele generale vizează calitatea actului educaţional, impactul formării 
continue şi susţinerea dezvoltării profesionale prin proiecte şi parteneriate. Fiecare obiectiv 
general are asociate obiective specifice.  

 
 
 
Obiectivele  generale şi specifice ale Casei Corpului Didactic Cluj 
 

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

• OS1. Analiza de nevoi în vederea asigurării dezvoltării profesionale a cadrelor 
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar clujean 

• OS2. Gestionarea de programe de formare adecvate nevoilor grupurilor ţintă 
• OS3. Promovarea exemplelor de bună practică rezultate în urma formării continue 
• OS4. Evaluarea impactului formării continue asupra calităţii actului educaţional 

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

• OS1. Creşterea calităţii activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale 
• OS2. Eficientizarea activităţii specifice bibliotecilor şi centrelor  de documentare şi 

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

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

• OS2. Realizarea de parteneriate în vederea iniţierii şi implementării de proiecte 
educaţionale 
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        O.G.4. Consolidarea rolului Casei Corpului Didactic Cluj în sistemul de 
învăţământ preuniversitar 

• OS1. Editarea de publicaţii şi materiale didactice 
• OS2. Promovarea resurselor educaţionale inovative 
• OS3. Asigurarea accesului cadrelor didactice la resurse educaţionale 

2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale ISJ în domeniul dezvoltării 
resurselor umane 
  Obiectivele generale ale Casei Corpului Didactic Cluj sunt corelate cu obiectivele 
strategice ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj. 

 
Obiectivele  strategice ale Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Cluj 

Obiectivele  generale şi specifice ale 
Casei Corpului Didactic Cluj 

1. Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în 
carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice, în contextul implementării legislaţiei 
secundare aferente noii Legi a Educaţiei 
Naţionale; 

OG1 Asigurarea dezvoltării 
profesionale a cadrelor didactice 
din învăţământul preuniversitar 
clujean 
 

2. Asigurarea accesului cadrelor didactice la 
proiectele strategice ale ISJ Cluj în scopul 
implementării unui sistem flexibil al 
managementului calităţii formării continue, 
prin sprijinirea activităţilor din cadrul 
consorţiilor educaţionale; 

OG3. Dezvoltarea profesională 
prin proiecte şi parteneriate 
educaţionale 
 
 

3. Asigurarea calităţii activităţilor de formare 
continuă a personalului didactic prin 
monitorizarea impactului programelor de 
formare la nivelul clasei şi al unităţii de 
învăţământ preuniversitar 

OG2.  Creşterea calităţii actului 
educaţional prin diversificarea 
activităţilor de formare continuă 
 
OG4. Consolidarea rolului Casei 
Corpului Didactic Cluj în sistemul 
de învăţământ preuniversitar 
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3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. 
Argumente/comentarii 

Autoevaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor generale are la bază obiectivele 
specifice aferente şi indicatorii de rezultat, domeniile de aplicare specifice activităţii Casei 
Corpului Didactic Cluj şi activităţile planificate. 

 
3.1. Obiectiv general 1. Asigurarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice 
din învăţământul preuniversitar clujean 
 

Argumente/ Comentarii 
 

Gradul 
de 
realizare

 Raportul de analiză a nevoilor de formare identificate în anul şcolar 2010-
2011 – înregistrat cu nr. 975/23.09.2011. S-au prelucrat  151 de rapoarte ale 
responsabililor cu formarea continuă şi 24 fişe de nevoi pentru 
bibliotecari/responsabili CDI. – ANEXA 1. 

 Realizarea ofertei de formare continuă înregistrată cu Nr. 983/26.09.2011 
avizată de Inspector şcolar general şi transmisă MECTS. 

 Raportul de analiză a nevoilor de formare identificate în anul şcolar 2011-
2012 înregistrat cu nr. 659/20.07.2012. S-au prelucrat un număr de 117 
chestionare on-line pe platforma http://82.79.96.24 completate de 
responsabilii cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ din 
judeţul Cluj. – ANEXA 2. 
Publicarea ofertei de formare pe site-ul Casei Corpului Didactic Cluj - 
http://www.ccdcluj.ro/programedeformare_ro.htm - aprobată prin Adresa 
MECTS Nr. : 56296/14.11.2011 

 Publicarea pe website-ul instituţiei a ofertelor de formare continuă primite pe 
fluxurile de comunicare instituţională – 2 anunţuri privind oportunităţi de 
participare la programe/activităţi 

 8 seturi de materiale informative pe suport de hârtie cu oferta de formare 
continuă transmisă în cele 8 filiale – ANEXA 3; acest set de materiale 
informative a fost  transmis către toţi RFC-iştii din judeţul Cluj, format 
electronic.  

 Realizarea grupului de discuţii al responsabililor cu dezvoltarea profesională din 
zona Cluj- Napoca Vest (Mănăştur, Grigorescu, Zorilor), 
http://groups.yahoo.com/group/ RDP-Cluj-Vest  

 Acordarea de consultanţă directă, prin telefon şi email cadrelor didactice referitor la 
oportunităţile de formare continuă 

 Realizarea ghidului de înscriere şi a fişei de înscriere la programele de 
formare - http://www.ccdcluj.ro/programedeformare_ro.htm , - ANEXA 4. 

 Colectareea a 578 de înscrieri până în decembrie 2011 
 Constituirea a 91% din numărul de grupe planificate.  Au fost bugetate în total 

116 grupe şi s-au derulat programe de formare cu 106 grupe. 
 S-au derulat  20 de programe de formare cu 3257 participanţi, dintre care 

2516 participanţi la programe de formare acreditate derulate în calitate de 

100% 
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furnizor de formare (771 persoane sunt din alte judeţe, în care instituţia 
derulează activităţi de formare prin 2 proiecte POSDRU şi prin extindere 
locaţie a unui program de formare). În calitate de organizator, 369 de persoane 
din judeţul Cluj au beneficiat de formare prin programe acreditate de alţi 
furnizori de formare. Prin programe de formare neacreditate, au participat 372 
de persoane. Astfel, 2486 persoane din judeţul Cluj au beneficiat de formare 
continuă, ceea ce reprezintă 28, 46% din  cele 8735 cadre didactice şi 
didactice auxiliar. 

 Activitaea  de formare Hai pe net şi Instruire antreprenorială derulate cu 35 
de participanţi, persoane care aparţin comunităţii locale. 

 Acreditarea programului de formare continuă Predarea ştiinţelor prin 
investigaţie conform OMECT 4736/12.07.2012 şi pregătirea documentaţiei 
pentru acreditarea programului: Manager pentru şcoala viitorului   

 Actualizarea următoarelor baze de date: Date de contact bibliotecari, Bază de 
date cu CDI şi responsabili CDI, Baza de date credite profesionale 
transferabile, obţinute în ultimii 5 ani de catre cadrele didactice din judeţul 
Cluj, Bază de date cu titlurile de publicaţii editate la Casa corpului Didactic 
Cluj, Bază de date cu personalul încadrat la ISJ Cluj, Bază de date cu filialele 
din judeţul Cluj, Bază de date cu formatorii CCD Cluj,Bază de date cu 
personalul încadrat la ISJ din ţară, Bază de date cu metodişti ai ISJ Cluj, Bază 
de date parteneri ai CCD Cluj, Bază de date cu reţeaua şcolară din judeţul 
Cluj, Bază de date cu responsabilii cu dezvoltarea profesională din judeţul 
Cluj. 

 14 lucrări tematice prezentate la simpozionul Preuniversitaria de către 
absolvenţii programelor de formare derulate. 

 S-au publicat 2 numere din revista Preuniversitaria online la adresa 
http://www.ccdcluj.ro/Preuniversitaria/index.html, cu 5 secţiuni în care sunt 
valorificate exemple de bună practică prezentate de către participanţii la  
simpozionul Preuniversitaria ediţia XXIV şi la programele de formare 
continuă. 

 Prelucrarea chestionarelor completate de cursanţi atât pe support de hârtie cât 
şi în format electronic (tip Formular GoogleDocs) pe adresa de email 
casacorpuluididacticcluj@gmail.com. 

 Colectarea datelor din chestionarul online Monitorizare de impact pe portalul 
http://82. 79.96.24 completat de responsabilii cu dezvoltare profesională din 
judeţul Cluj – Raport de monitorizare înregistrat nr. 678/25.07.2012  pentu 4 
programe de formare – ANEXA 5. 

 Completarea a 6 fişe de monitorizare a managementului de formare continuă, 
ca urmare a vizitelor efectuate de profesorii metodişti în 6 unităţi de 
învăţământ din judeţul Cluj - ANEXA 5.1 

 
 

 
3.2. Obiectiv general 2. Creşterea calităţii actului educaţional prin 
diversificarea activităţilor de formare continuă 
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Argumente/ comentarii 
 

Grad de 
realizare 

 La activităţile metodice, ştiinţifice şi culturale au participat 1937 persoane. 
Activităţi metodice 
 Organizarea activităţii metodice cu responsabilii cu dezvoltarea profesională 

în 7 filiale  cu 134 de participanţi – Raport de activitate metodică cu 
RFC(RDP) semestrul I. înregistrat cu Nr.  37/13.01.2012 (ANEXA 6.) şi 
Raport de activitate metodică cu RFC(RDP) semestrul II înregistrat  cu Nr. 
642/17.07.2012 (ANEXA 7.) 

 Derularea activităţilor metodice:  
- Promovarea activitatilor pedagogice si culturale in bibliotecile scolare - 

Raportul de activitate 551/18.06.2012 (ANEXA 8.) 
- Seminar de Pedagogie experientială - Raportul de activitate Nr. 

290/23.03.2012 (ANEXA 9.) 
- Integrarea activităţilor experimentale în lecţia de chimie -  Raportul de 

activitate Nr.  (ANEXA 10.) 
- Îmbunătăţirea competenţelor de lectură  
- Cercul pedagogic al bibliotecarilor şi responsabililor CDI (ANEXA 8) 
-  Ştiinţe atractive – învăţătorii(limba maghiară)  
- Activitate metodică cu profesorii de limba şi literatura maghiară -  Raportul 

de activitate cu Nr. 645/17.07.2012 (ANEXA 11.) 
- Nevoi specifice ale elevilor din internatele şcolare - Raportul de activitate 

cu pedagogii şcolari înregistrat cu Nr. 1336/20.12.2011 (ANEXA 12.) 
- Realizare a 6 activităţi metodice cu bibliotecarii şi responsabilii CDI , la care au 

participat  49 de bibliotecari şcolari şi responsabili CDI – 6 rapoarte de activitate 
Promovarea activităţilor pedagogice şi culturale în bibliotecile şcolare  
înregistrate cu Nr: 1255/28.11.2011 şi 1322/16.12.2011, 197/ 28.02.2012, 
379/26.04.2012, 551/ 18.06.2012 (ANEXA 8.)  

- Organizarea cercului pedagogic al bibliotecarilor şi responsabililor CDI: 27 
de participanţi 

Activităţi ştiinţifice 
 Festivalul Naţional al Şanselor Tale – 4 activităţi coordonate, 3 

activităţi propuse şi realizate: Conferinţa: Educaţia pentru drepturile 
omului şi egalitatea de şanse în contextul voluntariatului european 
(09.12.2011); Lectorat cu părinţii:Dezvoltarea valorilor moral-civice în 
rândul elevilor prin voluntariat (07.12. 2011), Voluntarintariatul - 
modalitate de dezvoltare a competenţelor sociale ale elevilor 
(06.12.2011) – Raport de activitate înregistrat cu Nr. 643/17.07.2012 
(ANEXA 13.) 

 Conferinţa Abordări Inovative în predarea ştiinţelor – profesori de ştiinţă 
 Video-copilul sau lipsa de identitate - Raport de activitate înregistrat cu Nr. 

643/17.07.2012 (ANEXA 14.) 
 Conferinta regionala de protectie a mediului - Raport de activitate 

înregistrat cu Nr. 57422.06.2012 (ANEXA 15.) 
 Simpozion Preuniversitaria ediţia XXIV-a - Raport de activitate înregistrat 

cu Nr. 346/06.04.2012 (ANEXA 16.) 
 Matematica "altfel" în gimnaziu, Matematica "altfel" în liceu - Raport de 

100% 
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activitate înregistrat cu Nr. 157/8/29.03.2012 (ANEXA 17.) 
Activitati culturale 
 Icoane pe sticlă – artă şi tradiţie – Raport de activitate înregistrat cu Nr. 

27/06.01.2012 (ANEXA 18.) 
 Tinereţea preţuieşte senectutea – activitate de voluntariat  
 Expoziţie: Fantezie şi culoare în lumea copiilor - Raport de activitate 

înregistrat cu Nr. 673/24.07.2012 (ANEXA 19.) 
 Expoziţia "Activităţi de lectură în bibliotecile şcolare şi în CDI" - Raport de 

activitate înregistrat cu Nr. 556/19.06.2012 (ANEXA 20.) 
 Organizarea şi derularea activităţii culturale Ziua mondială a bibliotecilor 
şcolare, la care au participat 52 de bibliotecari şcolari, responsabili CDI, 
profesori de limba şi literatura română. Raport de activitate Ziua mondială a 
bibliotecilor şcolare - înregistrate cu Nr. 1163/01.11.2011 (ANEXA 21) 

 În total, 5229 persoane au participat la activităţi derulate prin CCD Cluj, 
dintre care 4458 sunt din judeţul Cluj. In consecinţă, 4423 persoane din 
judeţul Cluj au participat la activităţile de formare continuă, ceea ce 
reprezintă 50, 63% din totalul de personal didactic şi didactic auxiliar din 
judeţul Cluj 

 

 
 

3.3. Obiectiv general 3. Dezvoltarea profesională prin proiecte şi parteneriate 
educaţionale 

 

 
Argumente/ comentarii 

 

Grad de 
realizare 

 8 acorduri de colaborare încheiate cu 8 unităţi de învăţământ, filiale ale CCD 
Cluj  

  8 puncte de informare privind formarea continuă în filialele CCD Cluj 
(Pliant, Listă documente legislative, Extras Legea Educaţiei Naţionale, Orar 
biblioteca CCD Cluj, Carte de vizită CCD Cluj, materiale promoţionale 
proiecte CCD Cluj) – (ANEXA 22). 

 Activităţi metodice cu RFC/RDP organizată în fiecare filială în perioada 
decembrie 2011 – iunie 2012 

 Actualizarea bazei de date privind reţeaua de centre de documentare şi 
informare (CDI) din judeţ, conform adresei nr. 38356/ 20.04.2012, transmisă 
de MECTS, Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea 
Şcolară, Direcţia Politici de Personal şi Reţea Şcolară: 30 de CDI în judeţul 
Cluj; 

 Actualizarea bazei de date cu decizii de înfiinţare CDI, actualizarea dosarului 
cu proiecte de amenajare a CDI; 

 Actualizarea a 3 instrumente de lucru pentru bibliotecari şi responsabili CDI 
(machetele Proiectul pedagogic, Fişa de activitate şi Raportul de activitate) 
şi transmitera acestor documente înspre operaţionalizare, prin email şi pe 

100% 
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site- ul CCD Cluj; 
 Acordarea de consultanţă în vederea înfiinţării de CDI la decizia unităţii de 

învăţământ în  cadrul activităţilor metodice şi în cadrul cercului pedagogic al 
bibliotecarilor şi responsabililor CDI 

 Organizarea expoziţiei Activităţi de lectură în bibliotecile şcolare şi în 
centrele de documentare şi informare în cadrul căreia au fost expuse postere 
cu exemple de bună practică din 13 biblioteci şi centre de documentare şi 
informare; 

 S-au iniţiat 15 acorduri de parteneriat – Baza de date cu parteneriate – 
ANEXA 23  

 S-au finalizat activităţile din cadrul proiectelor „Science Center To Go” 
(SCeTGo) 505318-LLP-1-FI-KA3-KA3MP, “Kicking Life into Classroom” 
505519-LLP-1-2009-1-GR-KA3-KA3MP  

 S-au derulat activităţile prevăzute în proiectele: 
- Pathway—The Pathway to Inquiry Based Science Teaching. FP7-Science-in-
Society-2010-1 SiS-2010-2.2.1-1, project nr. 266624    
- POSDRU/87/1.3/S/55336 Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii  
- POSDRU/87/1.3/S/56116 Consiliere şi dezvoltare profesională continuă – 
sistem transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică 
- POSDRU/87/1.3/S/58422  Abordări inovative în didactica disciplinelor din 
aria curriculară Tehnologii 
- POSDRU/87/1.3/S/63576 - Formarea  continuă a profesorilor de Limba 
Română în societatea cunoaşterii 
      - participarea la 4 reuniuni de proiect în Germania, Grecia şi Spania 
      - participarea la Conferinţa EDEN Grecia 
      - participarea unui profesor metodist la 2 Conferinţe de lansare a proiectelor 
POSDRU/87/1.3/S/63113 şi POSDRU/87/1.3/S/62882  
 Raport serviciul proiecte – înregistrat cu Nr. 656/19.07.2012 (ANEXA 24.) 
 S-a realizat proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţii Centru de 

documentare şi formare continuă 
 Angajaţii şi-au dezvoltat competenţele profesionale prin activitatea in 

echipele de proiecte aflate în implementare. 
 
 
 
3.4. Obiectiv general 4. Consolidarea rolului Casei Corpului Didactic Cluj în 
sistemul de învăţământ preuniversitar 

 

Indicatori de rezultat  Grad de 
realizare 

 S-au editat 10 publicaţii – Raport publicaţii în Editura Casei Corpului 
Didactic – ANEXA 25; baza de date cu publicaţii editate în editura Casei 
Corpului Didactic Cluj – ANEXA 26. 

 S-au promovat publicaţiile autorilor de carte din judeţul Cluj: baza de date cu 
autorii clujeni - ANEXA 27. 

 S-a actualizat pagina web; Raport activitate – actualizarea site-ului Casei 

100% 
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Corpului Didactic Cluj înregistrat cu nr. 672/24.07.2012 - ANEXA 28. 
 S- creat meniul Resurse educaţionale pe pagina web a instituţiei: publicarea 

pe pagina web a CCD Cluj informaţii referitoare la 6 resurse educaţionale (ghiduri, 
manuale, portaluri). 

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

 S-a publicat revista Preuniversitaria online  Nr. 5 şi Nr. 6 
 S-a realizat o expoziţie de carte Autori clujeni înregistrat cu nr. 

1051/10.10.2011– ANEXA 29 şi o expoziţie de carte cu ocazia Zilei Europei 
înregistrat cu nr. 436/15.05.2012 – ANEXA 30 

 S-au realizat materiale promoţionale personalizate: un afiş de promovare a 
activităţii Ziua Mondială a bibliotecilor şcolare, o carte de vizită a CCD 
Cluj, 2 bannere pentru proiecte derulate de CCD Cluj, 5 tipuri de mape 
personalizate pentru programele de formare şi activităţile derulate, 6 afişe 
pentru Simpozionul Preuniversitaria Ediţia XXIV-a 

 S-au elaborat şi publicat două numere din Buletinului Informativ (Nr. V.şi 
Nr. VI.) – ANEXA 31, 32. 

 
 

 
4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care 
urmează a fi incluse în planul managerial al instituţiei pentru anul şcolar 
2012/2013) 

 

- Finalizarea documentaţiei pentru acreditarea programelor propuse în domeniul 
managementului educaţional şi didactica limbii române. 

- Studiu de analiză a datelor colectate prin chestionarele de analiză de nevoi în vederea 
identificării priorităţilor de formare continuă pentru anul şcolar 2012-2013. 

- Restructurarea echipelor în cadrul proiectelor în implementare în anul şcolar 2012-2013. 
- Utilizarea Sistemului Expert de Management al Calităţii Formării Continue dezvoltat prin 

proiectul  POSDRU/87/1.3/S/55336 e-Formare - Competenţe integrate pentru societatea 
cunoaşterii. 
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II. DATE/ INFORMAŢII PRIVIND INSTITUŢIA ŞI ACTIVITATEA 

DESFĂŞURATĂ 
 

1. Prezentare instituţională 
 

a) Date de identificare:  
 

Casa Corpului Didactic Cluj 
Adresa: strada Septimiu Albini nr. 91, 400457, Cluj-Napoca, judeţul Cluj 
Telefon/fax : +40-264-593945 
Telefon: +40-364-408998; +40-364-408997; +40-364-408996 
e-mail: ccd@ccdcluj.ro   
e-mail director: dkudor@ccdcluj.ro   
adresa site: http://www.ccdcluj.ro/ 
Instituţia funcţionează în două spaţii: 
1. Sediul  - în spaţiul de la adresa strada Septimiu Albini nr. 91, 400457, Cluj-Napoca, în 
baza Contractului de comodat nr. 499/14.11.2006, actualizat prin Act adiţional nr. 
905/28.10.2010, cu Şcoala ,,Constantin Brâncuşi”, valabil până la data de 14 noiembrie 2012 
. 
2. Biblioteca – în spaţiul Liceului de Muzică „Sigismund Toduţă”  Cluj-Napoca, str. Paris nr. 
60, în baza Protocolului nr. 887/2.09.2011. 
 

b) Resurse umane  
Număr 
posturi 
personal 
didactic 

Total  
personal 
didactic 
încadrat 

Număr 
posturi  
personal 
didactic 
auxiliar 

Total  
personal 
didactic 
auxiliar 
încadrat 

Număr 
 posturi  
personal  
nedidactic 

Total  
personal 
nedidactic
încadrat 

Număr  
total 
posturi  
existente 

Total 
personal 
încadrat 

8 7 2,5 2 - - 10,5 9 
c) Filiale ale CCD 

 

Unitatea şcolară / Localitatea 
Profesor metodist responsabil 

(nume şi prenume) 
Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Meda Florian 
Colegiul Tehnic „Napoca” Alina Petri 
Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul” Turda Daniela Ilea 
Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” Dej Mihaela Răşinar 
Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin Dana Zoe Mateescu 
Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca Kati Mihályfalvi 
Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă” Cluj-Napoca Roxana Prigoană 
Colegiul Naţional „George Coşbuc” Cluj-Napoca Ileana Iepure  
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TOTAL: 8 filiale   
 

d) Centre de informare şi documentare funcţionale înfiinţate ca rezultat al derulării 
proiectul bilateral româno-francez „Educaţie pentru informaţie în mediul rural 
defavorizat”; 

Unitatea şcolară/ 
Localitate 

Responsabil CDI Statutul 
responsabilului CDI* 

Studii** 

- - - - 
TOTAL: 0 CDI  
 

*-cadru didactic 
Personal didactic auxiliar (bibliotecar) 
**-se precizează suplimentar de formarea iniţială, dacă persoana a absolvit studii care 
să-i permită încadrarea pe post de profesor documentarist 

e) Centre de informare şi documentare susţinute financiar de către MECTS, înfiinţate 
în judeţ, conform: OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2008; 
 

Unitatea şcolară / Localitatea Stadiul CDI * 

Grup Şcolar Huedin Finalizat 
Şcoala  „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii Finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII, Sic Finalizat 
Şcoala „Gheorghe Şincai” Floreşti Finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII  Aghireş-Fabrici Finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII Călăraşi Finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII Viişoara Finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII Răchiţele Finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII Borşa Finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII Cojocna Finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII Fizeşu-Gherlii Finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII Călăţele Finalizat 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca Finalizat 
Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Dej Finalizat 
Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău Finalizat 
Grup Şcolar „Ştefan Pascu” Apahida Finalizat 
Grup Şcolar Agricol Mociu  Finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII  Ceanu Mare Finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII Vad Finalizat 
Şcoala „Ady Endre” Sâncraiu Finalizat 
Şcoala „Mihai Vodă” Mihai Viteazu Finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII Căşeiu Finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII „Pavel Dan”, Tritenii de Jos Finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII Panticeu Finalizat 
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TOTAL: 24 CDI   
*-finalizat 
-în curs de amenajare (în construcţie/urmează a fi dotat) 
 

Menţionăm că în judeţul Cluj s-au înfiinţat 6 CDI la decizia unităţilor de învăţamânt: 
 

Unitatea şcolară/ Localitatea Stadiul CDI 
  

Colegiul Tehnic Turda În curs de amenajare 
Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă” Cluj-Napoca În curs de amenajare 
Şcoala cu clasele I-VIII „Pelaghia Roşu” Mărişel În curs de amenajare 
Liceul Teologic Unitarian „János Zsigmond” Cluj-Napoca Finalizat 
Colegiul Tehnic „Napoca” Cluj-Napoca Finalizat 
Grup Şcolar „Alexandru Borza” Cluj-Napoca Finalizat 
TOTAL: 6 CDI  

 
 

f) Dotarea cu echipamente a instituţiei  
 

Calculator 
Laptop (nr. buc.) 

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

Copia
tor 
(nr. 
buc) 

Lamin
ator 
(nr. 
buc) 

Soft 
educaţio
nal (nr. 
buc) 

Fond 
de 
carte 
(nr. 
buc) 

Alte 
echipamente 
(denumire, nr. 
buc.) 

41 de computere 36 
videoproiectoare 
(din care 16 
achiziţionate prin 
proiectul 
POSDRU/87/1.3./S
/56116 şi 16 prin 
proiectul 
POSDRU/87/1.3./S
/58422) 

5 3 183 28339 - Smart Board - 
13 buc (din care 
5 achiziţionate 
prin proiectul 
POSDRU/87/1.3.
/S/56116 şi 5 
prin proiectul 
POSDRU/87/1.3.
/S/58422) 

40 de laptopuri (18 
achiziţionate prin 
proiectul 
POSDRU/87/1.3./S
/56116 şi 18 prin 
proiectul 
POSDRU/87/1.3./S
/58422) 

12 camere video 
(din care 5 
achiziţionate prin 
proiectul 
POSDRU/87/1.3./S
/56116 şi 5 prin 
proiectul 
POSDRU/87/1.3./S
/58422) 

    Switch 24 porturi 
– 2 buc 
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2 servere web IBM 
(achiziţionate prin 
proiectul 
POSDRU/87/1.3./S
/56116 respectiv 
POSDRU/87/1.3./S
/58422) 

2 televizoare     Centrală 
Telefonică – 1 
buc 

      Minisistem  
audio – 1 buc 

      Mixer Behringer 
- 1 buc 

      Maşină de legat 
– 2 buc 

      Ghilotină – 1 buc 

      Imprimante – 9 
buc 

      Fax – 2 buc 
      Maşină de 

îndosariat - 2 buc 
      Retroproiector - 

3 buc 
      Cameră foto 

digitală – 4 buc 
      Kit 

Radiomicrofon - 
1 buc 

      Portable recorder 
- 1 buc 

      Radiocasetofon - 
1 buc 

      Cabinet 
multimedia - 1 
buc 

      Smart UPS – 1 
buc 

      Scanner – 2 buc 

      Router Wireless 
- 1 buc 

      Maşină de 
spiralat RXEL 
C.B 3000 - 1 buc 

      Aparat termo 
legătorie 
ATTALUS 200 - 
1 buc 
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      Flipchart - 5 buc 

      Mouse preserter 
- 1 buc 

      32 
multifunctionale 
(din care 16 
achiziţionate prin 
proiectul 
POSDRU/87/1.3.
/S/56116 şi 16 
prin proiectul 
POSDRU/87/1.3.
/S/58422) 

      2 UPS-uri 
(achiziţionate 
prin proiectul 
POSDRU/87/1.3.
/S/56116 
respectiv 
POSDRU/87/1.3.
/S/58422 

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

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

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

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

plată către Şcoala cu clasele I-VIII Chinteni la data de 26.11.2010, conform Procesului-
verbal nr. 987/26.11.2010. 
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2.  Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul 
preuniversitar 

a) Programe de formare ale casei corpului didactic, acreditate de Centrul Naţional de 
Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar: 

Denumirea 
programului 

Nr. deciziei 
de 
acreditare 

Nr. 
credite 

Nr. participanţi Cost total** Cost credit/ 
cursant*** 

Evaluarea 
activităţilor 
didactice prin 
inspecţia 
şcolară 

 126/  
07.11.2007 

13 26 Din bugetul 
CCD Satu-
Mare, în baza 
extinderii de 
locaţie 

0 

Competenţe 
integrate 
pentru 
societatea 
cunoaşterii 

3001/ 
05.01.2011 

25 1479 Din bugetul 
proiectului 
POSDRU 
87/1.3/S/55336 

0 

Şcoala - şansa 
fiecăruia 

56/ 
21.05.2009 

25 26 1235.59 1.90 

Abordări 
inovative în 
didactica 
disciplinelor 
din aria 
curriculară 
Tehnologii 

 4486/ 
23.06.2011 

25 494 Din bugetul 
proiectului 
POSDRU 
87/1.3/S/58422 

0 

Consiliere şi 
dezcoltare 
profesională 

4486/ 
23.06.2011 

25 491 Din bugetul 
proiectului 
POSDRU 
87/1.3/S/56116 

0 

Total 
programe: 
5 

  Total 
participanţi*: 
2516 

  

   * 771 
participanti sunt 
din judetele 
Bihor, Sibiu, 
Mures si 
Bistrita-Nasaud, 
iar din judetul 
Cluj 1745. 
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b)  Programe de formare ale altor instituţii, acreditate CNFPIP şi derulate prin Casa 

Corpului Didactic Cluj 
 

Furnizorul 
programului 

acreditat 

Denumirea 
programului 

Nr. deciziei 
de acreditare

Nr. 
participanţi

Cost total Cost credit/ 
cursant 

 

Casa Corpului 
Didactic Suceava 

Controlul, 
sprijinul educaţiei 

 29 0 0 

 
c) Programe în concordanţă cu obiectivele strategice MECTS,  organizate prin Casa 

Corpului Didactic. 
 

Nr. 
crt. 

Tema 
programului 

Nr. adresei 
MECTS de 
convocare 

Grup ţintă Durata Nr. 
cursanţi 

Cost 
total 

Cost ora/ 
cursant 

1
. 

Competenţe 
cheie TIC în 
curriculumul 
şcolar 

3284/ 
17.02.2012 

Cadre didactice 
din 
învăţământul 
preuniversitar 

62 340 0 0 

 
 
d). Programe de formare continuă neacreditate din oferta de programe a CCD, 
avizată M.E.C.T.S. 

Nr. crt. Tema Durata Nr. 
cursanţi 

Cost 
total 

 

Cost 
ora/cursant 
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1.  Program  de pregătire a cadrelor 
didactice debutante în vederea 
susţinerii examenului de 
definitivare în învăţământ 

24 132 5974.98 1.89 

2.  Dezvoltarea competenţelor în 
domeniul educaţiei părinţilor 

20 27 729.77 1.35 

3.  Pedagog de şcoală "nouă" 24 20 679.84 1.42 
4.  Şcoala altfel - un program de 

valorificare a competenţelor şi 
intereselor educative individuale 

20 33 27.08 0.04 

5.  Examenul Cambridge de limba 
engleză-IELTS(parteneriat cu 
British Council Cluj) 

6 9 2.31 0.04 

6.  Examenul Cambridge de limba 
engleză-PET(parteneriat cu British 
Council Cluj) 

6 8 2.31 0.05 

7.  Examenul Cambridge de limba 
engleză-CAE(parteneriat cu British 
Council Cluj) 

6 10 2.31 0.04 

8.  Examenul Cambridge de limba 
engleză-  FCE (parteneriat cu 
British Council Cluj) 

6 7 2.31 0.06 

9.  Managementul stresului 30 25 959.43 1.28 
10.  Introducere în pedagogia Waldorf 96  26 2.31 0.01 
11.  Pedagogie experientiala 40 22 996.58 1.13 
12.  Dezvoltarea gândirii critice prin 

intermediul metodelor activ-
participative 

40 23 1543.86 1.69 

13.  Alternativele educaţionale - un 
viitor în prezent 

24 30 534.70 0.74 

 Total programe:  13  Total 
participanţi: 
372 
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e) Programe/ Activităţi specifice desfăşurate în  mediul rural 
 

Localitatea Titlul 
programului 

Durata 
cursului 

Nr. participanţi Cost 
total 

Cost 
ora/cursant 

- - - - - - 
 

f)  Programe/ Activităţi destinate educaţiei adulţilor (părinţilor, tinerilor, romilor 
din zonele defavorizate şi altor grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ 
preuniversitar)  

 
Localitatea Titlul  

programului 
Grupul 
ţintă 

Durata 
cursului 
(nr.ore) 

Nr. 
paricipanţi 

Cost total  Cost 
ora/ 

cursant 
Cluj-

Napoca, 
sediul Casei 

Corpului 
Didactic 

Cluj 

Instruire 
antreprenorială 
(în partneriat 
Asociaţia 
pentru 
Sprijinirea 
Dezvoltării 
Rurale – 
ASDR) 

 

Femei  40 20 în cadrul 
proiectului 
„Minerva – 
Emancipare 

pentru 
egalitate de 
şanse”, ID: 

60058, 

- 

Cluj-
Napoca, 

sediul Casei 
Corpului 
Didactic 

Cluj 

Hai pe net! Cadre 
didactice şi 

reprezentanţi 
ai 

comunităţii 
locale 

2 15 - - 
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Total     35   

 

 
 
 

1. Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi 
mediul lor de provenienţă 
 

a)  
Categoria de personal Nr. posturi-cf. 

machetei  
transmise de ISJ 

Nr. personal 
existent în judeţ 

Nr. personal 
participant la 

acţiuni de 
formare 

desfăşurate în 
anul şcolar 
2011-2012 

Personal didactic: 7480,69 7599 2464 (771 din 
alte judete) 

-educatoare 1358 1358 283 
-învăţători/institutori 1271 1304 431 
-profesori 4405,69 4375 2416 
-maiştri instructori 107 221 64 
-personal didactic cu funcţii 
de conducere, de îndrumare 
şi de control 

339 341 41 

Personal didactic auxiliar 915,56 1136 22 
Personal didactic şi 
didactic auxiliar 

8396,25 8735 3257 

Personal nedidactic 2090,25 2239 0 
Total 10486,5 10974 3257* 
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* 2486 reprezintă personal didactic şi didactic auxiliar din judeţul Cluj, iar 771 
reprezintă personal didactic format în judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Sibiu şi 
Satu-Mare 

 

 
 Astfel,  2486 persoane din judeţul Cluj au beneficiat de formare continuă, ceea ce 

reprezintă 28, 46% din  cele 8735 cadre didactice şi didactice auxiliar. 
. 
b) 
 

Mediul Nr. programe derulate Nr. participanţi
urban 20 2767
rural 0 490
Total 20 3257  
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4. Acţiuni în domeniul informării, documentării şi consultanţei 
 

 Oferirea de consultanţă faţă în faţă privind consilierea cadrelor didactice în vederea 
înscrierii la programe de formare, consultanţă la cerere prin telefon, email. 

 Consilierea cadrelor didactice,  responsabililor cu formarea continuă, bibliotecarilor şi 
responsabilor CDI. 

 Informarea personalului din învăţământul preuniversitar referitor la oportunităţile de formare: 
publicarea pe pagina web a CCD Cluj a anunţurilor referitoare la fiecare program de 
formare 

o 9 secţiuni ale paginii web reorganizate: Despre noi, RFC, Formare continuă, 
Biblioteca, Home, Resurse educaţionale, Proiecte, Buletinul Informativ, 
Preuniversitaria online. 

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

o Raport activitatea – actualizarea site-ului Casei Corpului Didactic Cluj  
 

5. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale 
 

Denumirea 
activităţii 

Tipul activităţii : 
simpozioane/sesiu
ni/ schimburi de 

experienţă 

Locul desfăşurării 
activităţii 

(CCD, filiale, CDI, 
unităţi de 

învăţământ) 

Nr. 
participan

ţi 

Cost 
total  

 

Cost ora/ 
participant  

Activitate 
metodică cu 
profesorii de 
limba şi 
literatura 
maghiară (în 
limba maghiară) 

Activitate metodică Cercuri metodice 
la: Cluj-Napoca, 
Gherla, Dej, 
Huedin, Turda 

30 2.31 0.08 

Ştiinţe atractive 
în limba 
maghiară 

Activitate metodică Liceul Teoretic 
„Bathory Istvan” 
Cluj-Napoca 

22 2.31 0.11 

Managementul 
formării 
continue 

Activitate metodică Filiale CCD 313 33.48 0.11 
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Denumirea 
activităţii 

Tipul activităţii : 
simpozioane/sesiu
ni/ schimburi de 

experienţă 

Locul desfăşurării 
activităţii 

(CCD, filiale, CDI, 
unităţi de 

învăţământ) 

Nr. 
participan

ţi 

Cost 
total  

 

Cost ora/ 
participant  

Promovarea 
activităţilor 
pedagogice şi 
culturale în 
bibliotecile 
şcolare şi 
centrele de 
documentare (2 
întâlniri) 

Activitate metodică Biblioteca CCD 
CLUJ 

49 2.31 0.05 

Îmbunătăţirea 
competenţelor 
de lectură 

Activitate metodică Cercuri pedagogice 720 2.31 0.01 

Conferinţa 
Abordări 
inovative în 
predarea 
ştiinţelor 

Activitate 
ştiinţifică 

Liceul teoretic 
„Nicolae Bălcescu” 

80  Plătit din 
bugetul 
proiectului 
KliC 

Tinereţea 
preţuieşte 
senectutea  

Activitate 
culturală 

Centrul pentru 
îngrijirea 
vârstnicilor 
„Acoperământul 
Sfintei Maria” 
Turda 

40 2.31 0.06 

Icoana pe sticlă – 
artă şi tradiţie 

Activitate culturală Casa Corpului 
Didactic Cluj 

20 2.31 0.12 

Ziua mondială a 
bibliotecilor 
şcolare 

Activitate culturală Sala festivă Liceul 
de Muzică 
„Sigismund 
Toduţă” Cluj 

52 2.31 0.04 

Educaţia pentru 
drepturile 
omului şi 
egalitatea de 
şanse 

Activitate 
ştiinţifică 

Liceul Teoretic 
„Avram Iancu” 
Cluj-Napoca 

62 2.31 0.04 

Nevoi specifice 
ale elevilor din 
internatele 
şcolare 

Activitate metodică Centrul regional de 
Formare Cluj 

16 2.31 0.14 

Pedagogie 
experienţială 

Activitate metodică Liceul Teoretic 
Apaczai Csere 
Janos 

131 2.31 0.02 

Integrarea Activitate metodică Liceul Sportiv Cluj- 30 2.31 0.08 



24

 
400457, Cluj‐Napoca, Str. Septimiu Albini nr. 91 
Tel:           +40 (0)372 72 11 29 
Tel/Fax:   +40 (0)264 59 39 45 
e‐mail: ccd@ccdcluj.ro  
www.ccdcluj.ro 

Denumirea 
activităţii 

Tipul activităţii : 
simpozioane/sesiu
ni/ schimburi de 

experienţă 

Locul desfăşurării 
activităţii 

(CCD, filiale, CDI, 
unităţi de 

învăţământ) 

Nr. 
participan

ţi 

Cost 
total  

 

Cost ora/ 
participant  

activităţilor 
experimentale 
în lecţia de 
chimie 

Napoca, Liceul 
Teoretic”Avram 
Iancu” Cluj-Napoca 

Conferinta 
regionala de 
protectie a 
mediului 

Activitate 
ştiinţifică 

Liceul Teologic 
Reformat din Cluj-
Napoca 

14 2.31 0.17 

Simpozion 
Preuniversitaria 

Activitate 
ştiinţifică 

Colegiul Tehnic de 
Transporturi 
Transilvania Cluj 

115 4110.6
3 

35.74 

Video-copilul 
sau lipsa de 
identitate 

Activitate 
ştiinţifică 

Grădiniţa Licurici 
Cluj-Napoca 

25 2.31 0.09 

Matematica 
„altfel” în 
gimnaziu, 
Matematica 
„altfel” în liceu 

Activitate 
ştiinţifică 

Centrul Regional de 
Formare Cluj 

45 2.31 0.05 

Dezvoltarea 
valorilor moral-
civice în rândul 
elevilor prin 
voluntariat 

Activitate culturală Liceul Teoretic 
„Gheorghe Şincai” 
Cluj-Napoca 

22 2.31 0.10 

Voluntariatul- 
modalitate de 
dezvoltare a 
competenţelor 
sociale ale 
elevilor 

Activitate culturală Şcoala „ Andrei 
Şaguna „ Turda 

24 2.31 0.10 

Expoziţie: 
Fantezie şi 
culoare în 
lumea copiilor 

Activitate culturală Casa Corpului 
Didactic Cluj 

127 2.31 0.02 

Total    1937 
participanti 

  

 
Total participanti la activitati de formare (programe de formare, activitati metodice, stiintifice 
si culturale): 5229 (din care 35 participanti la programele de formare destinate adultilor care 
au avut participanti şi din afara sistemului de invatamant). În anul şcolar 2011-2012, au 
participat la activităţi de formare continuă 5194 personal didactic şi didactic auxiliar. Din 
care 4423 sunt din judetul Cluj, iar 771 din judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Mures, Sibiu şi 
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Satu-Mare. La nivelul judetului Cluj. 50,63% din totalul de personal didactic şi didactic 
auxiliar din judeţul Cluj au participat la activităţi de formare continuă în anul 2011-2012. 
6. Elaborare, editare şi difuzare de carte şi publicaţii  

 

Reviste, periodice 
(denumire, nr. 
exemplare, 
elaborate/  editate/ 
difuzate) 

Buletine informative, 
ghiduri metodologice 
(denumire, nr. 
exemplare, elaborate/  
editate/ difuzate) 

Culegeri, manuale 
(denumire, nr. 
exemplare, 
elaborate/  editate/ 
difuzate) 

Alte publicaţii (denumire, 
nr. exemplare, elaborate/  
editate/ difuzate) 

 Preuniversitaria 
online Nr.5/aprilie 
2012 în format 
electronic 

 Buletin Informativ Nr. 
5 – februarie 2012 în 
format electronic 

Să învăţăm 
germana în 
Grădiniţa Lumea 
Copiilor - Edith 
Zurman- 19 
exemplare 

Abordări inovative în 
predarea ştiinţelor  - Dorina 
Kudor, Daniela Ilea, Mihaela 
Răşinar – 30 exemplare 

  Preuniversitaria 
online 
Nr.6/iulie2012 în 
format electronic 

  Buletin Informativ Nr. 
6 – iulie 2012 în format 
electronic 

 Management 
cultural in CDI – 
Dorina Kudor, 
Eleonora Sava, 
Cosmina Berindei, 
Mihaela Răşinar, 
Alina Petri – 15 
exemplare 

Predarea ştiinţelor prin 
integrarea tehnologiei 
Augmented Reality - Dorina 
Kudor, Alina Petri, Ileana 
Iepure, Mihaela Răşinar – 25 
exemplare 

  Optimizarea 
predarii invatarii 
la ciclul primar 
prin metode RWTC 
– Tămăşan Ileana – 
11 exemplare 

Diplome Simpozionul 
"Preuniversitaria" 

  Poveşti pentru 
trezit copiii – Ana 
Lungu – 30 
exemplare 

Afiş "Preuniversitaria" 

  Întâia mea carte – 
Ştefania Olariu – 
20 exemplare 

CD “Preuniversitaria” 
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  Caiet de lucru 
pentru examenul 
de bacalaureat – 
limba engleză – 
Elena Matei, 
Monica Chifor – 30 
exemplare 

 

  Jurnal de şcoală 
altfel - Alexandrina 
Lişcan, Ana Lungu, 
Marinela Marc – 58 
de exemplare 

 

 
 

Elaborare, editare şi difuzare de carte şi publicaţii  în anul şcolar 2011-2012 
 
 

 
 
 
 
 
7. Activităţi de petrecere a timpului liber pentru personalul din 
învăţământul preuniversitar  

 

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

- expoziţia de carte Autori clujeni 
- expoziţia de carte cu ocazia Zilei Europei 
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- expoziţia Activităţi de lectură în bibliotecile şcolare şi în centrele de documentare şi 
informare 

 
b) activităţi desfăşurate în cluburi/ cenacluri/ coruri/ alte formaţii – 

 
       
 
8. Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale) 
 

Parteneri Denumirea  
proiectului Din ţară Internaţionali 

Forma de 
finalizare 

• Derularea 
programului de 
formare continuă 
„Consiliere şi 
dezvoltare 
profesională” (89 
ore, 25 credite 
profesionale 
transferabile) în 
judeţele Cluj, 
Mureş, Bistriţa-
Năsăud, Sibiu 

Proiectul „Consiliere 
şi dezvoltare 
profesională continuă 
- sistem transparent de 
pregătire pentru 
reuşita în cariera 
didactică”-
POSDRU87/1.3/S/ 
56116 Coordonator 
Casa Corpului 
Didactic Cluj  

SC SIVECO Romania 
SA  

- 

• Actualiyarea 
portalului 
proiectului 
www.cdp-fse.ro 
• Derularea 
programului de 
formare Abordări 
inovative în 
didactica 
disciplinelor din 
aria curriculară 
Tehnologii (89 
ore, 25 credite 
profesionale 
transferabile) în 
judeţeleCluj, 
Mureş, Bihor, 
Sibiu  

Proiectul „Abordări 
inovative în didactica 
disciplinelor din aria 
curriculară 
Tehnologii”- 
POSDRU87/1.3/S/  
58422 Coordonator 
Casa Corpului 
Didactic Cluj 

SC SIVECO Romania 
SA  

  

• Actualizarea 
portalului 
proiectului 
www.aidd-fse.ro  

Proiectul „E-formare - 
Competenţe integrate 

1. Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Cluj 

- • Derularea 
programului de 
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formare continuă 
„Competenţe 
integrate pentru 
societatea 
cunoaşterii” (89 
ore, 25 credite 
profesionale 
transferabile) în 
judeţul Cluj 

pentru societatea 
cunoaşterii” POSDRU 
87/1.3./S/55336 
Coordonator 
Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Cluj 

2. Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Mureş 
3. Casa Corpului 
Didactic Mureş 

• Contribuţie la 
realizarea şi 
actualizarea 
portalului şi a 
Sistemului Expert 
pentru 
Managementul 
Calităţii Formării 
Continue şi a 
portalului e-
Formare  

Proiectul „Formarea 
continuă a profesorilor 
de Limba Română în 
societatea cunoaşterii” 
ID 63576 Coordonator 
Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Botoşani 

1. Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Botoşani 
2. SC SIVECO 
Romania SA 
3. TEHNE – Centrul 
pentru Dezvoltare si 
Inovare in Educatie 

- • Întocmirea 
documentaţiei 
pentru acreditarea  
programului de 
formare 
„Dezvoltarea 
profesională 
continuă pe 
componenta 
instruirii 
diferenţiate a 
elevilor” 
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Proiectul „Kicking 
Life into Classroom” 
(KLiC) 505519 – 
LLP-1- 2009-1- 
GRKA3-KA3MP 
Coordonator al 
proiectului 
Ellinogermaniki 
Agogi – Pallini, 
Grecia 

  1.  Ellinogermaniki Agogi 
– Pallini, Grecia; 
2. Bundesministerium fur 
Unterricht, Kunst und 
Kultur Viena, Austria;  
3. Universiteit van 
Amsterdam - Faculty of 
Science, AMSTEL 
Institute Amsterdam, 
Olanda; 
4. Anco S.A. Agencies, 
Commerce & Industry 
Atena, Grecia; 
University of Bayreuth, 
Z-MNU (Centre of 
Science & Maths 
Education) – Bayreuth, 
Germania 
6. Fruhmann GmbH NTL 
Manufacturer & 
Wholesaler – Neutal, 
Austria; 
7. Institute of 
Communications and 
Computer Systems Atena, 
Grecia; 
8. The Swedish School of 
Sport and Health 
Sciences – Stockholm, 
Suedia;  
9. University of 
Birmingham, School of 
Electronic, Electrical & 
Comp. Edgbaston, Marea 
Britanie. 

Organizarea 
Conferinţei finale 
şi editarea ghidului 
Abordări inovative 
în predarea 
ştiinţelor 
 
 
Întocmirea 
raportului final 
(tehnic şi 
financiar) 

1. Tiedekeskussäätiö – 
Heureka – Vantaa, 
Finlanda;  
2. Institute of 
Communications and 
Computer Systems ICCS 
– Atena, Grecia; 
3. Fraunhofer-
Gesellschaft zur 
Förderung der 
angewandten Forschun 
Munchen, Germania;  

Proiectul „Science 
Center To Go” 
(SCeTGo) 505318-
LLP-1-FI-KA3-
KA3MP Coordonator 
al proiectului 
Tiedekeskussäätiö – 
Heureka – Vantaa, 
Finlanda 

  

4. Universitat de 
Barcelona, Spania;  

Organizarea 
Conferinţei finale 
şi editarea ghidului 
Predarea ştiinţelor 
prin integrarea 
tehnologiei 
Augmented 
Reality 
 
Întocmirea 
raportului final 
(tehnic şi 
financiar) 
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5. University of Bayreuth, 
Z-MNU (Centre of 
Science & Maths 
Education)  Bayreuth, 
Germania; 6. University 
of Helsinki Finlanda;  
7. Växjö Universitet – 
Vaxio, Suedia;  
8. Centre for European 
Research - Anglesey, UK;  
9. Ellinogermaniki Agogi, 
Pallini, Grecia 
1. University of Bayreuth, 
BT,  Germania;  

2. Weizmann Institute of 
Science Israel;  

3. Bundesministerium für 
Unterricht, BMUKK, 
Kunst und Kultur, 
Austria;  
4. University of 
Cambridge, UCAM,  
Marea Britanie;  
5. Universitat de 
Barcelona, UB, Spania; 

 6. Ellinogermaniki 
Agogi, EA, Grecia;  

7. Futurelab Education, 
Marea Britanie;  

8.National Museum of 
Science and Technology 
“Leonardo da Vinci”, 
MUST, Italia;  
9. Institute of 
Accelerating Systems and 
Applications, IASA, 
Grecia;  
10. European 
Organisation for Nuclear 
Research, CERN, Elveţia 

Proiectul „The 
Pathway to Inquiry 
Based Science 
Teaching” (Pathway) 
SIS-CT-2010-266624 
Coordonator al 
proiectului University 
of Bayreuth, BT,  
Germania 

  

11. Center for Research 
and Technology Hellas, 
CERTH, Grecia;  

Acreditarea 
programului de 
formare Predarea 
ştiinţelor prin 
investigaţie 



31

 
400457, Cluj‐Napoca, Str. Septimiu Albini nr. 91 
Tel:           +40 (0)372 72 11 29 
Tel/Fax:   +40 (0)264 59 39 45 
e‐mail: ccd@ccdcluj.ro  
www.ccdcluj.ro 

12. European School 
Network, EUN, Belgia;  

13. Fraunhofer Institute 
for Applied Information 
Technology, Germania;  

14. Dublin City 
University, Irlanda;  

15. University of 
Helsinki, Finlanda;  
16. Pedagogical Institute 
– Greek Ministry of 
Education , PI, Grecia;  

17. School of Pedagogical 
and Technological 
Education, ASPETE, 
Grecia;  
18. University of 
Shumen, Bulgaria;  
19. Humboldt University 
of Berlin, Germania;  

20. University of 
Bamberg, Germania;  

21. European Physical 
Society Association, 
Franţa;  
22. Centre of Information 
Technologies and 
Learning Environments, 
Rusia;  
23. Shodor Foundation, 
National Resource for 
Computational Science 
Education, Statele Unite 
ale Americii. 

Total proiecte: 7 6 parteneri naţionali 37 parteneri 
internaţionali 

  

 
 
9. Marketing educaţional 

a) activităţi de mediatizare şi promovare a ofertei de programe 
 

 Elaborarea Ofertei de programe şi activităţi de formare continuă 2011 - 
2012, avizată MECTS nr. 56296/14.11.2011 care cuprinde 66 de 
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programe şi activităţi de formare continuă: 8 programe de formare 
acreditate CCD Cluj, 1 program acreditat de alte instituţii, 30 de programe 
neacreditate, 12 activităţi metodice, 7 activităţi ştiinţifice, 3 activităţi 
culturale.  

 Promovarea Ofertei de programe şi activităţi de formare continuă: 16 
acţiuni de promovare directă către RFC cu 313 de participanţi; 

 2 participări la activităţi metodice şi culturale: Ziua mondială a 
bibliotecilor şcolare, Activitatea metodică cu bibliotecarii şcolari şi 
responsabilii CDI  

b) materiale informative şi activităţi realizate pentru promovarea imaginii 
instituţiei 

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

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

- 6 afişe cu Simpozionul Preuniversitaria – ANEXA 33 
- 2 ghiduri: Abordări inovative în predarea ştiinţelor, Predarea ştiinţelor prin 

integrarea tehnologiei Augmented Reality 
- Mediatizarea activităţilor şi a rezultatelor obţinute pe pagina web a instituţiei: 

- 23 anunţuri la secţiunea Noutăţi pe pagina principală 
- 16 rapoarte ale activităţilor publicate pe site- ul Casei Corpului 

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

RFC, bibliotecari, CDI, directori,  informaticieni etc.)  şi prin mass-media: 
 8 anunţuri pe email/ grup de discuţii: 

− 1 anunţ RFC- ref. Promovarea ofertei de formare continuă; 
− 2 anunţuri pentru activitatea metodică Managementul formării 

continue; 
− 2 anunţuri pentru transmiterea Buletinului Informativ Nr.5 şi 6 
− 1 anunţ Festivalul Naţional al Şanselor Tale; 
− 2 comunicate de presă şi 2 conferinţe de presă pentru promovarea 

proiectelor „Consiliere şi dezvoltare profesională continuă - sistem 
transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică” şi 
„Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară 
Tehnologii” 

− câte un set de mape, pixuri, genţi, calendare, stickuri personalizate 
pentru proiectele „Kicking Life into Classroom” , „Science Center To 
Go”, „Consiliere şi dezvoltare profesională continuă - sistem 
transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică” şi 
„Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară 
Tehnologii” şi „e-Formare – Competenţe integrate pentru societatea 
cunoaşterii” 

 
10. Domeniul dezvoltării profesionale proprii 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

AN ŞCOLAR 2011-2012 

KUDOR DORINA  Instruire antreprenorială, în cadrul proiectului „Minerva – 
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Emancipare pentru egalitate de şanse”, ID: 60058, Asociaţia 
pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale – ASDR 

 INSAM -Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării 
în învăţământul preuniversitar, 7 credite profesionale 
transferabile. 

POPESCU MIHAELA  Reconversie profesională UBB, Facultatea de Litere, 
engleză, an II 

 Utilizarea avansată a instrumentelor TIC(SIVECO), 25 de 
credite profesionale transferabile 

 POSDRU/1/1.1/S/3 „Instrumente digitale de ameliorare a 
calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” (INSAM),    
7 credite profesionale transferabile  

 Competenţe antreprenoriale- Instruire pentru lansarea şi 
administrarea unei afaceri ( ASDR) 

ILEANA IEPURE 
 

 POSDRU/1/1.1/S/3 „Instrumente digitale de ameliorare a 
calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” (INSAM),    
7 credite profesionale transferabile 

FLORIAN MEDA  Program de formare ReFormTransilvania  POSDRU 
87/1.3/S/62274 

PETRI ALINA  Utilizarea avansată a instrumentelor TIC(SIVECO), 25 de 
credite profesionale transferabile 

 POSDRU/1/1.1/S/3 „Instrumente digitale de ameliorare a 
calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” (INSAM),    
7 credite profesionale transferabile  

 Competenţe antreprenoriale- Instruire pentru lansarea şi 
administrarea unei afaceri ( ASDR) 

MATEESCU DANA  Utilizarea avansată a instrumentelor TIC(SIVECO), 25 de 
credite profesionale transferabile 

 POSDRU/1/1.1/S/3 „Instrumente digitale de ameliorare a 
calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” (INSAM),    
7 credite profesionale transferabile  

 Management educaţional (Fundaţia Educaţională Hanry 
Coandă), 60 credite 

MIHALYFALVI KATI  Utilizarea avansată a instrumentelor TIC(SIVECO), 25 de 
credite profesionale transferabile 

 Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii - E-
Formare – 25 credite profesionale 

 Formator (Eduexpert) 
 Înscrisă la grad I 

PRIGOANĂ ROXANA  Revisal – soluţii practice de implementare (Tak education) 
 Profesor documentarist (UBB, Facultatea de istorie) sem I, 

90 credite  
OANCĂ BIANCA  Controlor financiar (Expert Aktiv Group) 

 Formator (CNT Eduexpert) 
 Competenţe antreprenoriale- Instruire pentru lansarea şi 

administrarea unei afaceri ( ASDR) 
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11. Activităţi/ servicii prestate pentru obţinerea de venituri 
extrabugetare 
 

Tipul activităţii/ serviciului  Suma încasată (RON)
a)      proiecte/parteneriate 2.868.439,02
b)      închirieri spaţii 0
c)      multiplicare materiale 0
d)      editare carte/ reviste 3.711,17
d)       alte servicii (care anume) 0
f)      cursuri cu plată (tema/grupul ţintă) 0

TOTAL (RON)   2.872.150,19

 
 
Echipa de redactare 
 
Coordonator:  
Dorina Kudor, director 
 
Colectare date:  
Mihaela Popescu, profesor metodist 
Kati Mihályfalvi, profesor metodist 
Meda Florian, profesor metodist 
 
Tehnoredactare: 
Kati Mihályfalvi, profesor metodist 


