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CCAASSAA  CCOORRPPUULLUUII  DDIIDDAACCTTIICC  CCLLUUJJ  
 

II..  PPLLAANN  MMAANNAAGGEERRIIAALL    
ppeennttrruu  aannuull  şşccoollaarr  22001133  --  22001144  

 
 

1. Proiectare strategică 

1.1 Strategia de dezvoltare a Casei Corpului Didactic Cluj elaborată pe 
baza diagnozei mediului intern/ extern şi a nevoilor de perfecţionare/ 
formare continuă a cadrelor didactice din judeţ 

 Conform prevederilor art. 244 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Casa 
Corpului Didactic asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din 
învăţământul preuniversitar. În acest mod, Casa Corpului Didactic Cluj  îşi asumă rolul de centru de 
resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare din 
judeţul Cluj.  
Obiectivul principal al activităţii casei corpului didactic este formarea continuă a personalului din 
învăţământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, 
metodic şi cultural. 
Strategia de dezvoltare a Casei Corpului Didactic Cluj este elaborată ţinând cont de: 

 Proiectul de dezvoltare instituţională 2010-2014 
 Analiza nevoilor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 

clujean pentru anul 2013-2014, nr. 949/04.09.2013 
 Analiza SWOT la nivelul Casei Corpului Didactic Cluj 
 Planul Judeţean de Măsuri – Cluj, pentru implementarea Strategiei Guvernului României 

de incluziune a cetăţenilor romani aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-
2020, H.G. nr. 1.221/2011, Panul de măsuri al Casei Corpului Didactic Cluj nr. 139/ 
13.02.2013.  

Astfel, au fost stabilite obiectivele generale şi specifice corelate cu domeniile de activitate ale casei 
corpului didactic: 
OG1. Asigurarea calităţii formării continue prin optimizarea şi diversificarea ofertei de 
formare  
Domenii 
- Domeniul I. Perfecţionare/ formare continuă  pentru personalul din învăţământul preuniversitar 
(programe acreditate, programe avizate M.EN) 
- Domeniul II. Informare, documentare, consultanţă 
- Domeniul III. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale 
 
Obiective specifice 
OS1. Valorificarea analizei de nevoi de formare a personalului din învăţământul preuniversitar 
clujean pentru anul şcolar 2013-2014 
 
OS2. Elaborarea Ofertei de formare pentru anul şcolar 2013-2014 
 
OS3. Promovarea Ofertei de formare pentru anul şcolar 2013-2014 
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OS4. Valorificarea Sistemului Expert de Management al Calităţii Formării Continue în gestionarea 
înscrierilor la activităţile de formare din anul şcolar 2013-2014 
 
OS5. Implementarea activităţilor de formare în anul şcolar 2013-2014 
 
OS6. Promovarea exemplelor de bună practică rezultate în urma formării continue 
 
OG2. Asigurarea  condiţiilor pentru dezvoltarea profesională şi personală  a personalului din 
învăţământul preuniversitar clujean  
Domenii 
Domeniul III. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale 
Domeniul V. Parteneriat extern 
Domeniul VIII. Dezvoltarea profesională a personalului instituţiei 
 
Obiective specifice 
OS1.Coordonarea metodologică a activităţii responsabililor cu formarea continuă şi a filialelor 
Casei Corpului Didactic Cluj 
OS2. Eficientizarea activităţii specifice centrelor  de documentare şi informare şi bibliotecilor 
şcolare 
OS3. Coordonarea metodologică a pedagogilor şcolari 
OS4. Coordonarea metodologică a altor categorii de personal didactic auxiliar 
OS5. Coordonarea activităţii Centrului regional de resurse pentru educaţie civică  
OS6. Coordonarea activităţii Centrului Regional de Formare a Personalului din Învăţământul 
Preuniversitar   
OS7. Dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor Casei Corpului Didactic Cluj în domeniile 
specifice  
 
OG3. Valorificarea resurselor educaţionale create prin proiecte şi parteneriate educaţionale  
Domenii 
- Domeniul V. Parteneriat extern 
- Domeniul VI. Proiecte europene derulate de Casa Corpului Didactic Cluj, în calitate de 
aplicant/partener 
- Domeniul VIII. Dezvoltarea profesională a personalului instituţiei 
Obiective specifice 
OS1. Asigurarea accesului cadrelor didactice la resurse educaţionale 
 
 
OG4. Monitorizarea impactului activităţilor de formare continuă  
Domenii 
- Domeniul II. Informare, documentare, consultanţă 
- Domeniul VII. Marketing educaţional, publicitate/ diseminare 
 
Obiective specifice 
OS1. Evaluarea impactului formării continue asupra calităţii actului educaţional 
 
OS2. Colectarea nevoilor de formare continuă pentru anul şcolar 2014-2015 
 
 

 
 

 



 

 4 

1.2.  Obiective generale în proiectarea activităţii Casei Corpului Didactic 
Cluj corelate cu obiectivele Inspectoratului Şcolar Judeţean, în domeniul 
resurselor umane şi al perfecţionării/ formării continue a cadrelor 
didactice  

 Prin adresa nr. 9415/10.09.2013, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj  a transmis obiectivele 
în domeniul resurselor umane şi al perfecţionării/ formării continue a cadrelor didactice pentru anul 
şcolar 2013-2014.  
Tabelul de mai jos ilustrează corelarea obiectivelor generale şi specifice ale Casei Corpului Didactic 
Cluj cu obiectivele Inspectoratului Judeţean Cluj. 
 
Obiectivele  generale ale 
Inspectoratului Judeţean Cluj 
 

Obiectivele  generale ale Casei Corpului 
Didactic Cluj 

1. Crearea şi dezvoltarea competenţelor 
necesare producerii schimbărilor structurale 
în educaţie (competenţe de evaluator, de 
mentor, competenţe în sfera elaborării de 
proiecte educaţionale eligibile, competenţe 
manageriale etc.), în scopul utilizării 
eficiente, la nivelul standardelor naţionale, a 
resursei umane 

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

2. Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în 
carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice, în contextul implementării 
schimbărilor în educaţie şi a unui sistem 
flexibil al managementului calităţii formării 
continue  

OG2. Asigurarea  condiţiilor pentru dezvoltarea profesională 
şi personală  a personalului din învăţământul preuniversitar 
clujean 
  

3.Creşeterea nivelului de pregătire 
profesională şi asigurarea calităţii 
activităţilor de formare continuă a 
personalului didactic prin monitorizarea 
impactului programelor de formare la nivelul 
clasei şi al unităţii de învăţământ 
preuniversitar 

OG4. Monitorizarea impactului activităţilor de formare 
continuă  
 

4. Asigurarea accesului cadrelor didactice la 
activităţile şi proiectele din domeniul 
formării continue, derulate cu sprijinul CCD 
şi ISJ Cluj, în scopul profesionalizării 
carierei didactice şi a eficientizării activităţii 
manageriale. 

OG3. Valorificarea resurselor educaţionale create prin 
proiecte şi parteneriate educaţionale 
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1.3 Direcţiile prioritare de dezvoltare profesională 

Prin analiza nevoilor de perfecţionare/formare continuă a personalului din învăţământul 
preuniversitar clujean, s-au stabilit următoarele direcţii strategice de acţiune:  

1. Finalizarea documentaţiei pentru  obţinerea acreditării programelor propuse în Oferta de 
formare pentru anul şcolar 2013-2014; 

2. Utilizarea SEMCFC la nivelul judeţului pentru a asigura creşterea calităţii managementului 
formării continue; 

3. Continuarea demersurilor pentru deblocarea proiectului privind obiectivul de investiţii 
Extindere sediu – Centru de documentare şi formare continuă.
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2. Planificare şi organizare 

 
 
Domenii de interes: 
D1. Perfecţionare/formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar (programe acreditate/avizate de MEN) 
D2. Informare, documentare, consultanţă 
D3. Activităţi ştiinţifice, metodice, culturale 
D4. Editare şi difuzare de carte şi de publicaţii 
D5. Parteneriat extern 
D6. Proiecte europene derulate de CCD în calitate de aplicant/partener 
D7. Marketing educaţional, publicitate/diseminare 
D8. Dezvoltarea profesională a personalului instituţiei 
 
 
 
OG1. Asigurarea calităţii formării continue prin optimizarea şi diversificarea ofertei de formare (coordonator Liliana Dana Lung) 
 
OS1. Valorificarea analizei de nevoi de formare a personalului din învăţământul preuniversitar clujean pentru anul şcolar 2013-2014 
 
Domeniu 
de interes Activităţi Indicatori de eficienţă ai 

activităţii 
Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

D1 

A1. Analiza 
nevoilor de 
formare pentru 
anul şcolar 
2013-2014 

Instrumentele de colectare a 
nevoilor de formare utilizate 
(Chestionare RFC 
Chestionare inspectori, 
rapoarte de 
monitorizare/evaluare) 
acoperă toate domeniile de 
dezvoltare profesională 
pentru personalul didactic, de 
conducere îndrumare şi 

Nevoi de formare 
identificate 
reflectă atât 
necesarul de 
formare a 
categoriilor de 
personal didactic 
(educatoare, 
învăţători, 

Documentul 
„Analiza nevoilor 
de formare a 
personalului 
didactic din 
învăţământul 
preuniversitar 
clujean, în format 
electronic şi pe 

Septembrie 
2013 

Dana Zoe 
Mateescu 

Profesori 
metodişti ai 
CCD Cluj, 

RDP, 
inspectori 

şcolari 
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Domeniu 
de interes Activităţi Indicatori de eficienţă ai 

activităţii 
Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

control, personal didactic 
auxiliar sau nedidactic 
 

profesori) cât şi 
necesarul de 
formare a  
grupurilor 
coordonate 
metodologic 

suport de hârtie. 

D1 

A2. Elaborare 
Listă de 
activităţi de 
formare 
continuă în 
concordanţă cu 
nevoile 
identificate 

Programele şi activităţile de 
formare propuse acoperă 
necesarul de formare pe 
domeniile majore de 
dezvoltare profesională şi se 
adresează tuturor categoriilor 
de personal din sistemul de 
învăţământ 

Propuneri de 
programe şi 
activităţi de 
formare continuă 
în concordanţă cu 
nevoile de 
formare 
identificate 

Lista de programe 
şi activităţi de 
formare în 
concordanţă cu 
nevoile 
identificate 

Septembrie 
2013 

Dana Zoe 
Mateescu 

Profesori 
metodişti ai 
CCD Cluj 

 

 
OS2. Elaborarea Ofertei de formare pentru anul şcolar 2013-2014 
 

Domeniu 
de interes Activităţi 

Indicatori de 
eficienţă ai 
activităţii 

Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

D1 

A1. Colectarea de 
propuneri de 
programe/activităţi de 
formare  

Resursele 
umane şi 
materiale 
disponibile 
valorificate în 
oferta de 
formare a CCD 
Cluj 

Machetă pentru 
fiecare activitate 
de formare 
propusă 
Referat de 
necesitate pentru 
fiecare activitate 
de formare  
propusă 

Set de documente cu 
propunerile de 
programe/activităţi de 
formare 

Septembrie 
2013 

Dina Maria 
Pripon 

Profesori 
metodişti ai 
CCD Cluj 
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Domeniu 
de interes Activităţi 

Indicatori de 
eficienţă ai 
activităţii 

Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

D1 

A2. Aprobarea şi 
avizarea Ofertei de 
formare – Consiliul de 
administraţie al Casei 
Corpului Didactic Cluj, 
inspector şcolar general 

90% din 
propunerile 
prezentate în 
CA al CCD 
Cluj/ ISJ Cluj 
avizate/ 
aprobate 

Oferta de formare 
pentru anul şcolar 
2013-2014 

Oferta de formare 
pentru anul şcolar 
2013-2014 aprobată şi 
avizată. 
 
 

Septembrie 
2013 

Dina Maria 
Pripon 

Profesori 
metodişti ai 
CCD Cluj 

 

D1 
A3. Acreditarea 
programelor de formare 
continuă propuse  

4 programe de 
formare 
acreditate de 
către MEN 
 

Documentaţia 
pentru programele 
de formare 
propuse pentru 
acreditare 
transmisă la MEN 

5 programe de 
formare continuă 
propuse spre 
acreditare 
 

Iunie 2014 Dina Maria 
Pripon 

Profesori 
metodişti ai 
CCD Cluj 

 

D1 A4. Tehnoredactarea 
Ofertei de formare 

Calitatea 
materialului 
tipărit 

Oferta de formare 
pentru anul şcolar 
2013-2014 tipărită  

Oferta de formare 
pentru anul şcolar 
2013-2014 tipărită în 
3 exemplare 

Septembrie 
2013 

Dina Maria 
Pripon 

Profesori 
metodişti ai 
CCD Cluj 

 

 
OS3. Promovarea ofertei de formare pentru anul şcolar 2013-2014 
 

Domeniu 
de interes Activităţi 

Indicatori de 
eficienţă ai 
activităţii 

Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

D2 

A1. Elaborarea de 
materiale informative şi 
de promovare a ofertei 
de formare   

Diversitatea şi 
calitatea 
materialelor 
informative 

Materiale 
informative şi de 
promovare a 
ofertei de 
formare: 
anunţuri/ 

Set de materiale 
informative pentru 
fiecare activitate 
desfăşurată 
Machetă 

Noiembrie 
2013 

Liliana Dana 
Lung 

Profesori 
metodişti ai 
CCD Cluj 
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Domeniu 
de interes Activităţi 

Indicatori de 
eficienţă ai 
activităţii 

Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

invitaţii/ 
pliante/afişe/ 
prezentări PPT 

centralizatoare a 
instrumentelor de 
promovare 

D2 

A2. Difuzarea de 
materiale informative şi 
de promovare a ofertei 
de formare   

80% dintre RDP 
cunosc oferta de 
programe de 
formare şi o 
promovează la 
nivelul instituţiei 
de învăţământ 

Oferta de formare 
publicată pe site-
ul instituţiei şi 
afişată în filialele 
CCD Cluj 

Un set de materiale 
informative de 
promovare a ofertei  
publicate pe site-ul şi 
blogul instituţiei, 
distribuite în filiale şi 
electronic către RDP 
din şcoli 

Noiembrie 
2013 

Liliana Dana 
Lung 

Profesori 
metodişti ai 
CCD Cluj 

 

 
OS4. Valorificarea Sistemului Expert de Management al Calităţii Formării Continue în gestionarea înscrierilor la activităţile de formare din anul 
şcolar 2013- 2014 
 

Domeniu 
de interes Activităţi 

Indicatori de 
eficienţă ai 
activităţii 

Rezultate 
aşteptate Indicatori de rezultat Orizont de 

timp Coordonator Parteneri 

D1 

A1. Colectarea 
înscrierilor la 
activităţile de formare 
continuă din anul şcolar 
2013 – 2014 

Înscrieri colectate 
pentru toate 
programele de 
formare continuă  

Cadre didactice 
înscrise la 
programele de 
formare continuă  

Câte o listă nominală 
cu persoanele înscrise, 
la fiecare program de 
formare unde s-a 
constituit grupa 
  

Noiembrie - 
Decembrie 

2013 
Mihaela 
Popescu 

Profesori 
metodişti ai 
CCD Cluj 

 
 

D1 

A 1.1. Actualizarea 
sistemului electronic de 
înscriere la activităţile 
de formare continuă din 
anul şcolar 2013 – 2014  

Sistemul 
electronic de 
înscriere la 
activităţile de 

Programele de 
formare continuă 
acreditate postate 
pe platforma 

3 programe de formare 
continuă acreditate 
postate pe platforma 
SEMCFC 

Noiembrie 
2013 

Mihaela 
Popescu 

Profesori 
metodişti ai 
CCD Cluj 
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Domeniu 
de interes Activităţi 

Indicatori de 
eficienţă ai 
activităţii 

Rezultate 
aşteptate Indicatori de rezultat Orizont de 

timp Coordonator Parteneri 

formare optimizat SEMCFC  
Formularul 
electronic de 
înscriere 
distribuit  

Baza de date cu 
persoanele înscrise la 
activităţile de formare 

D1 

A2. Utilizarea 
Sistemului Expert de 
Management al Calităţii 
Formării Continue în 
gestionarea activităţilor 
de formare (programe 
acreditate) 

Rapoarte 
generate de 
platforma 
SEMCFC  

Programele de 
formare continuă 
acreditate 
gestionate pe 
platforma 
SEMCFC 

3 programe de formare 
continuă acreditate 
gestionate pe 
platforma SEMCFC 

Noiembrie 
2013- 

August 2014 
Mihaela 
Popescu 

Profesori 
metodişti ai 
CCD Cluj 
Formatorii 

 
OS5. Implementarea activităţilor de formare în anul şcolar 2013-2014 
 
Domeniu 

de 
interes 

Activităţi Indicatori de eficienţă 
ai activităţii 

Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

D1 

A1. Elaborarea 
calendarului 
activităţilor de formare 
continuă din anul 
şcolar 2013 – 2014 

70% dintre grupele de 
cursanţi propuse au fost 
realizate 

Calendarul 
activităţilor de 
formare 
continuă din 
anul şcolar 2013 
– 2014 

Calendarul  
activităţilor 
de formare continuă 
desfăşurate la 
nivelul Casei 
Corpului Didactic 
Cluj, actualizat 
semestrial 

Sem I: 
Noiembrie 

2013 
 

Sem II: 
Februarie 

2014 

Liliana Dana 
Lung 

Profesori 
metodişti 
ai CCD 

Cluj 

D1 
A2. Monitorizarea 
calităţii activităţilor de 
formare derulate 

80% dintre participanţii 
la formare apreciază 
calitatea 

Chestionare 
online 
completate de 

Raportul de 
activitate pe suport 
de hârtie şi în 

Noiembrie 
2013 - 

August 2014 
Liliana Dana 

Lung 

Profesori 
metodişti 
ai CCD 

Cluj 
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Domeniu 
de 

interes 
Activităţi Indicatori de eficienţă 

ai activităţii 
Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

programelor/activităţilor 
şi prestaţia formatorilor  
cu calificativele bine şi 
foarte bine 
 

către 
participanţii la 
formare 
Raport de 
activitate al 
tuturor 
activităţilor de 
formare 
desfăşurate 

format electronic al 
tuturor activităţilor 
de formare 
desfăşurate. 

D1 

A 2.1 Actualizarea 
procedurilor interne 
pentru derularea 
activităţilor de formare 
continuă 

Activităţi de formare 
optimizate din punct de 
vedere al gestionării 

Proceduri 
interne 
actualizate 

O procedură de 
monitorizare a 
derulării 
programelor de 
formare actualizată, 
în format electronic 
şi pe suport de 
hârtie. 

Noiembrie 
2013 

Liliana Dana 
Lung 

Profesori 
metodişti 
ai CCD 

Cluj 

D1 

A3. Elaborarea de 
statistici şi situaţii 
sintetice privind 
activităţile de formare 

15% dintre cadrele 
didactice şi personalul 
didactic auxiliar din 
judeţ au participat la 
activităţile de formare 

Situaţii statistice 
pentru 
programele şi 
activităţile de 
formare derulate 

Câte o situaţie 
statistică  şi o 
situaţie sintetică 
semestrială şi 
anuală pentru 
activităţile de 
formare 
desfăşurate, avizate 
de către directorul 
instituţiei. 

Ianuarie 2014 
- 

August 2014 
Liliana Dana 

Lung 

Profesori 
metodişti 
ai CCD 

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

de 
interes 

Activităţi Indicatori de eficienţă 
ai activităţii 

Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

D3 

A1. Organizarea 
Simpozionului 
Preuniversitaria, ediţia 
XXVI 

60% dintre participanţi 
cu lucrare 

Simpozionul 
Preuniversitaria
, ediţia XXVI 
desfăşurat cu 3 
secţiuni 

Parteneriat cu 
Colegiul Tehnic de 
Transporturi 
”Transilvania” în 
vederea organizării  
Simpozionului 
Preuniversitaria, 
ediţia XXVI. 
Materiale 
promoţionale şi CD 
pentru Simpozionul 
Preuniversitaria, 
ediţia XXVI. 
Cel puţin 70 de 
participanţi la 
Simpozionului 
Preuniversitaria, 
ediţia XXVI. 

Martie 2014 Pompilia 
Herman 

Colegiul 
Tehnic de 

Transportur
i 

Transilvani
aProfesori 

metodişti ai 
CCD Cluj 

D3 
A2. Publicarea revistei 
Preuniversitaria online 
nr. 9 

30 % dintre lucrarile 
prezentate publicate 

Revista 
Preuniversitaria 
online publicată 
pe site-ul 
instituţiei 

Un număr din  
revista 
Preuniversitaria  on-
line nr. 9  în format 
pdf. 

Mai 2014 Pompilia 
Herman 

Profesori 
metodişti ai 
CCD Cluj 

D3 A3. Publicarea 
buletinului informativ 

Cel puţin 5 articole 
publicate 

Articole 
publicate în 
buletinul 

Un număr din BI (8) 
în format pdf. 
Publicat pe site-ul 

Martie- Iunie 
2014 

Pompilia 
Herman 

Profesori 
metodişti ai 
CCD Cluj 
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Domeniu 
de 

interes 
Activităţi Indicatori de eficienţă 

ai activităţii 
Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

anual informativ 
anual. 

instituţiei 

OG 2. Asigurarea  condiţiilor pentru dezvoltarea profesională şi personală  a personalului din învăţământul preuniversitar clujean 
(coordonator Pompilia Herman) 

OS1. Coordonarea metodologică a activităţii responsabililor cu formarea continuă  şi a filialelor Casei Corpului Didactic Cluj  
 
Domeniu 

de 
interes 

Activităţi Indicatori de eficienţă 
ai activităţii 

Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

D3 

A1. Actualizarea 
Acordurilor de 
colaborare cu filialele 
CCD Cluj 

Filiale ale CCD Cluj 
funcţionale 

Acordurile de 
colaborare cu 
filialele 
actualizate. 

9 acorduri de 
colaborare cu 
filialele Casei 
Corpului Didactic 
Cluj. 

Octombrie 
2013 Ileana Iepure 

Filialele 
Casei 

Corpului 
didactic 

Cluj. 

D3 
A2. Dotarea filialelor 
cu materiale 
informative 

Documentele 
informative utilizate în 
filialele CCD Cluj 

Setul de 
documente 
referitoare la 
formarea 
continuă în 
filiale afişate. 

Un set de documente 
informative în 
fiecare filială. 

Noiembrie 
2013 Ileana Iepure 

Filialele 
Casei 

Corpului 
didactic 

Cluj. 

D3 
A3. Actualizarea bazei 
de date cu responsabilii 
cu formarea continuă 

Bază de date cu şcolile 
şi responsabilii de 
dezvoltare profesională 
completă 

Bază de date cu 
şcolile şi 
responsabilii de 
dezvoltare 
profesională din 
şcoli 

O bază de date cu 
şcolile şi 
responsabilii de 
dezvoltare 
profesională din 
şcoli 

Noiembrie 
2013 Ileana Iepure 

Profesori 
metodişti 
ai CCD 

Cluj 
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Domeniu 
de 

interes 
Activităţi Indicatori de eficienţă 

ai activităţii 
Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

D3 

A3.1. Reorganizarea 
reţelei de filiale şi de 
unităţi de învăţământ 
arondate 

Document privind 
şcolile arondate 
filialelor CCD Cluj 
publicat pe website-ul 
instituţiei şi transmis 
prin email către RFC 

Reţeaua de şcoli 
din judeţul Cluj 
arondate 
filialelor Casei 
Corpului 
Didactic Cluj. 

Document privind 
şcolile arondate 
filialelor CCD Cluj 

Septembrie 
2013 Ileana Iepure 

Profesori 
metodişti 
ai CCD 

Cluj 

D3 

A4. Organizarea de 
activităţi metodice 
destinate 
responsabililor  cu 
formarea continuă 

80% dintre participanţi 
apreciază cu calificative 
de FB şi B activitatea 
de formare 

2 activităţi 
metodice 
destinate 
responsabililor  
cu formarea 
continuă 
desfăşurată în 
toate filialele 
CCD Cluj 

75%   participanţi la 
activităţile metodică 
destinate 
responsabililor  cu 
formarea continuă 

Noiembrie 
2013 

Mai 2014 
Ileana Iepure 

Profesori 
metodişti 
ai CCD 

Cluj 

 
OS 2. Eficientizarea activităţii specifice centrelor de documentare şi informare şi bibliotecilor şcolare 
 
Domeniu 

de 
interes 

Activităţi Indicatori de eficienţă 
ai activităţii 

Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

D3 

A1. Elaborarea de 
pachete de  materiale 
informative destinate 
centrelor  de 
documentare şi 
informare şi 
bibliotecilor şcolare 

Câte un set pentru 
fiecare CDI 

Pachete de  
materiale 
informative 
destinate 
centrelor  de 
documentare şi 
informare şi 
bibliotecilor 

Resursele 
educaţionale, 
rezultate ale 
proiectelor 
implementate de 
CCD Cluj distribuite 
în CDI-uri. 
3 instrumente de 

Octombrie-
Iunie 2014 

Pompilia 
Herman 

Profesorii 
metodişti 
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Domeniu 
de 

interes 
Activităţi Indicatori de eficienţă 

ai activităţii 
Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

şcolare. lucru în CDI 
(proiectul pedagogic, 
fişa de evaluare a 
CDI, raportul de 
activitate). 
Resursele 
educaţionale postate 
pe site-ul instituţiei 

D3 

A2. Organizarea de 
activităţi specifice în 
centrele  de 
documentare şi 
informare şi în 
bibliotecile şcolare 

80% dintre participanţi 
apreciază cu calificative 
de FB şi B activitatea 
de formare 
 
 
 
60% dintre participanţi 
la programul de 
formare sunt 
responsabili CDI 
 

Întâlniri 
tematice cu 
responsabilii  
CDI în cadrul 
activităţilor  
metodice. 
Organizarea 
activităţii ”Ziua 
Mondială a 
bibliotecilor 
şcolare”. 
Organizarea 
programului de 
formare 
neacreditat 
Centrul de 
documentare şi 
informare, 
spaţiu de 
promovare a 
inovaţiei 
didactice 

Cel puţin 4 întâlniri 
tematice cu 
responsabilii CDI şi 
bibliotecarii şcolari 
în cadrul activităţilor  
metodice/cerc 
pedagogic . 
Cel puţin 40 de 
participanţi la 
activităţile metodice 
. 
Cel putin 20 de 
participanţi la 
programul de 
formare 
O vizită de 
monitorizare a 
activităţii CDI 
 

Octombrie 
2013 - Iunie 

2014 
Pompilia 
Herman 

Şcolile din 
judeţ în 

care există 
CDI, 

bibliotecari 
şcolari, 

resp.CDI 
Lic. 

Teoretic 
Mihai 

Eminescu 
Biblioteca 
judeţeană 
„O. Goga” 
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OS3. Coordonarea metodologică a pedagogilor şcolari 
 
Domeniu 

de 
interes 

Activităţi Indicatori de eficienţă 
ai activităţii 

Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

D3 

A1. Organizarea de 
activităţi specifice 
pentru pedagogii 
şcolari la nivelul 
judeţului Cluj 

80% dintre participanţi 
apreciază cu calificative 
de FB şi B activitatea 
de formare 

Activităţi 
metodice cu 
pedagogii 
şcolari 
organizate o 
dată pe 
semestru. 

Cel puţin 15 
participanţi la 
activităţile metodice 
 

Noiembrie 
2013 – iulie 

2014 
Dana Zoe 
Mateescu 

Liceul 
Tehnologic 
„Alexandru 

Borza”, 
Cluj-

Napoca 

 
 
OS4. Coordonarea metodologică a altor categorii de personal didactic auxiliar  
 
Domeniu 
de interes Activităţi Indicatori de eficienţă 

ai activităţii 
Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

D3 

A1. Organizarea de 
activităţi specifice 
pentru alte categorii 
de personal didactic 
auxiliar (secretare ) 

10% din totalul acestei 
categorii de personal au 
absolvit programul de 
formare 
Toţi participanţii 
consideră activitatea de 
formare utilă şi foarte 
utilă 

Program 
neacreditat  
derulat pentru 
alte categorii de 
personal 
didactic auxiliar 
(secretare) 

Derularea 
activităţilor cu 2 
grupe de cursanţi 

Februarie – 
mai 2014 

Liliana Dana 
Lung  
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OS5. Coordonarea activităţii Centrului Regional de Resurse pentru Educaţie Civică  
 
Domeniu 
de interes Activităţi Indicatori de eficienţă 

ai activităţii 
Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

Activitatea de 
voluntariat „Să-i 
ajutăm să 
zâmbească” 

Cel puţin 30 de 
participanţi 

Octombrie 
2013 

 
 
 

Ileana Iepure 

Liceul de 
Muzică „ 

Sigismund 
Toduţă”, 

Cluj-Napoca 
Asociaţia 

Normaliştilor 
Clujeni 

 
 

Expoziţia de 
desene şi colaje 
„Ziua 
drepturilor 
omului e şi Ziua 
Mea  
 

Cel puţin 20 
participanţi 

Decembrie 
2013 Ileana Iepure 

Unităţi 
şcolare din 
judeţul Cluj 

D3 

A1. Organizarea de 
activităţi specifice 
Centrului Regional de 
Resurse pentru 
Educaţie Civică 

80 % dintre 
participanţii consideră 
activitatea utilă şi foarte 
utilă 

Conferinţa: 
Asumarea 
cetăţeniei 
democratice 
activ-
participative 

Cel puţin 40 de 
participanţi. Martie 2014 Ileana Iepure 

UBB 
Fundaţia 

Raţiu pentru 
Democraţie 

 

D3 A1.1. Distribuirea de 
resurse educaţionale 

Câte un set de materiale 
pentru judeţele 
coordonate de CRREC 

Utilizarea 
resurselor 
distribuite 
pentru 
proiectarea şi 
desfăşurarea 
orelor de 
educaţie/cultură 
civică şi a 

Cel puţin 5 seturi 
distribuite 

Aprilie 
2014 Ileana Iepure  
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Domeniu 
de interes Activităţi Indicatori de eficienţă 

ai activităţii 
Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

activităţilor 
extraşcolare 

 
OS6. Coordonarea activităţii Centrului Regional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar   
 
Domeniu 

de 
interes 

Activităţi Indicatori de eficienţă 
ai activităţii 

Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

D3 

A1. Elaborarea şi 
actualizarea bazei de 
date cu resursele 
aferente  activităţilor 
de formare continuă 

Baza de date cu 
resursele completă 

Baza de date cu 
resursele umane 
implicate în 
activităţile de 
formare 
continuă este 
actualizată. 

O bază de date cu 
resursele aferente 
activităţilor de 
formare continuă 
actualizată 
(formatori/experţi/cu
rsanţi/atestate) 

Decembrie 
2013 

Dana Zoe 
Mateescu  

D5 

A2. Elaborarea şi 
actualizarea bazei de 
date cu parteneri 
educaţionali 

Baza de date cu 
parteneri educaţionali 
completă 

Baza de date cu 
parteneri 
educaţionali 
actualizată. 

O bază de date cu 
parteneri 
educaţionali 
actualizată. 

Decembrie 
2013 

Dana Zoe 
Mateescu  

D3 

A3. Elaborarea şi 
actualizarea bazei de 
date cu creditele 
profesionale 
transferabile echivalate 
conform 
OM.5562/2011 

O bază de date cu 
activităţile de formare 
continuă echivalate 
completată 

Baza de date cu 
activităţile de 
formare 
continuă 
actualizată şi a 
creditelor 
profesionale 
transferabile. 

O bază de date cu 
activităţile de 
formare continuă 
echivalate  

Decembrie 
2013 

Dana Zoe 
Mateescu  
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OS7. Dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor Casei Corpului Didactic Cluj în domeniile specifice  
  
Domeniu 

de 
interes 

Activităţi Indicatori de eficienţă 
ai activităţii 

Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

D8 

A1. Participarea 
profesorilor metodişti 
în calitate de 
cursanţi/formatori la 
diferite activităţi de 
formare în vederea 
dezvoltării profesionale 

Toţi profesorii 
metodişti participanţi la 
activităţi de formare în 
vederea dezvoltării 
profesionale 

Dezvoltarea 
competenţelor 
de proiectare, 
organizare şi 
implementare a 
activităţilor 
specifice. 

Atestate/certificate 
de competenţe 
profesionale 
obţinute/ adeverinţe 
de participare. 

Noiembrie 
2013 – 
August 
2014 

Dana Zoe 
Mateescu 

Profesorii 
metodişti 

 
OG3. Valorificarea resurselor educaţionale create prin proiecte şi parteneriate educaţionale. (coordonator Mihaela Popescu)  

OS1. Asigurarea accesului cadrelor didactice la resurse educaţionale 
 
Domeniu 

de 
interes 

Activităţi Indicatori de eficienţă 
ai activităţii 

Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

D5 
D6 

A1. Implementarea 
proiectelor aflate în 
derulare 

Rapoarte privind 
implementarea 
proiectelor aprobate 

2 proiecte 
finalizate 
1 proiect 
demarat 

Conform 
indicatorilor 
proiectelor 
 

Septembrie 
2013 - 

August 2014 
Mihaela 
Popescu 

ISJ Botoşani 
SC SIVECO 
Romania SA, 

TEHNE, 
Universitatea 
Bayreuth – 
Germania, 
School of 
Rural and 
Surveying 

Engineering -  
Grecia 

D6 
A2. Actualizarea 
pachetelor informative 
privind resursele 

Pachete informative 
relevante pentru 
grupurile ţintă 

Pachete 
informative 
actualizate 

Site-ul CCD 
actualizat cu 
resurse 

Noiembrie 
2013 - 

August 2014 
Mihaela 
Popescu 

Dana Liliana 
Lung 
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Domeniu 
de 

interes 
Activităţi Indicatori de eficienţă 

ai activităţii 
Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

educaţionale din 
proiecte 

educaţionale create 
prin proiecte 

D8 
D6 

A3. Organizarea de 
activităţi pentru a 
facilita accesul la 
resurse educaţionale 
inovative 

Toţi participanţii la 
conferinţă consideră 
activitatea de formare 
utilă şi foarte utilă 

Conferinţa 
„Profesorul de 
ştiinţe – profesor 
reflexiv” 
organizată în 
cadrul 
proiectului 
Pathway 

50 participanţi la 
conferinţă 
 

Noiembrie 
2013 

Mihaela 
Popescu 

Membrii 
echipei de 

implementare 
a proiectului 

 
OG4. Monitorizarea impactului activităţilor de formare continuă (coordonator Liliana Dana Lung) 
 
OS1. Evaluarea impactului formării continue asupra calităţii actului educaţional 
Domeniu 

de 
interes 

Activităţi Indicatori de eficienţă 
ai activităţii 

Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

D2 

A1. Elaborarea de 
chestionare pentru 
evaluarea impactului 
activităţilor de formare 
continuă derulate 

Chestionare cu conţinut 
relevant 

Chestionar 
privind impactul 
programelor de 
formare 
continuă 

un chestionar 
privind impactul 
programelor de 
formare continuă 
postat pe platforma 
SEMCFC. 

Iulie 2014 Dina Maria 
Pripon 

Profesorii 
metodişti 

 

D2 

A2. Aplicarea 
chestionarelor 
elaborate prin 
intermediul SEMCFC 

Raport privind 
evaluarea impactului 
activităţilor formare 
continuă generat de 
platforma SEMCFC 

Chestionarele 
privind impactul 
programelor de 
formare 
continuă postate 
pe platforma 
SEMCFC 

cel puţin 120 de 
răspunsuri on – line 
la chestionarele 
privind impactul 
programelor de 
formare continuă 

Iulie 2014 Dina Maria 
Pripon 

Responsabilii 
de dezvoltare 
profesională 
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OS2. Colectarea nevoilor de formare continuă pentru anul şcolar 2014-2015 
 
Domeniu 

de 
interes 

Activităţi Indicatori de eficienţă 
ai activităţii 

Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Orizont de 
timp Coordonator Parteneri 

D7 

A1. Elaborarea de 
chestionare pentru 
colectarea nevoilor de 
formare continuă 
pentru anul şcolar 
2014-2015 

Chestionar cu conţinut 
relevant publicat pe 
SEMCFC pentru RDP 
şi inspectori şcolari 

Chestionarele 
privind 
colectarea 
nevoilor de 
formare 
continuă pentru 
anul şcolar 2014 
- 2015 

2 chestionare 
privind colectarea 
nevoilor de formare 
continuă pentru 
anul şcolar 2014 – 
2015 postat pe 
platforma 
SEMCFC. 

Iunie 2014 Dina Pripon Profesorii 
metodişti 

D 7 

A2. Aplicarea 
chestionarelor 
elaborate prin 
intermediul SEMCFC 

cel puţin 120 de 
răspunsuri on – line la 
chestionarele privind 
nevoile de formare 
continuă pentru anul 
şcolar 2014 – 2015 

Chestionarele 
privind nevoile 
de formare 
continuă pentru 
anul şcolar 2014 
– 2015 postate 
pe platforma 
SEMCFC. 

Chestionare privind 
nevoile de formare 
continuă 
completate de 
responsabilii cu 
formarea continuă 
din şcoli şi 
inspectorii şcolari 

Iunie - iulie 
2014 Ileana Iepure 

Responsabilii 
de dezvoltare 
profesională 

D 7 

A3. Colectarea 
nevoilor de formare 
pentru anul şcolar 2014 
- 2015 

Toate răspunsurile 
înregistrate au fost 
colectate 

Sinteze 
răspunsurilor la 
chestionarele de 
analiză de nevoi 

Baza de date cu 
răspunsurile la 
chestionare 

August 2014 Ileana Iepure  
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3. Monitorizare şi evaluare 

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

Activităţi planificate Orizont de timp Indicatori de 
rezultat 

Responsabil 

Planuri operaţionale 
individuale  

Septembrie 2013 6 planuri 
operaţionale 

fiecare profesor 
metodist 

Planuri operaţionale ale 
compartimentelor 

Septembrie 2013 4 planuri 
operaţionale 
(programe, proiecte, 
Centrul Regional de 
Resurse pentru 
Educaţie Civică, 
Centrul Regional de 
Formare pentru 
Personalul din 
Învăţământul 
Preuniversitar 

coordonatorii de 
compartimente 

Calendarul activităţilor pe 
semestrul 1 

Octombrie 2013 1 calendar de 
activităţi 

director 

Calendarul activităţilor pe 
semestrul 2 

Ianuarie 2014 1 calendar de 
activitate 

director 

Rapoarte de activitate ale 
compartimentelor 

Conform tematicii 
Consiliului de 
administraţie 

Rapoarte avizate de 
CA 

coordonatorii de 
compartimente 

Rapoarte ale activităţilor 
implementate 

Permanent, conform 
calendarului de 
activităţi 

La finalul fiecărei 
activităţi coordonate 

Coordonatori de 
activitate 

Evaluarea performanţelor 
angajaţilor 

August 2014 Fişe de autoevaluare  
Rapoarte 
justificative 
Calificative acordate 

director 

 

3.2 Graficul raportărilor (pe semestre ale anului bugetar) 

Tipul de raport Orizont de timp Indicatori de rezultat Responsabil 
Raportul semestrial 
de activitate 

Februarie 2014 1 raport semestrial de 
activitate 

director 

Raportul anual de 
activitate 

August 2014 1 raport de activitate director 

Raportul financiar 
pe semestrul 1 

Ianuarie 2014 1 raport financiar Administrator 
financiar 

Raportul financiar 
pe semestrul 1 

iulie 2014 1 raport financiar Administrator 
financiar 
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3.3 Măsuri de corecţie/ ameliorare a activităţii 

Activităţi  Orizont de timp Indicatori de rezultat Responsabil 
Şedinţe lunare 
ale angajaţilor 

lunar Planuri de acţiune director 

Analiza 
SWOT  

August 2014 1 strategie de dezvoltare director 

 


