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calităţii 

ISO 9001:2008 Q-5309/11 
                     

PLAN DE ACTIVITĂŢI1  -  anul şcolar 2013-2014 

SERVICIUL RESURSE, INFORMARE, DOCUMENTARE, CONSULTANŢĂ2 

1. Planificare şi organizare – Domenii de intervenţie: 
a) Perfecţionare/formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar (Obiective specifice; Activităţi; Indicatori 

de eficienţă a activităţii; Rezultate aşteptate; Indicatori de rezultat; Parteneri implicaţi) 
b) Informare, documentare, consultanţă (Obiective specifice; Activităţi; Indicatori de eficienţă a activităţii; Rezultate aşteptate; 

Indicatori de rezultat; Parteneri implicaţi) 
c) Activităţi ştiinţifice, metodice, culturale (Obiective specifice; Activităţi; Indicatori de eficienţă a activităţii; Rezultate 

aşteptate; Indicatori de rezultat; Parteneri implicaţi) 
d) Editare şi difuzare de carte şi publicaţii (Obiective specifice; Activităţi; Indicatori de eficienţă a activităţii; Rezultate aşteptate; 

Indicatori de rezultat; Parteneri implicaţi) 
e) Parteneriat extern (Obiective specifice; Activităţi; Indicatori de eficienţă a activităţii; Rezultate aşteptate; Indicatori de 

rezultat; Parteneri implicaţi) 
f) Marketing  educaţional,  publicitate/diseminare (Obiective specifice; Activităţi; Indicatori de eficienţă a activităţii; Rezultate 

aşteptate; Indicatori de rezultat; Parteneri implicaţi) 
g) Dezvoltarea profesională a personalului instituţiei (Obiective specifice; Activităţi; Indicatori de eficienţă a activităţii; 

Rezultate aşteptate; Indicatori de rezultat; Parteneri implicaţi) 
2. Monitorizare şi evaluare 

a) Modalităţi şi instrumente de monitorizare a activităţilor şi de evaluare a gradului de atingere a obiectivelor 
b) Graficul raportărilor (pe semestrele anului bugetar) 

 

 

 

                                                           
1 Planul de activităţi este corelat cu Planul managerial al directorului CCD Dolj pentru anul şcolar 2013-2014 
2 Activităţile  Serviciului resurse, informare, documentare, consultanţă sunt completate cu suportul compartimentului financiar 
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a. Perfecţionare/formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar 

 

Nr. 
crt. 

Activităţi Termen Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Responsabil 

1.  Consultanţă privind 
dezvoltarea 
profesională acordată 
cadrelor didactice  din 
iniţiativă proprie a 
personalului C.C.D. Dolj 

permanent, 
conform graficului 
lunar aprobat de 
directorul C.C.D. 
Dolj 

- cadre didactice consiliate 
şi integrate în activităţi de 
dezvoltare profesională 
- responsabilii cu 
perfecţionarea din scoli 
consiliaţi şi asistati în 
activitatea de profil 
desfăşurată în şcoli 

cel puţin 60% dintre cadrele 
didactice care au nevoie de 
consiliere în urma inspecţiei 
şcolare efectuate 
cel puţin 40% dintre cadele 
didactice evidenţiate în rapoartele 
de inspectie(de specialitate şi 
RODIS) absolvente de cursuri de 
formare pe problematica specifică  
Registru de consultanţă completat 
Bază de date inspecţii şcolare 
Corespondenţă şcoli 
2 cercuri metodice  ale 
responsabililor cu perfecţionarea 
(1/sem.) 

Prof. metodist 
Elisabeta 
Ciocan 
Prof. metodist 
Matei Claudia 
Prof. metodist 
Rodica 
Codoban 
Prof. metodist  
Nicoleta Liţoiu 
Prof. metodist 
Teodora  
Badea 
Prof. metodist 
Cristian Stancu  
Prof. metodist 
Carla Cristofir  

2.  Conceperea, aplicarea şi 
interpretarea de 
instrumente privind 
identificarea nevoilor de 
formare a cadrelor 
didactice 

semestrial, în prima 
lună a semestrului 
I, respectiv în 
primele două 
săptămâni ale 
semestrului al II-lea 

- nevoi de dezvoltare 
profesională identificate la 
un nivel de 
reprezentativitate 
semnificativ, capabil să 
fundamenteze oferta de 
programe a C.C.D. Dolj 

cel puţin 3 instrumente de 
identificare a nevoilor de 
formare/perfecţionare aplicate  
cadrelor didactice 
1 bază de date în format 
electronic cu instrumente aplicate 
de identificare a nevoilor de 
formare ale cadrelor didactice 

Prof. metodist 
Teodora Badea 
Prof. metodist 
Nicoleta Liţoiu  
Analist-
programator 
Marinela 
Deaconeasa 

3.  Conceperea, aplicarea şi prima lună a - nevoi de dezvoltare cel puţin 2 instrumente de Prof. metodist 
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Nr. 
crt. 

Activităţi Termen Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Responsabil 

interpretarea de 
instrumente privind 
identificarea nevoilor de 
formare a personalului 
didactic auxiliar 

semestrului I profesională identificate în 
scopul fundamentării 
ofertei de programe a 
C.C.D. Dolj pentru acest 
segment de personal 

identificare a nevoilor de 
formare/perfecţionare aplicate  
personalului didactic auxiliar 
1 bază de date în format 
electronic cu nevoile de formare 
ale personalului didactic auxiliar 

Teodora Badea  
Analist-
programator 
Marinela 
Deaconeasa 
Documentarist 
Roxana 
Resceanu 

4.  Derularea unor 
activităţi/cursuri de 
formare pentru 
personalul implicat în 
educaţia timpurie 

permanent - dezvoltarea 
competenţelor 
profesionale ale 
personalului din 
învăţământul preşcolar 

cel puţin un curs /activitate de 
perfecţionare pentru 
problematica educaţiei timpurii  

Prof. metodist 
Rodica 
Codoban 

5.  Derularea unor 
activităţi/cursuri de 
formare care sa aibă ca 
rezultat prevenirea si 
combaterea violentei în 
şcoală 

permanent - dezvoltarea 
competenţelor 
profesionale ale 
personalului din 
invatamantul 
preuniversitar 

-cel puţin un curs /activitate de 
perfecţionare pentru combaterea 
si prevenirea violentei  
-crearea unor reţele de formatori 
cu competenţe în domeniul 
prevenirii şi combaterii violenţei  
şcolare la diferite niveluri 
(inspectori şcolari, manageri ai 
unităţilor de învăţământ, elevi), 
capabili să promoveze strategii 
coerente şi integrate de acţiune la  
nivel naţional, judeţean şi local. 

Prof. metodist 
Badea Teodora 

6.  Derularea unor 
activităţi/cursuri de 
formare care sa aiba ca 

permanent dezvoltarea 
competenţelor 
profesionale ale 

cel puţin un curs /activitate de 
perfecţionare pentru reducerea 
abandonului scolar 

Prof. metodist 
Nicoleta Litoiu 
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Nr. 
crt. 

Activităţi Termen Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Responsabil 

rezultat reducerea  
abandonului şcolar 

personalului din  
invatamantul 
preuniversitar 

 

7.  Derularea unor 
activităţi/cursuri de 
formare pentru 
dezvoltarea 
competenţelor de 
evaluare ale cadrelor 
didactice 

permanent Formarea si dezvoltarea 
competenţelor 
profesionale ale 
personalului din  
invatamantul 
preuniversitar in domeniul 
evaluarii 

- cel puţin un curs /activitate de 
perfecţionare pe tematica 
evaluarii 

Prof. metodist 
Stancu 
Filipescu 
Nicusor 
Cristian  

8.  Propunerea de 
programe de formare în 
contextul nevoilor 
identificate în inspecţiile 
tematice 

permanent  1 bază de date cu cadrele 
didactice care au beneficiat de 
formare continuă 

Prof. metodist  
Carla Cristofir 
Analist-
programator 
Marinela 
Deaconeasa 

9.  Popularizarea ofertelor 
de formare ale 
ofertanţilor locali, 
regionali, naţionali şi 
internaţionali acreditaţi 
cu expertiză 
recunoscută în educaţia 
adulţilor 

permanent dezvoltarea 
competenţelor 
profesionale ale 
personalului din 
invatamantul 
preuniversitar 

- oferte de cursuri transmise de 
către alte instituţii de formare, 
afişate la avizierul C.C.D. Dolj 
-postări pe site-ul CCD Dolj a 
anunţurilor de începere a 
cursurilor/programelor de 
formare implementate prin 
proiecte finanţate din fonduri 
europene 

Documentarist 
Roxana 
Resceanu 
Analist-
programator 
Marinela 
Deaconeasa 

10.  Monitorizarea şi 
evaluarea activităţii de 
formare continuă 

anual, până la 
finele semestrului I 

- programe/activităţi de 
formare continuă de 
calitate adaptate nevoilor 

- reducerea cu 30% a 
absenteismului la activităţile de 
formare continuă 

Profesorii 
metodişti 
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crt. 

Activităţi Termen Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Responsabil 

 grupurilor ţintă, dar în 
egală măsură 
corespunzătoare 
standardelor  interne de 
control/managerial 

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

- cel puţin o fişă de 
monitorizare/chestionar de 
monitorizare completat/ă  
pentru fiecare curs/program de 
formare gestionat 

- colectarea, prelucrarea şi 
interpretarea datelor din 
chestionarele de 
impact/satisfacţie aplicate 

11.  Întocmirea de rapoarte 
de constatare 

în termen de 
maxim 2 săptămâni 
de la finalizarea 
programului 
monitorizat 

- programe/activităţi de 
formare continuă de 
calitate, eficiente, eficace, 
adaptate nevoilor 
grupurilor ţintă, dar în 
egală măsură 
corespunzătoare 
standardelor  interne de 
control/managerial 

- raport constatator pentru 
fiecare curs/program de 
formare gestionat şi 
monitorizat/evaluat, înregistrat 
în Registrul de intrări ieşiri în 
termen de maxim 2 săptămâni 
de la finalizarea programului 
monitorizat 

Profesorii 
metodişti 
responsabili  

12.  Elaborarea de suporturi 
de curs a adaptate 
nevoilor de formare 
continuă şi 
perfecţionare ale 
personalului din 
învăţământului 

- permanent,  pe 
parcursul anului 
şcolar  

suporturi de curs  
adaptate nevoilor de 
formare continuă şi 
perfecţionare ale 
personalului din 
învăţământului 
preuniversitar 

- cel puţin 2  suporturi de curs 
editate de editura Colegial 

Coordonatori: 
Prof. metodist 
Matei Claudia 
Documentarist 
Roxana 
Resceanu 
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crt. 

Activităţi Termen Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Responsabil 

preuniversitar 

13.  Aplicarea planului de 
monitorizare şi evaluare  
a activităţii din filialele 
CCD Dolj 

semestrial sau la 
termenul stabilit de 
directorul CCD Dolj 
 

- dezvoltarea activităţilor 
filialelor CCD Dolj 
-  respectarea procedurilor 
operaţionale 

 

- cel puţin o activitate/curs 
monitorizate de CCD Dolj la 
nivelul filialelor şi CDI-urilor 

- un plan de activitate realizat de 
catre responsabilul de filiala si 
aprobat de directorul institutiei 
si avizat de directorul CCD. 
 

Prof. metodişti  
 

14.  
 
 

Organizarea  
cursurilor/programelor 
de formare continuă 
repartizate 

- permanent, în 
funcţie de 
înscrierile on-
line la curs 

- programe/activităţi de 
formare continuă de 
calitate, adaptate 
nevoilor grupurilor 
ţintă 

- 6 cursuri din oferta de 
formare continuă avizată 
M.E.N.3:  
1. Managementul 

comunicării în proiecte; 
2. Educaţie interculturală;  
3. Dezvoltarea competenţei 

interculturale în orele de 
curs; 

4. Tehnici de promovare a 
imaginii școlii;  

5. Formarea aptitudinilor 
fundamentale de 
comunicare pentru toţi 
furnizorii de educaţie;  

6. Organizarea activităţilor 
extracurriculare și 

Prof. metodist 
Elisabeta 
Ciocan 
 

                                                           
3 Cursurile vor fi organizate în corelare cu înscrierile online ale cursanţilor  şi cu bugetul alocat pentru cele finanţate de la Bugetul de stat. 
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extrașcolare în instituţiile 
de învăţământ 
preuniversitar;  

- 1  program acreditat: 
1. Răspunderea disciplinară 

în învăţământ-proceduri şi 
instrumente 

programe/activităţi de 
formare continuă de 
calitate, adaptate 
nevoilor grupurilor 
ţintă 

- 13  cursuri din oferta de 
formare continuă avizată 
M.E.C.T.S.4:  
1. Iniţiere în biblioteconomie 
2. Curs de iniţiere în limba 

franceză 
3. ,,Living values”-Valori 

pentru viaţă 
4. Perfecţionarea 

metodiştilor din 
învăţământul 
preuniversitar 

5. Atelierul de teatru şcolar-
formă de educaţie 
alternativă 

6. Strategii de prevenire a 
absenteismului şcolar 

7. Modalităţi educaţionale de 
intervenţie în tulburările 

Prof. metodist  
Cristian Stancu  
 
 
 

                                                           
4 Cursurile vor fi organizate în corelare cu înscrierile online ale cursanţilor  şi cu bugetul alocat pentru cele finanţate de la Bugetul de stat. 
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atenţiei 
8. Repere antreprenoriale 
9. Reţete de succes în 

educaţia elevului 
10. Paradigme didactice în 

educaţia religioasă 
11. Evaluarea şi asigurarea 

calităţii în învăţământul 
preuniversitar 

12. Acreditarea, gestionarea şi 
impactul programelor de 
formare continuă 

13. Managementul 
instituţional în sistem 
preuniversitar 
descentralizat 

- 1 program acreditat: 
1. Management instituţional în 

sistem de învăţământ 
preuniversitar descentralizat 
 

- permanent, în 
funcţie de 
înscrierile 
electronice la curs  

- programe/activităţi de 
formare continuă de 
calitate, adaptate 
nevoilor grupurilor 
ţintă 

- 10  cursuri din oferta de 
formare continuă avizată 
M.E.N.5:  

1. Tehnologii mobile – învăţarea 
bazată pe experienţa 

Prof. metodist  
Carla Cristofir 

                                                           
5 Cursurile vor fi organizate în corelare cu înscrierile online ale cursanţilor  şi cu bugetul alocat pentru cele finanţate de la Bugetul de stat. 
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2. Implementarea activitatii de 
voluntariat in invatamantul 
preuniversitar 
3. Drama Techniques in the ELT 
4. “MS OFFICE  WORD 2010 - MS 
OFFICE EXCEL 2010 :Utilizare 
avansata” 
5. Strategii de educatie non-
formala in invatamantul 
preuniversitar 
6. Noi directii in evaluarea 
competentelor la disciplinele din 
aria curriculara matematica – 
stiinte. 
7.Educatia incluziva in gradinita. 
8.Pasaportul european al 
competentelor – acces pentru 
formare si piata muncii. 
9. Motivational strategies in the 
ELT. 
10.Bune practici in actul de 
predare-invatare-evaluare in 
invatamantul primar. 
- programe  acreditate 
 

- programe/activităţi de 
formare continuă de 
calitate, adaptate 

- 17  cursuri din oferta de 
formare continuă avizată M.E.N.: 

1. Curriculum de la teorie la 

Prof. metodist  
Rodica 
Codoban 
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nevoilor grupurilor 
ţintă 

practica   
2. Curs de perfecţionare 

pentru personalul didactic 
auxiliar din unităţile de 
învăţământ 

3. Metodica predării 
educaţiei muzicale 

4. Educaţia psihosocială prin 
joc şi sport 

5. Pedagogia outdoors 
echilibru intre natură şi 
cultură 

6. Didactica specialităţii în 
contextul schimbării in 
educatie 

7. Matematica în contextul 
noului curriculum şcolar 

8. Şcoala părinţilor o şcoală 
pentru toţi 

9. Consiliere şi orientare 
10. Specialitatea şi didactica 

specialităţii,,educaţiei 
plastice” 

11. Învăţarea prin proiecte 
interdisciplinare 

12. Valenţe formative ale 
utilizării strategiilor 
moderne în eficientizarea 
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procesului de predare – 
învăţare- evaluare 

13. Evaluarea în cadrul 
procesului educaţional 

14. Managementul 
laboratorului şcolar 

15. Abordări ale 
managementului 
resurselor umane în 
unităţile şcolare 

16. Medierea- strategie  de 
rezolvare a conflictelor 

17. Character first 
- programe  acreditate 

  

- programe/activităţi de 
formare continuă de 
calitate, adaptate 
nevoilor grupurilor 
ţintă 

- 14 cursuri din oferta de 

formare continuă avizată 

M.E.N.6: 

Programe avizate MEN 

1. Active methods in 

teaching english 

2. Metode de instruire şi 

evaluare specifice 

activităţii de instruire 

Prof. metodist 
Nicoleta Liţoiu 
 

                                                           
6 Cursurile vor fi organizate în corelare cu înscrierile online ale cursanţilor  şi cu bugetul alocat pentru cele finanţate de la Bugetul de stat. 
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practică 

3. Elemente de management 

educaţional 

4. Proiecte europene prin 

erasmus + 

5. Bune practici în 

implementarea proiectelor 

POSDRU 

6. Managementul 

comunicarii in proiecte  

7. Managementul proiectelor 

educationale cu finantare 

europeana 

8. „E-twinning – un pas în 

cooperarea europeană” 

9. Dezvoltarea 

competenţelor de 

comunicare în limba 

engleză pe platforma 

MOODLE; 

10. Platforme de e-learning 

11. Intervenţia 

comportamentală la elevii 

cu C.E.S. integraţi în 
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învăţământul de masă; 

12. Curs de educatie parentala 

dupa metoda ”Educati 

Asa!” 

13. Dezvoltarea 

competenţelor de lucru cu 

familia elevilor  

14. Diversificarea abordărilor 

curriculare, în scopul 

adaptării la nevoile de 

învăţare ale elevilor; 

- programe  acreditate 

- programe/activităţi de 
formare continuă de 
calitate, adaptate 
nevoilor grupurilor 
ţintă 

- 13  cursuri din oferta de 

formare continuă avizată 

M.E.N.:  

1.Evaluarea competenţelor 

fundamentale la ciclul primar; 

2.Modalităţi de abordare a 

activităţilor de educaţie fizică şi 

sport la vârstă şcolară mică 

3.Sistemul de management 

control intern 

4.Rolul influenţei sociale în 

prevenirea consumului de droguri 

Prof. metodist 
Teodora  
Badea 
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în şcoală conform programului  

“Necenzurat”; 

5.Prevenirea si corectarea 

deficientelor fizice.măsuri de prim 

ajutor în ora de educatie fizica 

6.Crearea si promovarea imaginii 

institutiei; 

7.Comunicarea eficientă în spaţiul 

public; 

8. Formarea aptitudinilor 

fundamentale de comunicare 

pentru toţi furnizorii de educaţie 

9. Educaţie prin Programele 

,,Şcoală după şcoală” , ,,A doua 

şansă”. “Servicii sociale” ; 

10. Bune practici în formarea  

competenţelor specifice elevilor 

din învăţământul preuniversitar 

prin implementarea metodelor 

tradiţionale şi moderne  . 

11. Modalităţi de abordare a 

educaţiei pentru drepturile 

omului şi a educaţiei pentru 

cetăţenie democratică în 
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învăţământul preşcolar şi primar. 

12. Incluziunea şcolară a copilului 

cu cerinţe educative speciale 

13.Egalitate de sanse 

- 1  program  acreditat: 

1. Asigurarea internă a calităţii 

- permanent, în 
funcţie de 
înscrierile 
electronice la curs  

- 8  cursuri  din oferta de 

formare continuă avizată 

M.E.N.:  

1. Şcoala de film 

2. Prevenirea şi combaterea 

violenţei şcolare; 

3. Dezvoltarea competentelor 

socio-emotionale la vârsta 

şcolară; 

4. Psihologia dezvoltării 

personale; 

5. Instrumente de dezvoltare 

a stimei de sine; 

6. Aplicatii ale tehnologiei 

informatiei si 

comunicatiilor in lectiile 

moderne; 

7. Diseminare  virtuala; 

Prof. metodist 
Matei Claudia 
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8. Promovarea drepturilor 

omului in scoala 

romaneasca; 

- programe  acreditate 

- anual, în luna 
iunie a anului 
şcolar  

- arhivarea fizică şi electronică a 
datelor referitoare la 
Perfecţionarea/formarea 
continuă pentru personalul 
din învăţământul 
preuniversitar 

Prof. metodist 
Rodica 
Codoban 
Analist-
programator 
Marinela 
Deaconeasa 

 
 

b. Informare, documentare, consultanţă 

Nr. 
crt. 

Activităţi Termen Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Responsabil 

1.  Activităţi de acordare a 
consultanţei în toate 
domeniile specifice ale  
CCD Dolj 

permanent, conform 
graficului/ programului 
aprobat de directorul 
CCD Dolj 

consultanţă eficientă, 
centrată pe soluţii 

- 1 program de 
consultanţă 

- Registru de 
consultanţă 
completat 

Prof. metodişti 

2.  Asigurarea accesului 
beneficiarilor   CCD  Dolj  
la informaţiile necesare 
derulării activităţilor,  
printr-un sistem 
transparent de 

permanent, conform 
programului aprobat de 
directorul CCD Dolj 
 

- sistem informaţional 
transparent, accesibil, 
bazat pe proceduri clare  

- un program anual de 
activitate  pentru filialele 
CCD Dolj 
- un raport de 
monitorizare – evaluare a 
activităţilor filialelor CCD 

Prof. metodişti 
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comunicare, informare şi 
documentare bazat pe 
proceduri 

Dolj 

3.   
Întocmirea planului de 
activităţi al Centrului 
Regional de resurse 
pentru educaţie civică - 
CROS 
 
Organizarea de 
activităţi specifice 
Centrului Regional de 
resurse pentru educaţie 
civică(CROS) 
 
Popularizarea 
programului cu publicul 
al  CROS  

 
 
Coordonarea 
Festivalului Naţional al 
Şanselor Tale 
 

 

 
septembrie 
 
 
semestrial 
 
 
 
 
 
septembrie, program 
aprobat de directorul 
CCD Dolj 
 
 
decembrie 
 
 
 
 
ianuarie 

 
plan  de activităţi 
 
 
Organizarea de activităţi 
specifice; 
- coordonarea Festivalului 
Naţional al Şanselor Tale  
 
 
-program de lucru  
 
 
 
 
Note de informare postate 
pe site-urile CCD si ISJ Dolj 
Machete descriere 
activităţi ce vor fi 
desfăşurate 
 

1 plan anual de activităţi 

al CROS 

-cel puţin 5  activităţi 

desfăşurate 

- cel puţin 100 de 

participanţi. 

 
-1 program de lucru  cu 
publicul al  CROS, 
popularizat pe site şi la 
avizierul C.C.D. Dolj 
 
 
- 1 program de activităţi 
FNST centralizat transmis 
către ISJ Dolj, în vederea 
retransmiterii către 
M.E.N. 
1 Raport de evaluare şi 
analiză SWOT –FNST 2014 

Prof. metodist 
Cristian Stancu  
 
Coordonator 
CROS, prof. 
metodist 
Cristian Stancu  
 
 
 
Prof. metodist 
Cristian Stancu 
 
 
 
Prof. metodist 
Teodora Badea 
Prof. metodist 
Rodica 
Codoban 
Prof. metodist 
Cristian Stancu 

4.  Popularizarea 
programului cu publicul 

septembrie -program de lucru cu 
publicul  

-1 program de lucru cu 
publicul  al bibliotecii şi al 

Documentarist 
Roxana 
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al bibliotecii  şi al 
compartimentului de 
documentare 
 

 
 
 

compartimentului  de 
documentare popularizat 
pe site şi la avizierul 
C.C.D. Dolj 

Resceanu 

5.  Acordarea de 
consultanţă, prin 
sprijinirea cadrelor 
didactice cu documente 
şi informaţii 

permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 februarie 
 
 
februarie 
 
 
 
 
 
 
 
februarie 
 
 
 
 

-dezvoltarea parcursului 
profesional al cadrelor 
didactice, profesorilor 
documentarişti şi al 
bibliotecarilor 

- numărul de utilizatori 
care au beneficiat de 
consultanţă( se regăsesc 
în documentele 
Bibliotecii: fişa de 
bibliotecă, caietul de 
evidenţă zilnică; 

- dosare documentare   
pe probleme  
didactice/metodice 

- kit documentar pentru 
centrele de 
documentare şi 
informare (documente 
M.E.N, I.S.J., C.C.D., şi 
proiectări didactice) 

- kit de instrumente de 
informare, cataloage, 
fişe, mape şi liste 
bibliografice care să 
cuprindă lucrări de 
referinţă, lucrări de 
doctorat, lucrări pentru 
obţinerea gradului I 

Documentarist 
Roxana 
Resceanu 
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permanent 

etc.;  
- împrumuturi 

interbibliotecare pentru 
a procura lucrări pe care 
biblioteca C.C.D.Dolj nu 
le posedă, dar care sunt 
solicitate de personalul 
didactic/didactic auxiliar 

6.  Organizarea de expoziţii 
cu cele mai recente 
publicatii, achiziţionate de 
CCD 

periodic, în funcţie de 
bugetul disponibil 
 
 
 
semestrul al II-lea 
 
 
 
permanent 

- actualizarea fondului de 
carte şi a materialelor 
documentare prin 
mediatizarea publicaţiilor 
existente 
- promovarea publicaţiilor 
de specialitate, a celor mai 
recente apariţii editoriale 
de profil 
- asigurarea accesului  la 
informare 

- 1 colectiv  de achiziţii a 
documentelor de 
bibliotecă, din care vor 
face parte profesori, 
metodişti, bibliotecari 
şcolari, bibliotecarul 
C.C.D; 

- expoziţii de carte 
- promovarea 

evenimentului  
(expoziţia de carte) în 
mass-media – 

- 1 kit de referinţă pentru 
baza de date –programe 
metodice şi 
psihopedagogice, 
pentru obtinerea 
gradelor didactice 

Documentarist 
Roxana 
Resceanu 

7.  Organizarea de lansări de 
carte în colaborare cu 

cel puţin de două ori pe 
an, o lansare pe 

promovarea publicaţiilor 
de specialitate, a celor mai 

- lansare de carte 
organizată în colaborare 

Documentarist 
Roxana 
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editurile locale sau 
naţionale 

semestru recente apariţii editoriale 
de profil 

cu o editură locală/sem. 
- promovarea 

evenimentului în mass-
media – 1 kit de presă 

Resceanu 

8.  Popularizarea 
Săptămânii Educaţiei 
Adulţilor 

decembrie Programul activităţilor 
postat pe site- ul CCD si ISJ 
Dolj 
 

- Programul “Săptămâna 
Educaţiei Adulţilor- 
program de valorizare a 
oportunităţilor de 
învăţare permanentă” 

Prof. metodist 
Nicoleta Liţoiu 
Prof. metodist 
Cristian Stancu 
Analist-
programator 
Marinela 
Deaconeasa 

9.  Organizarea de 
activităţi de dezvoltare 
profesională în 
parteneriat cu instituţii 
reprezentative cu 
impact european 
(British Council, 
Institutul Goethe, 
Centrul Cultural 
Francez, Universitatea 
din Craiova, etc.) 

periodic -activităţi eficiente 
desfăşurate în cadrul unor 
parteneriat instituţionale 
care să contribuie la 
creşterea calităţii educaţiei 
permanente 

- cel puţin 1 parteneriat 
încheiat cu instituţii 
reprezentative cu impact 
european (British Council, 
Institutul Goethe, Centrul 
Cultural Francez etc.) 
- cel puţin o activitate 
derulată în cadrul 
parteneriatelor încheiate 

Prof. metodist 
Nicoleta Liţoiu, 
Prof. metodist 
Carla Cristofir  
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1.  Aplicarea procedurilor 
specifice gestionării 
activităţilor ştiinţifice, 
metodice şi culturale de 
către cadre didactice, 
profesori metodişti  sau 
alţi parteneri ai CCD 
Dolj. 

 

permanent 
 

- reactualizarea 
procedurilor interne 

 
 
 
 

 

- - cel puţin cinci proceduri 
interne actualizate, în 
format electronic şi pe 
suport de hârtie. 
 
 

Prof. metodist 
Teodora 
Badea 
 
 
 
 
 
 

2.  Elaborarea 
Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare 
a activităţilor de 
perfecţionare la nivel 
judeţean/interjudeţean 

 

 septembrie 
 

- regulament cunoscut şi 
respectat 

- 1 regulament de 
organizare şi desfăşurare 
a activităţilor de 
perfecţionare la nivel 
judeţean/interjudeţean 

 

Prof. metodist 
Teodora 
Badea 
Prof. metodist 
Nicoleta Liţoiu  
  

3.  Întocmirea calendarului 
judeţean al activităţilor de 
perfecţionare pentru anul 
şcolar curent 

septembrie 
 

- Calendar judeţean al 
activităţilor de 
perfecţionare pentru 
cadrele didactice 

- 1 calendar de activităţi 
de perfecţionare 
promovat pe site-ul CCD 
Dolj 

 

Prof. metodist 
Stancu 
Filipescu 
Nicuşor 
Cristian Prof. 
metodist 
Rodica 
Codoban 
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4.  Coordonarea, 
monitorizarea, 
organizarea şi evaluarea  
activităţilor de 
perfecţionare la nivel 
judeţean, interjudetean, 
national sau international,  
incluse în Calendarul 
judeţean al activităţilor de 
perfecţionare pentru anul 
şcolar curent 

semestrial, conform 
Calendarului judeţean 

- activităţi  desfăşurate, 
monitorizate şi evaluate 
sub aspect calitativ  

- cel puţin 2 activităţi de 

perfecţionare 

coordonate de membrii 

echipei CCD Dolj la nivel 

judeţean 

/interjudeţean/naţional/i

nternaţional pe semestru 

- -monitorizarea şi 

evaluarea a cel puţin 

60% din activităţile 

cuprinse în Calendarul 

judeţean al activităţilor 

de perfecţionare 

(ştiinţifice, metodice şi 

culturale), finalizate prin 

rapoarte  

Director CCD 
Dolj 
 

 

 

 

Prof. 

metodişti 

repartizati 

conform 

Calendarului 

judeţean al 

activităţilor de 

perfecţionare 

5.  Monitorizarea şi 
evaluarea de activităţi 
de perfecţionare la nivel 
judeţean, incluse în 
Calendarul judeţean al 
activităţilor de 
perfecţionare pentru 
anul şcolar curent 

- în 2 săptămâni de la 
finalizarea 
evenimentului 

- activităţi desfăşurate, 
monitorizate şi evaluate 
sub aspect calitativ 

- rapoarte de 
monitorizare  şi 
evaluare a tuturor 
activităţilor  
repartizate din 
Calendarul judeţean 
al activităţilor de 
perfecţionare, 
finalizate prin 

Prof. metodist 
repartizat 
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interpretarea 
chestionarului aplicat 

6.  Obţinerea de fonduri 
din diferite surse de 
finanţare extrabugetare 
pentru 
susţinerea/desfăşurarea 
de evenimente 

- periodic pe 
parcursul anului 
şcolar 

- demersuri pentru 
obţinerea de finanţări 

- un proiect de grant 
scris in cadrul 
POSDRU 
 
 
 
 

- cel puţin  un 
parteneriat derulat în 
cadrul unui proiect 
POSDRU 

Administrator 
financiar 
Daniela 
Surugiu 
Prof. 
metodişti  
 
Administrator 
financiar 
Daniela 
Surugiu 
Prof. 
metodişti 

7.  Semnarea de protocoale 
de colaborare cu C.C.D. -
uri din ţară 

semestrul I - extinderea relaţiilor de 
colaborare ale CCD Dolj 
cu alte CCD-uri din ţară 
pentru asigurarea unui 
schimb de bune practici 
care să favorizeze 
dezvoltarea  
instituţională 

- cel puţin 1 protocol de 
colaborare încheiat cu 
CCD-urile din ţară 

Prof. 
metodişti 

8.  Desfăşurarea de 
activităţi în cadrul 
parteneriatelor 
încheiate cu CCD-uri din 
tara. 

semestrul al II-lea - extinderea relaţiilor de 
colaborare ale CCD Dolj 
cu alte CCD-uri din ţară 
pentru asigurarea unui 
schimb de bune practici  

- cel puţin 2 activităţi  Prof. 
metodişti 
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1.  
 

 

Consilierea cadrelor 
didactice care doresc să 
publice articole în revista 
EURODIDACTICA 

Septembrie  – 
decembrie  
 

- publicaţie  expertizată, 
de calitate 

 

- toate articolele  
expertizate 

- 1 revistă expertizată la 
nivel de conţinut 

 

Prof. metodist  
Matei Claudia 
Prof. metodist 
Nicoleta Litoiu 

2.  Promovarea serviciilor 
bibliotecii CCD  
 
 
 

permanent - ameliorarea  demersului 
didactic 

 

 

- Impact semnificativ 

asupra grupurilor tinta  

- vizate  

- numărul de materiale 
editate/tipărite în 
revista  Eurodidactica 
XXI  

- creşterea calităţii 
consultanţei  prin buna 
informare a 
utilizatorilor.  

Documentarist  
Roxana 
Resceanu  

3.  Extinderea activitatii 
editurii CCD Dolj (editura 
Colegial),  prin atragerea 
cadrelor didactice dornice 
să publice  materialele 
concepute (cărţi, reviste) 

semestrul I - cărţi editate prin Editura 
Colegial 

-  2 cărţi editate la 
Editura Colegial 

Analist-
programator 
Marinela 
Deaconeasa 
Documentarist 
Roxana 
Resceanu 

4.  Promovarea în mass-
media  şi instituţiile de 
învăţământ a facilităţilor 
oferite de editura CCD 

permanent - documente de 
promovare/marketing 
pentru activitatea 
Editurii Colegial 

- 1 kit de 
marketing/promovare a 
editurii Colegial 

Analist-
programator 
Marinela 
Deaconeasa 
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Dolj 
 

Documentarist 
Roxana 
Resceanu 

5.  Organizare de expoziţii cu 
cele mai recente apariţii 
editoriale/publicatii 
achizitionate de CCD Dolj 

semestrul al II-lea - expoziţii vizitate de un 
număr semnificativ de 
cadre didactice si 
personal didactic 
auxiliar, reprezentanţi ai 
comunităţii locale 

-  două expoziţii 
organizate  

Documentarist 
Roxana 
Resceanu 
 

6.  Organizarea de lansări de 
carte în colaborare cu 
edituri locale/naţionale de 
prestigiu 

permanent - lansări de carte 
organizate în colaborare 
cu edituri de prestigiu 
cu impact semnificativ 
în rândul cadrelor 
didactice 

- cel puţin 1 lansare de 
carte organizată 

Documentarist 
Roxana 
Resceanu 
Prof. metodist 
Nicoleta Liţoiu 
 

 
e. Parteneriat intern şi extern 

Nr. 
crt. 

Activităţi Termen Rezultate aşteptate Indicatori de 
rezultat 

Responsabil 

1.   Dezvoltarea  
parteneriatelor 
interinstituţionale 

permanent - parteneriate cu instituţii 
interesate de implicare reală 
în educaţie şi formare 
profesională 
 

- cel puţin 4  
parteneriate 
interinstituţionale 
- o bază de date cu 
parteneriatele 
instituţiei  

Director CCD Dolj 
Compartiment 
proiecte 
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2.     
 

Încheierea de 
parteneriate de 
colaborare între instituţii 
implicate/interesate de 
educaţie la nivel 
judeţean, regional, 
naţional şi internaţional 

semestrul I 
 

 
 

- parteneriate pro-active -  cel puţin 4 
parteneriate de 
colaborare încheiate 
la nivel judeţean,  
pentru derulare 
cursuri de formare/ 
activităţi de 
perfecţionare  

Prof. metodist   
Stancu Filipescu 
Nicuşor Cristian 
Prof. metodist 
Nicoleta Liţoiu 
 
 
 

3.  Identificarea unor 
potenţiale surse de 
finanţare 

permanent - asigurarea cadrului strategic 
specific de atragere a 
fondurilor europene 
nerambursabile prin 
proiecte 

- o bază de date cu 
furnizorii de 
proiecte 
nerambursabile 

Compartiment 
proiecte 

4.  Constituirea echipelor şi 
parteneriatelor pentru 
atragerea de fonduri 
europene 
nerambursabile prin 
proiecte 

Septembrie - 
noiembrie 

- asigurarea resursei umane 
pentru scrierea proiectelor 

- - cel puţin 1 echipă 
de lucru 

Director CCD Dolj 
Compartiment 
proiecte 

5.  Scrierea de proiecte 
pentru accesarea 
fondurilor europene 
nerambursabile 

Septembrie -  martie - atragerea de fonduri 
europene nerambursabile 

- cel puţin un 
proiect scris în 
cadrul POS DRU 

- cel puţin o bursă 
individuală 
Comenius/ 
Grundtvig  depusă 
în anul şcolar 
curent 

Compartiment 
proiecte 



 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Casa Corpului Didactic Dolj 

Instituţie certificată pentru 

sistemul de management al 

calităţii 

ISO 9001:2008 Q-5309/11 
Nr. 
crt. 

Activităţi Termen Rezultate aşteptate Indicatori de 
rezultat 

Responsabil 

6.  Implementarea 
proiectului „ Medierea – 
modalitate de 
soluţionare a conflictelor 
apărute în mediul şcolar  
POSDRU/57/1.3/S/34825 

2010-2013 - cadre didactice formate 
printr-un program de 
formare complex, inovativ 

- toate activităţile 
cuprinse în 
planul de 
acţiune aprobat 

Reprezentant CCD 
Dolj: Prof. 
metodist Teodora 
Badea 
Administrator 
finaciar 

7.  Implementarea 
proiectului 
“Antreprenoriatul – O 
carieră de succes” 
POSDRU/92/3.1/S/63785 

2010 - 2013 - cadre didactice formate 
printr-un program de 
formare complex, inovativ 

- toate activităţile 
cuprinse în 
planul de 
acţiune aprobat 

Reprezentant CCD 
Dolj: Prof. 
metodist Rodica 
Codoban 
Administrator 
finaciar 

8.  Implementarea 
proiectului “Oportunităţi 
pentru o carieră 
didactică de calitate 
printr-un program 
naţional de formare 
continuă a profesorilor 
de matematică din 
învăţământul 
preuniversitar” ID 62882 

2011-2014 - cadre didactice formate 
printr-un program de 
formare complex, inovativ 

- derularea 
programului de 
formare 

Reprezentant CCD 
Dolj: Prof. 
metodist Nicoleta 
Liţoiu  
Prof. metodist 
Cristi Stancu 
Filipescu 

9.  Implementarea 
proiectului Grundtvig, 
acţiuni centralizate 
“European for Example – 
EUFOREX” 

2012-2013 - dezvoltarea cetăţeniei active 
şi a voluntariatului în rândul 
cadrelor didactice din 
judeţul Dolj 

- toate activităţile 
cuprinse în 
planul de 
acţiune aprobat 

Coordonator 
proiect -Director 
C.C.D. Dolj 
Echipa de proiect 
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10.  Organizarea 
interdisciplinară a 
ofertelor de învăţare 
pentru formarea 
competenţelor cheie la 
şcolarii din clasele I-
IV(ICOS) 
POSDRU/87/1.3/S/ 
63113 

2012-2014 - cadre didactice formate 
printr-un program de 
formare complex, inovativ 

- derularea 
programului de 
formare 

Reprezentant CCD 
Dolj: Prof. 
metodist Teodora 
Badea 
Prof. metodist 
Nicoleta Liţoiu 

11.  “Improving digital skills 
of european citiyens 
seniors and disabled: a 
work program” 

2013 - 2015 - cadre didactice formate 
printr-un program de 
formare complex, inovativ 

- toate activităţile 
cuprinse în 
planul de 
acţiune aprobat  

- derularea 
programului de 
formare 

Director  CCD  
Echipa de proiect 

12.  “Education and Career  
Guidance – Let’t help the 
students choose a right 
career!” 

1.08.2013  
31.07.2015 

- cadre didactice formate 
printr-un program de 
formare complex, inovativ 

- toate activităţile 
cuprinse în 
planul de 
acţiune aprobat  

- derularea 
programului de 
formare 

Director  CCD  
Echipa de proiect 

13.  “Let’s remove the most 
devastating threat, 
psihological violence, out 
of our society” 

2013-2015 - cadre didactice formate 
printr-un program de 
formare complex, inovativ 

- cadre didactice 
formate printr-
un program de 
formare 
complex, 

Director CCD 
Prof. Carla 
Cristofir  
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inovativ 

 
 

f. Marketing  educaţional,  publicitate/diseminare 
 

Nr. 
crt. 

Activităţi Termen Rezultate aşteptate Indicatori de 
rezultat 

Prof. metodist 
responsabil 

1.  Activitate de diseminare 
a bunelor practici 
acumulate la nivelul 
C.C.D. Dolj 

permanent  - multiplicarea informaţiei 
 

- o masă rotundă de 
diseminare a 
întâlnirilor de 
proiect din cadrul 
Proiectului 
Grundtvig 
„EUFOREX” 

- o conferinţă de 
presă pentru 
promovarea şi 
diseminarea 
activităţilor 
proiectului 
EUFOREX 

- promovarea 
activităţii CCD Dolj  
- site instituţional 
actualizat  

Profesori metodişti 
implicaţi în proiect 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentarist 
Roxana Resceanu 
Prof. metodişti 
 Analist-
programator 
Marinela 
Deaconeasa 
 

2.  Menţinerea legăturii cu 
toate categoriile de 

permanent - diseminarea informaţiei - Mail-uri, contacte 
telefonice,etc 

Personalul CCD 
Dolj 
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3.  Elaborarea de material 
de informare şi 
diseminare a ofertei CCD 
Dolj şi a experienţelor de 
bune practici 

permanent - diseminarea informaţiei - PPT uri, materiale 
promoţionale 

Prof. metodişti 

4.  Actualizarea permanenta 
a site-ului CCD Dolj 
(www.ccddj.ro) 

permanent - diseminarea informaţiei  - Trafic site, 
materiale de 
diseminare, 
raportări  

- Mail-uri, contacte 
telefonice, 
materiale 
promoţionale etc. 

Analist-
programator 
Marinela 
Deaconeasa 
Documentarist 
Roxana Resceanu 
 

5.  Publicarea în mass media 
a iniţiativelor C.C.D.Dolj 
în vederea promovării 
acestora 

permanent - materiale de informare 
diverse, atractive cu impact 
semnificativ in rândul 
publicului 

- Comunicate de 
presă, articole de 
presă 

Prof. metodişti 
Documentarist 
Roxana Resceanu 
 

6.  Elaborarea de materiale 
de informare şi 
promovare a cursurilor / 
programelor de formare 
continuă/activităţilor de 
perfecţionare gestionate  
şi a experienţelor de 
bună practică. 

semestrul I - optimizarea marketingului 
educaţional 

- newsletter lunar,  
flyere şi afişe de 
promovare 
cursuri/programe/ 
activităţi de 
perfecţionare 
coordonate 

 

Prof. metodişti 
Documentarist 
Roxana Resceanu 
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Nr. 
crt. 

Activităţi Termen Rezultate aşteptate Indicatori de rezultat Responsabil 

1.  Stabilirea necesarului 
de resurse financiare şi 

controlul eficienţei 
utilizării resurselor 

alocate (bugetare şi 
extrabugetare) 

anual, luna  
septembrie; luna 
ianuarie 

Raţionalizarea resurselor 
disponibile şi utilizarea lor cu 

eficienţă maximă 

Fonduri atrase prin 
proiecte cu finanţare 
europeană, sau alte 

tipuri de fonduri 
atrase 

Administrator 
financiar Daniela 

Surugiu 

2.  Participarea  la 
programe de formare 
continuă şi 
perfecţionare în ţară şi 
în străinătate 

- permanent, cu 
acordul prealabil 
al directorului 
CCD Dolj ( pentru 
participarea la 
cursuri de 
formare 
continuă) 

- personal CCD Dolj informat 
şi format la standarde 
europene, transformat în 
persoană – resursă în 
multiplicarea  şi valorizarea 
experienţei de învăţare 

- 2 participari la 
reuniunile 
directorilor CCD 
organizate de MEN 

- 2 intervenţii la 
cercurile 
directorilor din 
judeţul Dolj 

- 1 seminar 
organizat cu 
reprezentanţi de 
marcă ai 
managementului 
instituţional 
românesc 

- cel puţin 50% din 
personalul CCD 
Dolj absolvent de 
cursuri de formare 
continuă 

 Director CCD -
Prof. Ştefan 
Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
Centralizare 
date/semestru: 
Prof. metodist 
Stancu Filipecu 
Nicusor Cristian 
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- cel puţin 70% din 
personalul CCD 
Dolj participant la 
activităţi de 
perfecţionare 

- cel puţin ½ din 
absolvenţi/particip
anţi deveniţi 
multiplicatori ai 
activităţii de 
învăţare 

 


