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1.1. Prezentare generală 

 

1.1.1 Argument 

Legislația în domeniul educației stabilește cadrul general în care casele corpului didactic își 

desfășoară activitate. Astfel, Legea Educației Naționale nr. 1/2011 precizează în articolul 244, 

aliniatul (4): „Casele corpului didactic sunt centre de resurse și asistență educațională și managerială 

pentru cadrele didactice și didactice auxiliare și se pot acredita ca furnizori de formare continuă.” 

La rândul său, Regulamentul de organizare și funcționare al casei corpului didactic, aprobat 

prin OMECTS nr. 5554/2011, stabilește misiunea generală a caselor corpului didactic ca fiind aceea: 

„de a promova inovația și reforma în educație, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și 

profesională a personalului din învățământul preuniversitar, în corelație cu standardele profesionale 

pentru profesiunea didactică, standardele de calitate și competențele profesionale, precum și în 

conformitate cu politicile și strategiile naționale în domeniul educației.” (art. 7). 

În perioada actuală, casele corpului didactic trebuie să-și orienteze strategiile de dezvoltare în 

funcție de câteva considerente de ordin general: 

 Principiile generale care trebuie să stea la baza educației și formării profesionale, dintre care 

amintim: principul echității, principiul calității, principiul relevanței, principiul eficienței, 

principiul asigurării egalității de șanse, principiul incluziunii sociale, principiul centrării 

educației pe beneficiarii acesteia etc. 

 Educația și formarea profesională trebuie să aibă ca finalitate „formarea competențelor, 

înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și 

aptitudini …”  (cf. art. 4 din Legea Educației Naționale) 

 Adaptarea la noile cerințe educaționale, derivate din strategiile europene privind educația și 

formarea profesională; 

 Schimbările de paradigmă în domeniul educației, accentul tot mai pronunțat pe pedagogia 

constructivistă, pe rolul tot mai important al educației non-formale și informale; 

 Rolul noilor tehnologii în procesul de învățământ, ca și în cel al formării profesionale, în 

special în contextul adaptării la organizarea on-line a activităților educative și de formare 

continuă; 

 Competiția cu alte instituții de formare, fie din domeniul public, fie din cel privat; 

 Evoluția societății românești în ansamblul său, incluzând schimbări semnificative în 

domeniile economic, social și cultural. 
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Casa Corpului Didactic Timiș și-a stabilit direcțiile prioritare de dezvoltare ținând seama și 

de contextul regional și local în care își desfășoară activitatea: un mediu multicultural, cu o dinamică 

pronunțată în domeniul economic și social, cu o componentă academică prestigioasă și cu anumite 

particularități specifice, care constituie împreună un profil aparte în peisajul cultural românesc.  

Județul Timiș este, totodată, unul dintre cele mai mari județe ale țării, atât ca suprafață cât și 

ca populație. Acest lucru se reflectă într-o rețea școlară bine dezvoltată și diversificată, cu un număr 

mare de cadre didactice, ceea ce constituie o bună oportunitate în ceea ce privește grupul țintă al 

programelor de formare și al celorlalte activități metodico-științifice și culturale, furnizate de Casa 

Corpului Didactic Timiș. 

În concluzie, Casa Corpului Didactic Timiș susține valori precum competența, creativitatea, 

seriozitatea, participarea, obiectivele sale fiind creșterea competitivității instituției pe piața formării 

continue, respectarea cerințelor legale și a cerințelor privind calitatea și eficiența activităților de 

formare continuă și dezvoltare profesională, creșterea satisfacției beneficiarilor.  

A furniza programe de formare continuă de calitate, înseamnă, înainte de toate, a avea în 

vedere că profesorul, pe lângă rolul tradițional de planificator, organizator, evaluator, consilier, 

manager, devine persoană resursă în vederea generării de noi idei și schimb de bune practici, promotor 

al educației pentru interculturalitate, democrație, responsabilitate socială în vederea dezvoltării 

durabile. 

 

 

1.1.2 Elementele de identificare ale instituției 

Denumirea: Casa Corpului Didactic Timiș 

Adresa: Timișoara, Piața Iancu Huniade, nr. 3, cod 300029 

Telefon / fax: 0256-490452 

E-mail: ccdtimis@ccd-timis.ro ; ccdtimis@yahoo.com 

Site: www.ccd-timis.ro 
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1.1.3 Istoricul CCD Timiș 

 În anul 1896 ministrul învățământului Petru Poni înființează „Casa Școalelor”, instituție de 

învățământ și cultură pe lângă Ministerul Instrucțiunii Publice, având rolul de a administra fondurile 

destinate învățământului, utilizate pentru construirea de școli și dotarea acestora cu mobilier și 

material didactic. În 1896 se creează Asociația Generală a Învățătorilor din România, care își creează 

filiale – case ale învățătorilor – în toate județele țării. (ap. T. Vaida, Casa Corpului Didactic între a 

fi sau a nu fi?, Revista Acces, nr. 2, Timișoara, aprilie 2013).  

 După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și integrarea Banatului în noul stat român, la 

Timișoara se înființează încă din 1919 Asociația Învățătorilor din Timiș-Torontal, iar din 1924 își 

începe activitatea Asociația Învățătorilor Bănățeni, cu sediul tot în Timișoara. De asemenea, pe 

cheltuiala corpului didactic s-a ridicat în Timișoara Casa Învățătorului, unde se vor organiza 

numeroase manifestări culturale de prestigiu. (ap. I. Munteanu, R. Munteanu, Timișoara. Monografie. 

Editura Mirton, Timișoara, 2002, p. 380). 

 În 1969, prin legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic, se înființează Casa Corpului 

Didactic, ca „instituție cu caracter metodic din învățământul de cultură generală, profesional și 

tehnic”. Casa Corpului Didactic Timiș a fost funcționat încă de la început pe strada Gheorghe Doja, 

nr. 11 (împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș. În anul 1981 CCD Timiș avea 6 filiale (la 

Lugoj, Buziaș, Deta, Jimbolia, Sînnicolau Mare și Făget) și 8 centre de documentare și informare. 

(ap. Repertoriul caselor corpului didactic, Biblioteca Centrală Pedagogică, București, 1981, pp. 171-

175). 

 Reînființarea caselor corpului didactic se realizează prin Ordinul Ministrului Învățământului 

Mihai Șora nr. 9867 din 20 martie 1990, apreciindu-se că în luna octombrie 1986 casele corpului 

didactic au fost desființate în mod abuziv. În acest ordin, casa corpului didactic este definită ca 

„instituție de perfecționare psiho-pedagogică și metodică, științifică, cultural-educativă, de informare 

documentară și prin publicații proprii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”, 

funcționând pe lângă inspectoratele școlare județene. Prin același ordin este stabilită și structura 

organizatorică a caselor corpului didactic. 

Prin dispoziția 127 din 27.05.1997, Casa Corpului Didactic Timiș se mută în actualul sediu, 

situat la etajul I al internatului Colegiului Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timișoara. 

Din anul 2003 funcționează Editura Acces a Casei Corpului Didactic Timiș și începe editarea 

Revistei Acces (numărul 1 în ianuarie 2003). 

Proiecte și domenii în care CCD Timiș s-a implicat în mod constant: 
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 Project Citizen, proiect ce urmărește introducerea unei metode inovative de predare a 

educației civice, elaborat de Center for Civic Education S.U.A. și desfășurat în parteneriat cu 

Institutul Intercultural Timișoara din anul 2002. CCD Timiș a acreditat programul de formare 

continuă „Democrație participativă. Proiectul Cetățeanul”, în anul 2008 (reacreditat prin O.M. 

nr. 3106/30.01.2013), care urmărește formarea cadrelor didactice în aplicarea acestei 

metodologii. În prezent, Casa Corpului Didactic Timiș, în parteneriat cu Institutul 

Intercultural Timișoara, susține aplicarea acestei metode de către profesorii de educație 

socială la clasa a VII-a.  

 Domeniul educației interculturale a fost o preocupare constantă a CCD Timiș – proiectul 

Educația interculturală și pentru cetățenie democratică în școli, realizat în anul 2003, în 

parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara și British Council, programul de formare 

acreditat „Educație interculturală în școli fără discriminare” (acreditat prin O.M. nr. 

4486/23.06.2011, reacreditat prin O.M. nr. 3114/01.02.2016) programul de formare acreditat 

„Incluziune și interculturalitate în școala românească” (acreditat prin O.M. nr. 

4925/10.08.2020), derularea unor programe de formare în limbile minorităților naționale 

(maghiară, germană, sârbă), precum şi desfășurarea proiectului transfrontalier „Banat on the 

European Road”, în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Profesională Kikinda din republica 

Serbia. De asemenea, au fost derulate şi alte proiecte: „Tinerii spun NU discriminării” – în 

parteneriat cu Asociaţia Română de Dezvoltare Europeană, „Pe dinafară!” în parteneriat cu 

Asociaţia Solidart Timişoara. 

 Domeniul managementului educațional a fost prezent în oferta de formare a Casei Corpului 

Didactic Timiș prin programe proprii (programele avizate „Managementul finanțării 

învățământului în procesul de descentralizare”, „Administrarea și gestionarea patrimoniului 

public”, „Managementul resurselor umane în învățământul preuniversitar”, programul de 

formare continuă „Managementul implementării și dezvoltării sistemului de control intern în 

unitățile subordonate Ministerului Educației Naționale” acreditat prin O.M.E.N. nr. 

3904/05.06.2018) sau în parteneriat cu alte instituții de formare (programul acreditat 

„Conducerea, îndrumarea și controlul în procesul instructiv-educativ” în parteneriat cu Casa 

Corpului Didactic Bihor, programele de formare acreditate „Management educațional” și 

„Leadership și management în organizațiile școlare” în parteneriat cu Asociația Proeuro Cons 

Slatina). 

 Promovarea educației non-formale a fost realizată de Casa Corpului Didactic Timiș prin 

programe de formare („Managementul activităților extracurriculare”, „Tehnici de educație 
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nonformală în învățământul primar și preșcolar”, „Educația nonformală în școala 

contemporană – acreditat prin O.M. nr. 3937/19.04.2019), dar și printr-o serie de activități 

metodice și proiecte educaționale („Itinerariile cunoașterii” „Voluntariatul – oportunități și 

perspective în educația contemporană”, „Lectură și comunicare”). 

 Susținerea pedagogiilor alternative, în special a Pedagogiei Freinet, prin activități în 

parteneriat cu Asociația Română pentru o Școală Modernă C. Freinet Timișoara și 

desfășurarea de programe de formare continuă (din anul 2000). De asemenea, Casa Corpului 

Didactic Timiș a acreditat programul de formare continuă „Pedagogia Freinet – o pedagogie 

colectivă pentru fiecare” (O.M. nr. 4094/09.06.2016). 

 Susținerea introducerii noilor tehnologii în activitatea educațională, prin organizarea de 

programe de formare continuă (acreditate sau avizate – în anul școlar 2020-2021: „Multimedia 

în școala modernă”, „Dezvoltator e-learning – oportunități pentru formarea la distanță a 

cadrelor didactice/ didactice auxiliare”) sau diverse activități metodice în domeniul formării 

și dezvoltării competențelor digitale ale cadrelor didactice. 

De-a lungul anilor, Casa Corpului Didactic Timiș a fost implicată ca beneficiar sau partener 

în diferite proiecte cu finanțare europeană, care au urmărit în special dezvoltarea competențelor 

cadrelor didactice în vederea asigurării unei educații de calitate. Astfel, Casa Corpului Didactic Timiș 

a fost/este beneficiara următoarelor proiecte: Proiectul Leonardo da Vinci VET PRO „Abordarea 

creativă a programelor de formare continuă în Europa” (LLP-LDV/VET PRO/2011/RO/217), 

Proiectul transfrontalier „Banat on the European Road” (MIS ETC 1404) în perioada 2014-2015, 

Proiectul „School prepares active citizens”, (2018-EY-PMIP-R2-0001), finanțat prin granturile SEE, 

începând cu septembrie 2019 

De asemenea, Casa Corpului Didactic Timiș a fost/ este parteneră în următoarele proiecte 

europene: Proiectul PHARE „Accesul la educație al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe rromi” 

în perioada 2004 – 2007; Proiectul Pestalozzi „Tools for improving the practice of Roma schools 

mediators and assistants” în 2008; Proiectul POSDRU/87/1.3/S/55659 „Educatori pentru societatea 

cunoașterii” în perioada 2011-2013; Proiectul POSDRU87/1.3/S/64065 „Platformă digitală 

interactivă pentru eficientizarea activității cadrelor didactice în relația sindicală” în perioada 2012 – 

2014; Proiectul POCU „Curriculum relevant – educație pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 

118327, din 2017 până în prezent. 
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1.2. Diagnoza mediului intern 

 

 Casa Corpului Didactic Timiș își bazează activitatea pe cooperare și muncă în echipă, fiind 

promovate valorile și principiile democratice și transparența decizională în managementul instituției 

și în relațiile cu partenerii.    

 În cadrul instituției este stimulată creativitatea, implicarea și dorința de afirmare. Activitatea 

se desfășoară după norme și reguli specificate în Regulamentul Intern al instituției. Casa Corpului 

Didactic Timiș angajează un dialog deschis și permanent cu toți factorii implicați în sistemul 

educațional.  

 

1.2.1 Baza legală: 

 Activitatea Casei Corpului Didactic Timiș își fundamentează în principal activitatea pe 

prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu toate modificările și completările ulterioare, 

precum și pe cele ale Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic, aprobat 

prin OMECTS nr. 5554/2011. 

 De asemenea, în activitatea sa Casa Corpului Didactic Timiș are în vedere și următoarele 

documente legislative: 

 OG 129/2000 - Formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare; 

 OG 137/2000 – Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 116/2002 - Prevenirea și combaterea marginalizării sociale 

 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile 

și instituțiile publice. 

 OUG 75/2005 – Asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea - cadru nr. 284/2010 – Salarizarea unitară a personalului plătiți din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 OMECTS 5561/2011 - Metodologia privind formarea continuă a personalului din 

învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

 OMECTS 5556/2011 - Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor și centrelor de 

documentare și informare 
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 OMECTS 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea 

concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ 

 OMECTS 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a personalului 

didactic și didactic auxiliar, cu toate modificările și completările ulterioare; 

 OMEN 3307/2013 – Aprobarea modelului Atestatului de formare continuă a personalului 

didactic și a modelului „Fișei competențelor și a disciplinelor/temelor” 

 Legea nr. 190/ 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/ 679 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/ 46/ CE. 

 OMEN nr. 4831/2018 - Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul 

preuniversitar 

 OMEC Nr. 5967/2020 din 6 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul 

de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile; 

 OME nr. 5.138/27.08.2021 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de 

formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul 

școlar 2021-2022. 

 

1.2.2 Resursele materiale: 

 Casa Corpului Didactic Timiș nu dispune de o clădire proprie, sediul instituției fiind situat la 

etajul I, în internatul Colegiului Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timișoara. În cadrul acestuia sunt 

situate sălile necesare derulării activității curente a instituției, un laborator de informatică și un centru 

de documentare și informare. Casa Corpului Didactic Timiș nu dispune, însă, de spații proprii pentru 

desfășurarea activităților de formare. 

 Activitatea Casei Corpului Didactic Timiș se desfășoară și în cadrul celor 4 filiale, înființate 

la Lugoj, Făget, Deta și Variaș, precum și în cadrul centrelor de informare și documentare din județ 

(în anul școlar 2021-2022 funcționează 26 de astfel de centre). 

 Casa Corpului Didactic Timiș dispune de echipament IT și de birotică (inclusiv un laborator 

de informatică), precum și de un fond de carte de 33.310 volume. De asemenea, CCD Timiș are și o  

editură proprie. 
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1.2.3 Resursele financiare sunt obținute: 

 de la bugetul de stat pentru salarii, dotare, derularea unor programe de formare acreditate / 

avizate de către Ministerul Educației, alte categorii de cheltuieli prevăzute a fi finanțate de la 

bugetul de stat; 

 din venituri extrabugetare, obținute din servicii prestate în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic, aprobat prin OMECTS 

5554/2011 (cursuri cu taxă, activitate editorială, multiplicare materiale suport pentru cadrele 

didactice), precum și din finanțarea unor proiecte, utilizate pentru derularea unor activități 

educative, ca și pentru dotarea și dezvoltarea instituției. 

 

1.2.4 Resursele umane: 

 În conformitate cu normativele de încadrare, Casa Corpului Didactic Timiș dispune de 10,5 

posturi, după cum urmează: 

Denumirea postului Nr. posturi aprobate Nr. posturi 

ocupate 2021-2022 

        Personal didactic 7 5,44 

Director 1 1 

Profesor metodist 6 4,44 

        Personal didactic auxiliar 3,5 3,5 

Administrator financiar 0,5 0,5 

Informatician 1 1 

Bibliotecar-documentarist 1 1 

Secretar 1 1 

       Total 10,5 8,94 

 

Trei posturi de profesor metodist sunt ocupate prin concurs (un post devenit vacant pentru 

anul școlar 2021-2022 – detașare în interesul învățământului pe post de director la o unitate de 

învățământ preuniversitar). 

Toate posturile au fost încadrate cu personal calificat. 
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1.2.5 Cultura organizațională 

Cultura organizațională a Casei Corpului Didactic Timiș este caracterizată printr-un înalt 

ethos profesional. Valorile dominante sunt: egalitatea de șanse, cooperarea, munca în echipă, respect 

reciproc, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, implicare, 

participare, entuziasm, dorință de afirmare.  Aceste valori sunt reflectate și în climatul din cadrul 

instituției, care este deschis și bazat pe angajarea întregului personal în activități ce aduc satisfacții 

personale și instituționale. De asemenea, aceste valori sunt transpuse în diferitele practici existente la 

nivelul instituției. 

Managementul practicat este unul de tip participativ, bazat pe principiile democratice, pe 

tratament egal, nediscriminatoriu și pe valorificarea potențialului uman și a diversității opiniilor; 

luarea deciziilor este bazată pe participare și răspundere. Este încurajată implicarea și participarea 

tuturor angajaților la diferite nivele ale activității de management al instituției.  

Activitate din cadrul instituției este în principal reglementată de norme și reguli specificate în 

Regulamentul Intern și în Codul de etică și conduită.  

Relațiile colegiale din cadrul Casei Corpului Didactic Timiș se bazează pe respect, onestitate, 

solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranță, sprijin reciproc, confidențialitate, competiție loială.  

Un aspect important al culturii organizaționale caracteristice Casei Corpului Didactic Timiș 

este deschiderea față de comunitate, colaborarea cu diferite organizații nonguvernamentale și 

instituții, cu autoritățile publice și cu mass-media. 
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1.3. Diagnoza mediului extern 

 

1.3.1 Cadrul general: 

 Situat în vestul țării, la granița cu Serbia și Ungaria, județul Timiș este cel mai mare județ 

al țării, cu o suprafață de 8697 km2, având o populație de 683.540 locuitori, dintre care 422.349 în 

mediul urban și 261.191 în mediul rural (conform datelor recensământului din 2011). Reședința 

județului este municipiul Timișoara, important centru economic, cultural și universitar, cu o populație 

de 319.279 locuitori (în 2011). Pe lângă Timișoara, în județul Timiș mai există încă 9 localități urbane 

(Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaș, Făget, Deta, Gătaia, Recaș, Ciacova) și 88 de comune.  

Populația județului Timiș se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, culturală și 

lingvistică (conform recensământului din 2011: 85,53% români, 5,43% maghiari, 2,23% romi, 1,3% 

germani, sârbi, ucraineni, bulgari etc.). 

 

1.3.2 Contextul european: 

Ca urmare a integrării sale în Uniunea Europeană, România se angajează să-și armonizeze 

sistemul educațional cu politicile și strategiile europene în domeniul educației. Strategia europeană 

în domeniul educației și formării profesionale este bazată pe programul „Europa 2020”, adoptat de 

către Comisia Europeană în anul 2010. Unul dintre cele 5 obiective majore se referă la educație, și 

vizează reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a școlii și creșterea la peste 40% a ponderii 

absolvenților de studii superioare în rândul populației în vârstă de 30-34 de ani. În cadrul acestui 

program a fost stabilit cadrul strategic „Educație și formare profesională 2020”. 

De asemenea, pentru cadrul european al educației și formării profesionale sunt relevante și 

Cadrul European al Calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (EQF), ce are ca scop o 

mai bună corelare a diferitelor sisteme naționale ale calificărilor, precum și Sistemul European de 

credite transferabile pentru formarea profesională (ECVET), creat pentru a facilita transferul și 

recunoașterea experiențelor de învățare în Europa, inclusiv pe cele dobândite în afara mediilor de 

învățare formale. Sistemul ECVET este menit să sprijine învățarea pe tot parcursul vieții, mobilitatea 

cursanților la nivel european și flexibilitatea rutelor de învățare. 

Pe lângă aceste reglementări cu caracter general, există și documente europene ce vizează 

anumite domenii specifice, considerate prioritare pentru educație și formare profesională în Europa. 

Printre acestea putem aminti: 

http://eqavet.eu/gns/policy-context/european-vet-initiatives/european-qualifications-framework.aspx
http://eqavet.eu/gns/policy-context/european-vet-initiatives/credit-transfer-system-for-vocational-education-tr.aspx
http://eqavet.eu/gns/policy-context/european-vet-initiatives/credit-transfer-system-for-vocational-education-tr.aspx
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 Recomandarea R (2000) 4 a Comitetului miniștrilor statelor membre, asupra educației 

copiilor romi/țigani din Europa; 

 Recomandarea Parlamentului European privind dezvoltarea competențelor cheie pentru 

educația permanentă din 2006; 

 Rezoluția Consiliului Uniunii Europene privind recunoașterea valorii educației non-formale 

și informale în rândurile tineretului european (2006) 

 Recomandarea Consiliului U.E. din 20 dec. 2012 privind validarea învățării non-formale și 

informale  

 Carta Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și educația pentru 

drepturile omului (2010) 

 Comunicarea Comisiei Europene „Regândirea educației: investiții în competențe pentru 

rezultate socio-economice mai bune” (2012), care subliniază necesitatea dezvoltării 

competențelor transversale, cu deosebire a competențelor antreprenoriale. 

 Cadrul de referință privind competențele pentru o cultură democratică şi dialog intercultural 

(2018), adoptat de Consiliul Europei. 

 

1.3.3 Contextul național: 

Obiectivele programului Europa 2020 au fost transpuse în obiective naționale pentru fiecare 

stat membru; astfel, în cazul României, ar fi trebuit să se ajungă până în anul 2020 la o rată de 

părăsire timpurie a școlii sub 11,3% și la o pondere a absolvenților de studii superioare în rândul 

populației în vârstă de 30-34 de ani de peste 26,7%. Obiective ambițioase, care însă nu au fost atinse 

în integralitatea lor, ceea ce le menține în actualitate și pentru perioada următoare. 

Pe baza strategiilor europene, România și-a fixat următoarele obiective strategice: 

1. Promovarea accesului egal la educație de calitate (educația timpurie, învățământul 

primar și secundar) și reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii. 

2. Îmbunătățirea calității, eficienței și gradului de deschidere a învățământului terțiar, 

pentru creșterea ponderii absolvenților de învățământ terțiar. 

3. Încurajarea și creșterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții, îmbunătățirea 

competențelor forței de muncă, precum și îmbunătățirea calității și relevanței educației și 

a sistemelor de formare profesională pentru piața forței de muncă. 

4. Creșterea accesului la educație de calitate prin dezvoltarea infrastructurii educației și 

formării profesionale, inclusiv la nivelul instituțiilor culturale cu rol educativ. 
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Legea Educației Naționale nr. 1/2011 stabilește la rândul său finalitățile procesului de 

formare continuă a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar în art. 

244, alin 5: 

„Dezvoltarea profesională a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control și 

recalificarea profesională sunt fundamentate pe standardele profesionale pentru profesia didactică, 

standarde de calitate și competențe profesionale și au următoarele finalități generale: 

a) actualizarea și dezvoltarea competențelor în domeniul de specializare corespunzător 

funcției didactice ocupate, precum și în domeniul psihopedagogic și metodic; 

b) dezvoltarea competențelor pentru evoluția în cariera didactică, prin sistemul de 

pregătire și obținere a gradelor didactice; 

c) dobândirea sau dezvoltarea competențelor de conducere, de îndrumare și de control; 

d) dobândirea de noi competențe, prin programe de conversie pentru noi specializări 

și/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale; 

e) dobândirea unor competențe complementare prin care se extinde categoria de activități 

ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi predarea asistată de calculator, 

predarea în limbi străine, consilierea educațională și orientarea în carieră, educația 

adulților și altele; 

f) dezvoltarea și extinderea competențelor transversale privind interacțiunea și 

comunicarea cu mediul social și cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilități 

privind organizarea, conducerea și îmbunătățirea performanței strategice a grupurilor 

profesionale, autocontrolul și analiza reflexivă a propriei activități și altele.” 

De asemenea, trebuie să se țină cont și de recomandările Ministerului Educației ce vizează 

aspecte referitoare la formarea continuă a cadrelor didactice: 

 Formarea în domeniile: reducerii absenteismului, evaluării cu scop de orientare și optimizare 

a învățării și a îmbunătățirii competențelor de lectură, conform adresei MECTS nr. 

213/5.09.2011. 

 Formarea cadrelor didactice debutante în vederea susținerii examenului de definitivare în 

învățământ, cf. adresei MEN nr. 52/26.02.2013. 

 Formarea profesorilor metodiști, cf. adresei MEN nr. 58838/13.09.2013 

 Formarea cadrelor didactice referitor la aplicarea Strategiei Anticorupție în Educație 2013-

2015, cf. adresei MEN nr. 167/DGMRURS/16.04.2014 
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 Formarea cadrelor didactice din învățământul primar, care urmează să predea la clasa 

pregătitoare, cf. adresei MEN nr. 522/DGMRURS/07.08.2014 

 Formarea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor, care vor susține concursul 

național de ocupare a posturilor vacante, cf. Adresei MECȘ nr. 1023/DGMRS/08.08.2015 

 Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor 

scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământ și a concursului național 

de ocupare a posturilor vacante, cf. Adresei MECȘ nr. 1023/DGMRS/08.08.2015 și a Adresei 

MECȘ nr. 1055/DGMRS/17.08.2015 

 Formarea cadrelor didactice care fac parte din Comisia județeană de organizare și desfășurare 

a probelor practice / orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă, cf. Adresei 

MECȘ nr. 1023/DGMRS/08.08.2015. 

 Formarea cadrelor didactice – evaluatori la examenele naționale, cf. Adresei MENCȘ nr. 

42299/19.09.2016. 

 Formarea cadrelor didactice în vederea prevenirii și combaterii violenței în școli, conform 

Adresei MEN nr. 1852/DGMP/08.08.2017 și Adresei MEN nr. 774/DGISSEP/05.03.2018 

și ca urmare a adoptării Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile 

de învățământ preuniversitar și măsurii Prevenirea și combaterea violenței în școli 

menționată în Capitolul Politici în domeniul educației din cadrul Programului de guvernare 

2017-2020. 

 Programe de pregătire a debutanților în vederea susținerii probelor examenului național de 

definitivare în învățământ și programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate pe 

perioadă determinată în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, conform Adresei MEN nr. 

63/DGISSEP/16.01.2018. 

 Formarea de programe privind limba rromani și rromanipenul educațional, diversitatea și non-

discriminarea/non-segregarea, conform Adresei MEN nr. 422/02.03.2018 și ca urmare a 

adoptării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 

minorității rome pentru perioada 2014-2020, Planul anual al activităților – 2018 pentru 

aplicarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii și Planul de acțiune pentru 

desegregare școlară și creștere a calității educaționale în unitățile de învățământ 

preuniversitar din România (aprobat prin OMENCȘ 6158/22/12/2016). 
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 Introducerea în ofertele caselor corpului didactic de programe de formare continuă în 

domeniul prevenirii și combaterii violenței școlare prin Adresa nr. 774/DGSSEP/05.03.2018. 

 Elaborarea de programe de formare continuă în vederea dezvoltării competențelor de integrare 

a tehnologiei în procesul de predare-învățare-evaluare, în conformitate cu Anexa la OMEC 

nr. 4135/21.04.2020 – Instrucțiune pentru crearea și/ sau întărirea capacității sistemului 

de învățământ preuniversitar prin învățare on-line. 

În luna iulie 2021 a fost făcut public Raportul Proiectului „România educată”, proiect inițiat 

de Președinția României, bazat pe un amplu demers de consultare publică, și care își propune să 

contureze un cadru stabil și coerent pentru politicile publice din domeniul educației și pentru 

dezvoltarea sustenabilă a României. 

Acest document formulează 10 deziderate pentru educație: 

1. Educație de calitate pentru toți; 

2. Educație individualizată - diversitate; 

3. Autonomie și gândire critică; 

4. Responsabilitatea și integritatea sunt valori-cheie asumate și exersate; 

5. Modelul profesorului în formarea elevului este cel mai puternic instrument pedagogic; 

6. Pentru educație, se alocă resurse suficiente, în mod transparent și eficient; 

7. Școli sigure și sănătoase; 

8. Sistemul de educație românesc este atractiv și valorifică oportunitățile de colaborare 

internațională; 

9. Managementul educațional este unul profesionist și bazat pe responsabilitate; 

10. Colaborare și stabilitate pentru un sistem de educație rezilient. 

De asemenea, ca ținte concrete pentru anul 2030 sunt prevăzute, printre altele: 

 Până în 2030, vor fi formate 15.000 de cadre didactice din învățământul primar și 40.000 din 

învățământul gimnazial pentru aplicarea noului curriculum centrat pe competențe; 

 Până în 2025, există un profil de competențe ale profesorilor, elaborat pe niveluri de 

învățământ și pe etape de carieră didactică, cu rol de a asigura abordarea unitară în formarea 

inițială și continuă, precum și pentru a oferi un cadru pentru avansarea în carieră; 

 Până în 2030, toți profesorii vor avea competențe digitale și de predare prin instrumente 

digitale (digital literacy). 

În acest context, este propus și un nou model pentru restructurarea guvernanței sistemului de 

învățământ preuniversitar, care vizează inclusiv formarea continuă a personalului didactic. Astfel, la 
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nivel național, în cadrul Ministerului Educației trebuie să existe o structură specializată care să vizeze: 

„Formarea continuă și asigurarea resurselor educaționale pentru întreg personalul din sistemul de 

educație preuniversitar. Totodată, se va asigura consiliere și orientare în sfera proiectelor și 

activităților care implică parteneriate sau accesarea de fonduri private, naționale sau europene.” Iar 

la nivel județean: „Casele Corpului Didactic devin veritabile Centre Județene de Formare Continuă, 

Asistență și Resurse Educaționale (CJFCARE), sub coordonarea directă a Ministerului Educației, 

printr-o structură dedicată. Rolul lor crește semnificativ, în sensul în care, pe lângă formarea continuă 

pentru toate categoriile de personal din sistemul de educație, ele capătă atribuții pe zona resurselor 

educaționale deschise și a platformelor educaționale on-line, a accesării și implementării de proiecte 

(inclusiv din fonduri europene).” 
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1.3.4 Contextul regional și local 

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a stabilit ca direcție prioritară de acțiune – Dezvoltarea 

resursei umane prin oferirea de programe adecvate nevoilor de formare ale cadrelor didactice, ale 

managerilor de instituții de învățământ și ale angajaților ISJ Timiș. 

De asemenea, printre obiectivele generale asumate de Inspectoratul Școlar Județean Timiș 

în documentele manageriale, se regăsesc: 

 Definitivarea în învățământ, evoluția în carieră prin obținerea gradelor didactice II și I și 

dezvoltarea profesională a personalului didactic din învățământul preuniversitar; 

 Adaptarea ofertei de formare a C.C.D. Timiș la nevoile de formare identificate, în scopul 

ameliorării/ eliminării disfuncțiilor constatate în activitatea cadrelor didactice și managerilor.  

Învățământul profesional și tehnic are, la rândul său, obiective și priorități regionale și locale, 

ce trebuie avute în vedere atunci când se realizează programele de formare continuă: 

 Optimizarea procesului de implementare a PRAI / PLAI / PAS 

 Corelarea ofertei de formare cu cererea pieței muncii 

 Dezvoltarea resurselor umane din TVET prin cuprinderea în sistemul de formare continuă 

 Dezvoltarea serviciilor de consiliere și orientare pentru carieră 

 Îmbunătățirea condițiilor de învățare în ÎPT 

 Corelarea învățământului universitar cu învățământul profesional și tehnic. 

 

1.3.5 Instituțiile de formare continuă la nivelul județului Timiș: 

 Organizațiile ce oferă programe  de formare continuă la nivelul județului sunt: 

 Instituțiile de învățământ superior (4 de stat și 5 private), având cadre didactice cu înaltă 

pregătire profesionala, toate dotările necesare, acoperind marea majoritate a specialităților 

universitare. Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea Politehnică Timișoara și 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

Românei” au în structura lor Departamente de Perfecționare a Personalului Didactic; 

 Casa Corpului Didactic Timiș. 

 Alte instituții din sistemul de învățământ preuniversitar, abilitate să susțină programe de 

formare continuă (Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, Centrul de 

Resurse și Asistență Educațională „Speranța” Timișoara etc.) 
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 Asociații, fundații și firme care au printre obiectele de activitate perfecționarea și formarea 

continuă a personalului didactic (Asociația Didactikos Timișoara, Institutul Intercultural 

Timișoara, Centrul de Cercetare și Dezvoltare a Educației pentru familie – STURZ etc.). 

 

1.3.6 Integrarea instituțiilor de formare în strategia comunitară 

 Atât la nivelul județului Timiș, cât și la nivelul municipiului Timișoara, autoritățile locale 

și regionale au dezvoltat strategii ale căror obiective se pot constitui în oportunități ale instituțiilor de 

formare profesională.  

 Astfel, Consiliul Județean Timiș a dezvoltat o strategie culturală la nivelul județului, bazată 

pe 3 direcții prioritare: 

1. Dezvoltarea unei vieți culturale diversificate și competitive la nivel european ca element 

definitoriu pentru afirmarea identității naționale și coeziunii sociale din spațiul timișean. 

2. Menținerea multiculturalității, ca element cheie al coeziunii sociale. 

3. Integrarea culturii timișene (regionale la nivelul comunității euroregionale) în circuitul 

național și european de valori. 

 Instituțiile de formare care și-au adaptat oferta la aceste direcții prioritare, contribuind prin 

programele și activitățile desfășurate la atingerea obiectivelor subsecvente acestor direcții prioritare, 

au beneficiat de sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș prin includerea acestora în cadrul 

Agendei Culturale a județului Timiș. 

 Pe lângă strategia culturală, Consiliul Județean Timiș a  elaborat și dezvoltat și alte strategii 

ce pot integra activitatea desfășurată de instituțiile de formare. Este cazul Strategiei locale antidrog 

a județului Timiș, la care a aderat și Casa Corpului Didactic Timiș. 

 Instituția Prefectului județului Timiș a dezvoltat, de asemenea, o serie de programe și 

strategii, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, în special în ceea ce privește siguranța 

elevilor, combaterea violenței școlare, prevenirea și combaterea consumului de droguri etc. 

 La rândul său, Primăria Timișoara a elaborat o Strategie culturală pentru perioada 2014-

2024 și acordă finanțări pentru proiecte de tineret, inclusiv persoanelor juridice de drept public, care 

derulează activități de tineret sau pentru tineret. 
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1.3.7 Rețeaua școlară din județul Timiș 

 Județul Timiș dispune de o rețea de învățământ școlar dezvoltată și diversificată (învățământ 

clasic, alternativ, religios, în limbile română, germană, maghiară, sârbă, ucraineană, engleză, 

franceză). În anul școlar 2021-2022, la nivelul județului Timiș există 228 unități de învățământ cu 

personalitate juridică, dintre care 59 unități școlare de nivel liceal, 112 școli gimnaziale, 4 școli 

primare, 39 grădinițe,  8 unități școlare de învățământ special, precum și 6 unități conexe (Centrul 

Județean de Excelență Timiș, Palatul Copiilor Timișoara și Clubul Copiilor Lugoj, 3 cluburi sportive 

școlare). Dintre aceste 228 de unități școlare, 134 sunt situate în mediul urban, iar 94 în mediul rural.  

 Totodată, în județul Timiș 24 dintre acestea sunt unități de învățământ private, acreditate 

sau autorizate. 

 

1.3.8 Beneficiarii programelor de formare continuă din educație la nivelul județului Timiș 

Cel mai important grup de interes, beneficiar direct al activităților Casei Corpului Didactic 

Timiș, este cel al personalului din învățământ – personalul didactic de predare, personalul de 

conducere, îndrumare și control și personalul didactic auxiliar. 

În ceea ce privește resursa umană din educație, în anul școlar 2021-2022 sunt încadrate un 

număr de 9454 persoane, dintre care 6969 cadre didactice de predare (4021 – profesori, 1453 – 

profesori învățământ primar și învățători, 1051 – profesori învățământ preșcolar și educatoare, 152 – 

maiștri instructori, 292 personal didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control), 772 cadre 

didactice auxiliare și 1713 personal nedidactic.  

 Un alt grup de interes este cel al populației școlare a județului Timiș, beneficiară la rândul său, 

direct sau indirect, al activităților derulate de CCD Timiș. 
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1.3.9. Analiza de nevoi din perspectiva personalului didactic pentru anul școlar 2021-2022 

 

În luna iunie 2021, Casa Corpului Didactic Timiș a coordonat o investigare a nevoilor de 

formare continuă la cadrelor didactice și didactice auxiliare din județul Timiș. Investigarea s-a bazat 

pe completarea unui raport de analiză a nevoilor de formare realizat la nivel de unitate de învățământ, 

sub forma unui chestionar online. Raportul sub forma chestionarului online a fost completat de 

cadrele didactice de conducere, îndrumare și control sau de cadrele didactice responsabile cu 

perfecționarea în unitățile de învățământ din județul Timiș.  

Raportul la nivel de unitate de învățământ, sub formă de chestionar online, a fost ales ca 

instrument de investigare a nevoilor de formare datorită caracterului său standardizat, beneficiind de 

tehnici specifice de construcție, structurare, aplicare și exploatare, precum și datorită posibilității de 

a sonda opiniile unui mare număr de reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, care să reprezinte un 

eșantion reprezentativ pentru județul Timiș. 

Chestionarul  online a cuprins întrebări referitoare la: 

1. Date de identificare a unității școlare 

2. Rezultatele analizei de nevoi 

3. Impactul programelor de formare organizate de Casa Corpului Didactic Timiș 

4. Concluzii 

 Chestionarul folosit conține diferite tipuri de itemi, anumite întrebări având un caracter semi-deschis, 

permițând astfel exprimarea unor opinii, comentarii etc. Selectarea și modul în care au fost construite 

întrebările au vizat pe de-o parte acordarea unei anumite libertăți în formularea răspunsurilor, dar pe 

de altă parte răspunsurile oferite să aibă o anumită coerență, din care să se poată desprinde anumite 

concluzii cu caracter general. Chestionarul on-line fost ales ca mijloc de investigare a nevoilor de 

formare atât datorită modalității facile de a fi completat, cât posibilității de a centraliza datele oferite 

și de a oferi totodată o imagine cantitativă și una calitativă (prin analiza răspunsurilor oferite la 

întrebările semi-deschise). 

 

Descrierea eșantionului de subiecți implicați în cercetare 

Raportul online de analiză a nevoilor de formare continuă a personalului didactic și auxiliar a 

fost completat de reprezentanții a 100 unități de învățământ preuniversitar din județul Timiș, 

totalizând 3835 cadre didactice și didactice auxiliare. 
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a) Distribuția unităților de învățământ în funcție de mediul de rezidență 

Mediul de proveniență Număr de unități de învățământ Procent 

Urban 62 62 % 

Rural 38 38 % 

Total 100 100 % 

 

 
 

b) Distribuția unităților de învățământ în funcție de nivelurile de învățământ cuprinse 

 

Nivelul de învățământ 

cuprins 

Număr de unități școlare care 

cuprind nivelul de învățământ 

menționat 

Procent școli care cuprind 

nivelul de învățământ 

menționat 

nivel preșcolar 56 56 % 

nivel primar 47 47 % 

nivel gimnazial 66 66 % 

nivel liceal 33 33 % 

unitate conexă de 

învățământ 
3 3 % 
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Prelucrarea datelor și interpretarea rezultatelor 

 

La chestionarul on-line, referitor la analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice, s-au 

primit următoarele răspunsuri: 

1. Competențele identificate ca fiind prioritare în dezvoltarea profesională a personalului 

didactic și auxiliar din școală: 

Tipul de competență Număr de 

răspunsuri 

Procent 

a) competențe de specialitate 56 56 % 

b) competențe referitoare la proiectarea activității 

educaționale 

40 40 % 

c) competențe referitoare la  conducerea și monitorizarea 

procesului educațional 

27 27 % 

d) competențe  referitoare la evaluarea activității 

educaționale 

39 39 % 

e) competențe digitale 85 85 % 

f) competențe referitoare la managementul clasei 59 59 % 

g) competențe privind cunoașterea, consilierea și tratarea 

diferențiată a elevilor 

71 71 % 

h) competențe info-documentare 9 9 % 
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i) competențe de management al carierei și de dezvoltare 

personală 

38 38 % 

j) competențe de comunicare și lucru în echipă 53 53 % 

k) competențe interculturale 26 26 % 

 

 
 

 

Alte tipuri de competențe identificate: 

- Competențe referitoare la educația incluzivă (consilierea copiilor cu CES, terapia 

tulburărilor de limbaj) 

- Competența privind prevenția și intervenția în cazurile de violență școlară și bullying 

- Competențe legate de parteneriatul cu familia și comunitatea 

- Abilități socio-emoționale, inteligență emoțională, managementul stresului 

- Competențe legate de elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană 

- Competențe specifice privind utilizarea platformelor on-line 

- Competențe de gestionare a conflictelor 

- Competențe civice și sociale 

- Competențe privind abordarea transdisciplinară a curriculumului 

- Competențe specifice cadrelor didactice auxiliare din domeniul administrativ. 
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2. Cât de motivate sunt cadrele didactice si auxiliare să participe la activități de 

formare? 

Gradul de motivație al personalului didactic Nr. răspunsuri Procent 

Foarte mare 8 8 % 

Mare 57 57 % 

Satisfăcător 32 32 % 

Mic 3 3 % 

Absent 0 0 % 

 

 

 

3. Vă rugăm să specificați în ce măsură motivația cadrelor didactice și auxiliare din 

instituția dvs. de a participa la anumite programe de formare este influențată de următorii 

factori: 

Factorii care influențează 

motivația 

În foarte 

mare 

măsură 

În mare 

măsură 

În 

suficientă 

măsură 

În mică 

măsură 
Deloc 

Dorința de dezvoltare profesională 

și personală 
27 53 20 0 0 

Dezvoltarea portofoliului personal 

de formare (pentru gradație de 

merit, transfer, restrângere de 

activitate) 

21 50 22 7 1 
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Obligativitatea obținerii celor 90 de 

credite o dată la 5 ani 
28 54 15 4 0 

Recomandarea făcută de 

conducerea școlii 
15 45 22 8 0 

Recomandările colegilor 9 34 44 12 1 

Locul de desfășurare (aproape de 

casă sau serviciu) 
38 47 13 2 0 

Costurile mici sau lipsa costurilor 58 33 8 2 0 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dezvoltare 

profesională 

Portofoliu 

personal 

Recomandarea 

conducerii 
Credite 

Recomandarea 

colegilor 

Costuri Locul de 

desfășurare 
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4. Care sunt modalitățile de organizare a activităților de formare agreate de angajații 

unității dvs.? 

Modalități de organizare Nr. răspunsuri Procent 

Față în față 47 47 % 

Blended-learning 22 22 % 

On-line 76 76 % 

 

 

 

5. Perioada preferată de personalul din unitatea dvs. pentru organizarea activităților de 

formare continuă 

 

Perioada preferată Nr. răspunsuri Procent 

La sfârșit de săptămână 41 41 % 

În timpul săptămânii, după orele de curs 67 67 % 

În vacanță 31 31 % 
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6. Ce tipuri de strategii ați prefera să fie utilizate în activitățile de formare?  

 

Strategii de formare Nr. răspunsuri Procent 

Apelul la cunoștințele anterioare pentru facilitarea învățării 23 23 % 

Metode inovative 79 79 % 

Transpunerea cunoștințelor teoretice în aplicații practice 71 71 % 

Împărtășirea experiențelor și practicilor  63 63 % 
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7. Vă rugăm să selectați din următoarea listă 5 domenii identificate la nivelul unității dvs. 

ca fiind prioritare pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic din școală:  

 

Domeniul prioritar Nr. răspunsuri Procent 

Proiectare curriculară 18 18 % 

Strategii didactice de predare-învățare-evaluare 52 52 % 

Abilitare curriculară 10 10 % 

Managementul clasei de elevi 52 52 % 

Consiliere și orientare școlară și în domeniul carierei 20 20 % 

Competențe TIC/digitale 82 82 % 

Educația copiilor cu CES 56 56 % 

Educația copiilor și tinerilor cu aptitudini înalte 10 10 % 

Egalitate de șanse și gen 10 10 % 

Educație nonformală, extrașcolară și informală 17 17 % 

Dezvoltare durabilă și provocările globalizării 5 5 % 

Educație antreprenorială 2 2 % 

Educație pentru mediu 6 6 % 

Educație pentru sănătate 12 12 % 

Educație interculturală 5 5 % 

Educație pentru cetățenie democratică 2 2 % 

Educație pentru drepturile copilului 5 5 % 

Educație pentru drepturile omului 2 2 % 

Management și consiliere pentru cariera didactică 21 21 % 

Management și leadership în educație 18 18 % 

Marketing educațional 4 4 % 

Managementul calității educației 23 23 % 

Politici educaționale 1 1 % 

Prevenirea și combaterea violenței școlare 34 34 % 

Alternative educaționale 18 18 % 

Metodica și didactica diferitelor discipline 15 15 % 
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Alte domenii considerate ca fiind prioritare: 

 domenii inter-trans-disciplinare 

 dezvoltare personală 

 managementul de proiect 

 managementul conflictului 

 managementul stresului 
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În concluzie: 

 a) Domeniile de competență considerate ca fiind prioritare în formarea personalului didactic care au 

obținut cel mai mare punctaj sunt: competențele digitale (85 %)  și competențele privind 

cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor (71 %). 

b) În ceea ce privește motivația personalului didactic de a participa la programele de formare, 8% 

dintre unitățile școlare respondente consideră că aceasta este foarte mare, iar 57 % că este mare. Locul 

de desfășurare și costurile mici influențează în foarte mare măsură această motivație, dar o pondere 

importantă o au și ceilalți factori. 

c) Referitor la modul de organizare, este preferată varianta on-line (76%), ca perioadă – în timpul 

săptămânii, după desfășurarea orelor de curs (67 %) și sunt preferate metodele inovative (79%) și 

transpunerea cunoștințelor teoretice în aplicații practice (71 %). 

d) Domeniile considerate ca fiind prioritare în formarea personalului didactic care au obținut cel mai 

mare punctaj sunt:  

1. Competențe TIC/digitale (82 %) 

2. Educația copiilor cu CES (56 %) 

3. Strategii didactice de predare-învățare-evaluare (52 %) 

4. Managementul clasei de elevi (52 %) 

Prevenirea și combaterea violenței școlare (34 %) 
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1.3.10 Analiza SWOT 

Aplicarea acestei metode de analiză a mediului intern și extern s-a realizat pe următoarele 

domenii de interes: oferta de programe, resursele umane, resursele materiale și financiare, relații de 

sistem, comunitare și parteneriale. 

 

Puncte tari (S): 

 

- CCD Timiș reprezintă principalul furnizor 

de programe de formare continuă destinate 

personalului din învățământul 

preuniversitar, cunoscut și apreciat la 

nivelul unități școlare din județ; 

- existența a patru filiale la Lugoj, Făget, 

Variaș și Deta, precum și a unei rețele cu 26 

de centre de informare și documentare pe 

care le coordonează, ajută la promovarea 

programelor CCD Timiș în teritoriu; 

- echipă numeroasă de formatori cu 

experiență, implicați în programele de 

formare continuă ale CCD Timiș; 

- CCD Timiș dispune de propria editură și de 

o bibliotecă cu un fond de bibliotecă de 

peste 33.310 de volume. 

- site-ul CCD Timiș permite menținerea unei 

legături permanente cu cadrele didactice din 

județ; în plus, CCD Timiș dispune de o 

platformă de e-learning; 

- CCD Timiș are experiența și capacitatea de 

a derula, în calitate de beneficiar sau 

partener, proiecte cu finanțare europeană. 

- CCD Timiș are un parteneriat activ cu 

sindicatele din educație și cu diverse 

asociații aparținând societății civile. 

Puncte slabe (W): 

 

- lipsa unui sediu propriu și a unor spații 

proprii adecvate desfășurării programelor de 

formare continuă; 

- lipsa unui autovehicul propriu, care să poată 

fi utilizat pentru deplasările în teritoriu, în 

condițiile în care suprafața județului Timiș 

este cea mai mare din țară, ceea ce implică 

costuri ridicate pentru deplasarea 

formatorilor și/sau formabililor în locațiile 

acreditate sau în cele în care se derulează 

programele de formare. 

- lipsa unor echipamente profesionale de 

tipărire, care ar putea fi utilizate în 

activitatea editorială; 

- fluctuația personalului angajat pe posturi de 

profesori metodiști; 

- CCD Timiș nu poate acoperi în totalitate 

nevoile de formare pentru anumite categorii 

de cadre didactice și didactice auxiliare, în 

special în ceea ce privesc programele de 

formare continuă acreditate; 

- paleta redusă a activităților menite să atragă 

venituri extrabugetare. 
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Oportunități (O): 

 

- actualele politici naționale / europene în 

domeniul educației și formării profesionale, 

precum și derularea unor  proiecte sistemice 

motivează și facilitează participarea 

personalului didactic / didactic auxiliar la 

activități de dezvoltare profesională; 

- situarea geografică a județului și caracterul 

multicultural al populației facilitează 

schimburile de bune practici educaționale la 

nivel euroregional și internațional; 

- formarea unor cadre didactice – resursă prin 

programe și proiecte naționale, care pot 

impulsiona activitatea de formare continuă 

la nivelul județului; 

- existența unor parteneriate solide cu unități 

școlare din județ, care pot oferi cu titlu 

gratuit spații și resurse materiale pentru 

derularea unor activități de dezvoltare 

profesională; 

- deschiderea pentru colaborarea cu CCD 

Timiș a unui mare număr de instituții și 

organizații locale din educație și cultură, 

pentru realizare unor activități metodice și 

științifice, comune; 

- colaborarea cu sindicatele din educație în 

vederea susținerii financiare a formării 

continue a cadrelor didactice; 

- posibilitatea accesării de fonduri destinate 

dezvoltării profesionale a cadrelor didactice 

prin proiecte cu finanțare europeană sau cu 

alte surse de finanțare. 

Amenințări (T): 

 

- subfinanțarea formării profesionale continue 

prin bugetul de stat, cumulată cu capacitatea 

redusă de susținere financiară din resurse 

proprii a participării la programe de formare 

continuă cu taxă, diminuează posibilitățile 

de dezvoltare profesională a cadrelor 

didactice; 

- apariția unor furnizori cu programe de 

formare continuă acreditate, oferite la 

costuri accesibile, dar la nivel modest de 

exigență prin raportare la standardelor de 

calitate, afectează mediul concurențial pe 

piața serviciilor de acest tip și poate reduce 

procesul de dezvoltare profesională al 

cadrelor didactice la o simplă achiziție de 

documente, fără un impact pozitiv, vizibil 

asupra activității acestora;  

- formalismul anumitor parteneriate cu unități 

școlare, manifestat și cu ocazia desfășurării 

activităților comune; 

- posibilitățile reduse de recompensare 

financiară a formatorilor din cadrul 

programelor de formare finanțate de la 

bugetul de stat; 

- restricțiile impuse formării față-în-față, 

precum și în derularea altor tipuri de 

activități, cauzate de pandemia cu 

coranavirusul SARS-Cov-2. 
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Plecând de la punctele tari și slabe ale instituției și având în vedere principalele oportunități și 

amenințări generate de mediul extern, se vor stabili strategii prin care vom utiliza punctele tari, vom 

minimiza punctele slabe, vom profita de ocazii și vom diminua sau elimina amenințările.  

 Puncte tari (S) Puncte slabe (W) 

Oportunități (O) 

SO: Strategii tip max-max, 

agresive (se vor utiliza punctele tari 

pentru a profita de ocaziile 

favorabile) 

WO: Strategii tip min-max, de 

reorientare (se vor minimiza 

punctele slabe, folosind ocaziile 

favorabile) 

Amenințări (T) 

ST: Strategii tip max-min,  de 

diversificare (se vor valorifica 

punctele tari pentru a evita sau 

diminua amenințările) 

WT: Strategii tip min-min, 

defensive (se vor minimiza punctele 

slabe și se evită amenințările) 

 

 

1.3.11 Analiza PEST(E) 

PEST(E) este o prescurtare care se referă la analiza contextului politic (Political), economic 

(Economic), social (Social), tehnologic (Tehnological) și, în ultimul timp, al celui de mediu 

(Ecological/Environment). 

P: Aspectul politic are în vedere politicile educaționale care reglementează organizarea și 

funcționarea sistemului educațional în general și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în 

special. Politicile educaționale se subsumează idealului educațional al școlii românești: „dezvoltarea 

liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în 

asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru 

dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru 

incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii”. În ceea ce privește dezvoltarea profesională și 

formarea continuă a personalului didactic, politicile din domeniul educației stabilesc competențele 

pentru evoluția în carieră și dezvoltarea profesională, standardele profesionale de formare continuă, 

prioritățile în domeniul formării continue a cadrelor didactice, modalitățile concrete de organizare și 
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desfășurare a formării continue, sistemul de acumulare și recunoaștere a creditelor profesionale 

transferabile, modalitatea de acreditare a programelor de formare continuă etc. 

 Pe lângă politicile și strategiile din domeniul educației stabilite la nivel național, trebuie avute 

în vedere și politicile și strategiile educaționale la nivel regional, fie de către Inspectoratul Școlar 

Județean Timiș, fie de către autoritățile publice, regionale și locale. 

E: Aspectul economic are în vedere în special modalitățile de finanțare ale formării continue 

a cadrelor didactice. Având în vedere că fondurile alocate de MEC sunt insuficiente pentru susținerea 

întregului proces de formare continuă, trebuie identificate surse alternative de finanțare: accesare de 

fonduri prin proiecte europene (spre exemplu proiectul POCU „CRED – Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toți”), susținerea financiară a programelor de formare continuă de către 

sindicatele din educație sau de către alți parteneri, organizarea de cursuri cu taxă. 

S: Aspectul social se referă în principal la statutul social al cadrului didactic. Profesia de cadru 

didactic a pierdut din prestigiu și din atractivitate; pe măsură ce volumul de muncă și responsabilitățile 

profesionale ale cadrelor didactice cresc, stima de sine a acestora este din ce în ce mai scăzută. Astfel, 

profesorii consideră că meseria lor nu este corect percepută de către societatea în care funcționează, 

iar această lipsă de considerație se manifestă și în relația cadrelor didactice cu elevii și părinții. 

Formarea continuă trebuie să aibă în vedere și aceste aspecte ce țin de profesia didactică: dezvoltarea 

competențelor de comunicare, creșterea stimei de sine, formarea abilităților ce țin de domeniul 

inteligenței emoționale și al inteligenței sociale. 

T: Aspectul tehnologic are în vedere atât resursele tehnologice ce susțin procesul educațional, 

cât și competențele cadrelor didactice de a utiliza aceste resurse. Casa Corpului Didactic Timiș 

dispune de resursele tehnologice necesare (calculatoare, platformă de e-learning), iar cadrele 

didactice au în general acces la acest tip de resurse tehnologice pentru a participa la diferite forme de 

dezvoltare profesională și formare continuă. Este importantă, însă, formarea susținută a cadrelor 

didactice în domeniul utilizării tehnologiei comunicării și informației, al accesării diferitelor resurse 

educaționale deschise, în special în contextul învățământului on-line. 

E: Aspectul ecologic se referă la necesitatea educației în domeniul dezvoltării durabile și la 

implicarea Casei Corpului Didactic Timiș în susținerea acestei forme de educație. 
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2.1 Viziunea și misiunea 

 

 

2.1.1 Viziunea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viziunea CCD Timiș 
 

Casa Corpului Didactic Timiș își propune să 

devină un puternic centru de resurse, expertiză și 

asistență educațională pentru întreg personalul 

didactic din județul Timiș, un partener esențial în 

facilitarea și susținerea inovației și creativității în 

învățământul preuniversitar, printr-o ofertă 

variată de programe și activități destinate 

dezvoltării personale și profesionale a cadrelor 

didactice și didactice auxiliare. 
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2.1.2. Misiunea 

 

Casa Corpului Didactic Timiș are misiunea de a promova reforma și inovația în educație, de 

a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul 

preuniversitar din județul Timiș, în corelație cu standardele profesionale pentru funcțiile didactice, 

standardele de calitate și competențele profesionale, în conformitate cu politicile și strategiile 

naționale și europene în domeniul educației. 

Casa Corpului Didactic Timiș își propune să devină: 

- un garant al calității dezvoltării profesionale a personalului didactic, având un rol important 

în implementarea politicilor europene, naționale, regionale și locale în domeniul educației;  

- o platformă deschisă schimbului de idei, informării și documentării, din perspectiva orientării 

către o educație modernă și eficientă. 

Activitățile Casei Corpului Didactic Timiș se bazează pe următoarele valori fundamentale ale 

educației din România și din Europa: pluralismul educațional, egalitatea de șanse, toleranța, libertatea 

de opinie, demnitatea, independența gândirii, respectarea modurilor de viață, a opiniilor și ideilor 

diferite de cele proprii, respectarea tradiției și identității naționale, angajamentul în promovarea 

proceselor democratice.  

În toate demersurile sale, Casa Corpului Didactic Timiș va promova competența, eficiența, 

creativitatea și inovația, responsabilitatea, spiritul de echipă, respectul reciproc, onestitatea, 

receptivitate la nevoile de formare a cadrelor didactice. 
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2.2 Proiectarea strategică – repere generale 

 

 Strategia dezvoltării instituționale a Casei Corpului Didactic Timiș se bazează pe analiza 

diagnostică a resurselor umane și materiale ale instituției, precum și a contextului european, național 

și regional în domeniul educației și al formării profesionale. Prezentul Plan Managerial are în vedere 

proiectarea strategică pe termen mediu, realizată prin Planul de Dezvoltare Instituțională a Casei 

Corpului Didactic Timiș 2021-2025. 

 Proiectarea strategică are în vedere aplicarea principiilor specifice activității de dezvoltare 

profesională a cadrelor didactice, în particular prin intermediul caselor corpului didactic, cu scopul 

creșterii calității, eficienței și competitivității instituției. 

 Realizarea proiectării strategice vizează următoarele componente: 

 Satisfacerea nevoilor de dezvoltare profesională și formare continuă ale beneficiarilor  - în 

principal personalul didactic din județul Timiș: 

 Dezvoltarea resurselor umane și a celor material-financiare ale instituției: 

 Dezvoltarea relațiilor comunitare. 

În vederea asigurării eficienței programelor de formare și a celorlalte activități desfășurate de 

Casa Corpului Didactic Timiș, va fi urmărită corelarea ofertei cu nevoile reale de formare ale cadrelor 

didactice, cu direcțiile prioritare și țintele strategice ale Ministerului Educației, ale Inspectoratului 

Școlar Județean Timiș și ale unităților de învățământ. De asemenea va fi urmărit și analizat impactul 

real al acestor programe și activități asupra dezvoltării competențelor cadrelor didactice participante. 

De asemenea, strategia dezvoltării instituționale a Casei Corpului Didactic Timiș ține cont atât 

de prioritățile generale ale sistemului educațional românesc, cât și de noile provocări legate de 

predarea on-line. 

Un aspect important al proiectării strategice îl constituie și marketing-ul programelor oferite 

de Casa Corpului Didactic Timiș, ca o condiție esențială a creșterii competitivității instituției în raport 

cu ceilalți furnizori de formare continuă, dar și pentru informarea corectă a principalilor beneficiari 

cu privire la oferta Casei Corpului Didactic Timiș. 
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2.3 Țintele strategice 

 

Pe baza rezultatelor diagnozei și având în vedere viziunea și misiunea asumată, Casa Corpului 

Didactic Timiș își propune următoarele ținte strategice: 

 

1. Dezvoltarea capacității Casei Corpului Didactic Timiș de a acredita și furniza programe 

de formare continuă, inclusiv în format on-line, în corelație cu politicile și strategiile 

naționale în domeniul educației, precum și cu nevoile de dezvoltare profesională ale 

personalului didactic 

 

2. Asigurarea accesului egal la activități de formare și dezvoltare profesională pentru toate 

cadrele didactice / didactice auxiliare din județ 

 

3. Creșterea calității programelor de formare continuă organizate de Casa Corpului 

Didactic Timiș prin asigurarea resurselor umane, financiare, materiale și logistice 

necesare 

 

4. Consolidarea poziției instituției în cadrul comunității educaționale la nivel județean/ 

regional/ național 

 

5. Dezvoltarea instituțională prin proiecte în parteneriat cu instituții și organizații 

reprezentative la nivel local, (euro)regional, național și internațional 
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2.3 Opțiuni strategice 
 

 

Ținta strategică Curriculum 
Dezvoltarea resurselor 

umane 

Resursele materiale și 

financiare; dezvoltarea 

bazei materiale 

Relații comunitare 

TS 1 - Dezvoltarea 

capacității Casei 

Corpului Didactic 

Timiş de a acredita și 

furniza programe de 

formare continuă de 

calitate, inclusiv în 

format on-line, în 

corelaţie cu politicile şi 

strategiile naţionale în 

domeniul educaţiei, 

precum și cu nevoile de 

dezvoltare profesională 

ale personalului 

didactic 

- Diversificarea ofertei de formare a 

CCD Timiș pentru a acoperi cât mai 

multe domenii tematice și tipuri de 

competențe, necesare pentru 

dezvoltarea profesională a 

personalului didactic. 

- Corelare programelor de formare 

continuă cu direcțiile și obiectivele 

strategice din cadrul documentelor 

de referință elaborate la nivel 

european/ național/ regional în 

domeniul educației și formării 

profesionale 

- Asigurarea standardelor de calitate 

în elaborarea curriculei programelor 

de formare continuă. 

- Optimizarea procesului de 

monitorizare și evaluare a impactului 

programelor de formare continuă, ca 

premisă a creșterii calității 

programelor de formare furnizate de 

CCD Timiș. 

- Optimizarea procesului 

de identificare a nevoilor 

de formare ale 

personalului didactic  

- Corelarea ofertei de 

formare a CCD Timiș 

pentru a corespunde în mai 

mare măsură nevoilor de 

formare ale diferitelor 

categorii de personal 

didactic din învățământul 

preuniversitar. 

- Creșterea numărului de   

formatori cu experiență și 

expertiză în diferite 

domenii educaționale – 

colaboratori ai CCD Timiș 

în proiectarea și furnizarea 

de programe de formare 

continuă 

- Utilizarea eficientă a bazei 

materiale și a resurselor 

financiare pentru 

organizarea de programe de 

formare continuă. 

- Asigurarea spațiilor 

necesare derulării 

programelor de formare 

continuă în format față-în-

față.  

- Dezvoltarea platformei de 

e-learning a CCD Timiș și a 

altor instrumente digitale 

utile în furnizarea de 

programe de formarea 

continuă.  

- Creșterea veniturilor 

extrabugetare prin 

furnizarea de programe de 

formare continuă  

- Realizarea de 

parteneriate cu instituții 

de învățământ superior 

și cu organizații non-

guvernamentale în 

proiectarea și furnizarea 

de programe de formare 

continuă 

- Adecvarea ofertei de 

formare a CCD Timiș la 

nevoile comunității, 

identificate ca urmare a 

colaborării cu autorități 

publice, instituții și 

organizații 
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Ținta strategică Curriculum 
Dezvoltarea resurselor 

umane 

Resursele materiale și 

financiare; dezvoltarea 

bazei materiale 

Relații comunitare 

TS 2 – Promovarea 

inovației, creativității și 

a reformei educaționale 

în rândul cadrelor 

didactice. 

- Promovarea inovației, creativității 

și reformei în educație, a identității 

naționale în context european, a 

valorilor specifice societății 

democratice și interculturale, prin 

intermediul activităților metodico-

științifice și culturale. 

- Optimizarea procesului de 

monitorizare și evaluare a impactului 

activităților metodico-științifice și 

culturale organizate de instituție. 

- Realizarea de resurse educaționale 

deschise, centrate pe adecvarea 

procesului didactic la noile provocări 

legate de utilizarea noilor tehnologii 

în educație.  

- Diversificarea ofertei editoriale a 

CCD Timiș, în vederea promovării 

excelenței în domeniul educației și 

formării profesionale. 

- Colaborarea CCD Timiș 

cu cadre didactice și alte 

persoane-resursă, cu 

experiență și expertiză în 

organizarea de activități 

metodico-științifice și 

culturale, precum și în 

crearea de resurse 

educaționale deschise. 

-  Creșterea interesului 

cadrelor didactice de a 

participa la activitățile 

metodico-științifice și 

culturale organizate de 

CCD Timiș și de a utiliza 

resursele educaționale 

deschise, oferite de 

instituție. 

- Creșterea interesului 

cadrelor didactice de a-și 

promova ideile, 

experiențele și exemplele 

de bună practică prin 

intermediul publicațiilor 

editate de CCD Timiș. 

- Utilizarea eficientă a bazei 

materiale și a resurselor 

financiare pentru 

organizarea de activități 

metodico-științifice și 

culturale 

- Creșterea veniturilor 

extrabugetare prin 

diversificarea serviciilor 

editoriale oferite de CCD 

Timiș 

- Dezvoltarea de 

parteneriate cu instituții 

și organizații în vederea 

organizării diferitelor 

activități metodico-

științifice și culturale   
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Ținta strategică Curriculum 
Dezvoltarea resurselor 

umane 

Resursele materiale și 

financiare; dezvoltarea 

bazei materiale 

Relații comunitare 

TS 3 – Realizarea și 

actualizarea bazelor de 

date specifice 

domeniului formării 

continue și dezvoltării 

profesionale a cadrelor 

didactice. 

- Dezvoltarea/ actualizarea bazelor 

de date asociate programelor de 

formare, activităților metodico-

științifice și culturale, eliberare 

adeverințe și atestate de formare 

continuă, echivalării CPT. 

- Dezvoltarea/ actualizarea bazelor 

de date cu formatorii, colaboratorii și 

alte persoane-resursă pentru 

activitatea CCD Timiș. 

- Dezvoltarea/ actualizarea bazelor 

de date specifice compartimentului 

financiar-administrativ. 

- Stimularea interesului 

cadrelor didactice de a 

participa la completarea/ 

actualizarea bazelor de 

date specifice formării 

continue și dezvoltării 

profesionale. 

- Utilizarea eficientă a 

logisticii digitale, necesare 

constituirii/ actualizării 

bazelor de date specifice 

formării continue și 

dezvoltării profesionale a 

cadrelor didactice. 

- Colaborarea cu ISJ 

Timiș, cu unitățile 

școlare și cu alți 

parteneri instituționali 

în vederea constituirii/ 

actualizării bazelor de 

date specifice formării 

continue și dezvoltării 

profesionale a cadrelor 

didactice. 

TS 4 - Dezvoltarea 

instituțională prin 

proiecte în parteneriat 

cu instituții și 

organizații 

reprezentative la nivel 

local, (euro)regional, 

național și 

internațional 

- Elaborarea de proiecte educaționale 

în acord cu politicile și strategiile 

europene, naționale și regionale în 

domeniul educației și formării 

profesionale. 

- Formarea personalului 

CCD Timiș în domeniul 

elaborării și implementării 

de proiecte europene în 

domeniul educației și 

formării profesionale. 

- Atragerea de fonduri prin 

implementarea de proiecte 

europene în domeniul 

educației și formării 

profesionale. 

- Dezvoltarea bazei 

materiale a CCD Timiș ca 

urmare a implementării de 

proiecte europene în 

domeniul educației și 

formării profesionale. 

- Dezvoltarea de 

parteneriate cu instituții 

și organizații cu 

experiență în elaborarea 

și implementarea de 

proiecte europene 
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Ținta strategică Curriculum 
Dezvoltarea resurselor 

umane 

Resursele materiale și 

financiare; dezvoltarea 

bazei materiale 

Relații comunitare 

TS 5 – Promovarea 

imaginii instituției în 

cadrul comunității 

educaționale la nivel 

județean/ regional/ 

național 

- Realizarea și aplicarea unei strategii 

de marketing eficiente, prin care să 

fie promovate programele de 

formare, activitățile și proiectele 

CCD Timiș 

- Participarea întregului 

personal al CCD Timiș la 

diferite acțiuni de 

promovare a imaginii 

instituției. 

- Utilizarea eficientă a bazei 

materiale în vederea 

diversificării și optimizării 

canalelor de comunicare cu 

beneficiarii și partenerii 

educaționali. 

- Realizarea de 

parteneriate cu instituții 

și organizații privind 

promovarea reciprocă a 

activităților 

- Colaborarea cu mass-

media în promovarea 

imaginii CCD Timiș la 

nivel local/ regional/ 

național 
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2.4 Obiective strategice / domenii și arii de activitate 

 

Obiectivul strategic Resurse necesare Termen orientativ 
Indicatori cantitativi/ 

calitativi 
Surse de verificare 

1. Domeniul Perfecționare / Formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar 

O.S. 1 – Dezvoltarea ofertei de 

programe de formare și 

adecvarea ei permanentă la 

nevoile reale de dezvoltare 

profesională și personală a 

personalului didactic, în 

conformitate cu standardele 

profesionale și cu obiectivele 

strategice naționale și 

europene 

Documentele legislative care 

reglementează formarea 

continuă a personalului didactic 

Documente strategice și de 

politică educațională, în special 

în ceea ce privește învățarea pe 

tot parcursul vieții 

Recomandările MEC privind 

formarea continuă a personalului 

didactic 

Analiza nevoilor de formare, 

diagnoze 

Anual, în etapa de 

proiectare și 

fundamentare a 

Ofertei de programe 

de formare a CCD 

Timiș 

Existența documentației de 

proiectare și fundamentare 

a ofertei de programe de 

formare continuă 

Numărul de programe de 

formare acreditate/ avizate 

din Oferta de programe de 

formare continuă 

Avizarea Ofertei de 

programe de formare a 

CCD Timiș de către ISJ 

Timiș și MEC 

Oferta de programe de 

formare a CCD Timiș 

Documentația 

programelor de formare 

 

O.S. 2 – Asigurarea calității și 

eficienței programelor de 

formare organizate de CCD 

Timiș  

Standardele de formare continuă 

Instrumente de monitorizare și 

evaluare a impactului 

programelor de formare continuă 

furnizate de CCD Timiș 

Resursele umane: formatori cu 

experiență și expertiză; 

profesorii metodiști 

Periodic, în funcție de 

calendarul 

programelor de 

formare 

Lunile mai-iunie – 

finalizarea studiului 

de impact al 

programelor de 

Adecvarea programelor de 

formare de continuă la 

standardele de formare 

continuă, la cerințele MEC 

și la nevoile de formare ale 

cadrelor didactice 

Gradul de satisfacție al 

participanților la 

programele de formare 

Documentația 

programelor de formare 

(acreditate și avizate) 

Dosarele de derulare a 

programelor 

Fișele de feedback ale 

participanților 
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Obiectivul strategic Resurse necesare Termen orientativ 
Indicatori cantitativi/ 

calitativi 
Surse de verificare 

Baza materială necesară: spații 

de formare, logistică, platformă 

e-learning 

formare furnizate de 

CCD Timiș  

Studiul de impact al 

programelor de formare 

O.S. 3 – Creșterea numărului 

de cadre didactice cuprinse la 

programele de formare 

furnizate de CCD Timiș 

Strategii de marketing a 

programelor de formare continuă 

Programe de formare diverse, de 

calitate, adaptate nevoilor și 

intereselor cadrelor didactice, 

organizate atât în format față-în-

față, cât și de blended-learning și 

on-line 

Periodic/ raportări 

semestriale, anuale 

Numărul de cadre 

didactice participante la 

programele de formare 

furnizate de CCD Timiș 

(acreditate și avizate) 

Creșterea ponderii cadrelor 

didactice participante la 

programele de formare 

furnizate de CCD Timiș 

din totalul personalului 

didactic din județul Timiș, 

pe diferite categorii de 

programe 

Bazele de date cu 

participanții la 

programele de formare 

Rapoartele privind 

formarea continuă 

2. Domeniul Informare, documentare, consultanță 

O.S. 4 – Dezvoltarea 

facilităților de comunicare, de 

documentare și de asistență 

educațională oferite cadrelor 

didactice 

Resurse umane: personalul CCD 

Timiș 

Participarea la consfătuirile 

cadrelor didactice 

Site-ul CCD Timiș 

Fondul de carte al bibliotecii 

CCD Timiș 

Periodic/ raportări 

semestriale, anuale 

Numărul de accesări ale 

site-ului CCD Timiș 

Număr de resurse 

educaționale noi oferite 

cadrelor didactice 

Numărul de cititori activi 

ai bibliotecii 

Rapoartele 

compartimentelor 

programe, informatică, 

documentare-bibliotecă 

Site-ul CCD Timiș 

Dosarul de presă 
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Obiectivul strategic Resurse necesare Termen orientativ 
Indicatori cantitativi/ 

calitativi 
Surse de verificare 

3. Domeniul Activități științifice, metodice, culturale 

O.S. 5 – Dezvoltarea 

competențelor științifice, 

psihopedagogice și metodice 

ale cadrelor didactice, în 

corelație cu noile tendințe în 

practica educațională 

Resurse umane: personalul CCD 

Timiș și colaboratorii 

Resurse logistice (spații, 

echipamente, site, platformă) 

Resurse financiare (din bugetul 

CCD Timiș sau al partenerilor) 

Periodic/ raportări 

semestriale, anuale 

Numărul de activități 

metodico-științifice 

organizate 

Numărul de cadre 

didactice participante la 

activitățile metodico-

științifice 

Feedback-ul participanților 

la activitățile metodico-

științifice 

Rapoartele de 

monitorizare ale 

activităților metodico-

științifice 

Rapoarte semestriale/ 

anuale 

O.S. 6 – Promovarea valorilor 

culturale ca repere ale 

identității naționale și 

regionale, în context european 

Resurse umane: personalul CCD 

Timiș și colaboratorii 

Resurse logistice (spații, 

echipamente, site, platformă) 

Resurse financiare (din bugetul 

CCD Timiș sau al partenerilor) 

Periodic/ raportări 

semestriale, anuale 

Numărul de activități 

culturale organizate 

Numărul de cadre 

didactice participante la 

activitățile culturale 

Feedback-ul participanților 

la activitățile culturale 

Rapoartele de 

monitorizare ale 

activităților culturale 

Rapoarte semestriale/ 

anuale 

4. Domeniul Editare și difuzare de carte și publicații 

O.S. 7 – Promovarea 

excelenței în domeniul 

educației prin editarea și 

difuzarea de publicații 

Resurse umane: personalul CCD 

Timiș și colaboratorii 

Resurse logistice (echipamente, 

site) 

Periodic/ raportări 

semestriale, anuale 

Numărul de publicații 

editate/ difuzate de CCD 

Timiș 

Publicațiile editate de 

CCD Timiș 

Rapoarte semestriale/ 

anuale 
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Obiectivul strategic Resurse necesare Termen orientativ 
Indicatori cantitativi/ 

calitativi 
Surse de verificare 

Resurse financiare  Numărul de apariții ale 

revistei Acces 

Veniturile obținute ca 

urmare a activității 

editoriale 

5. Domeniul Parteneriat extern 

O.S. 8 – Inițierea și 

dezvoltarea relațiilor de 

sistem, comunitare și 

parteneriale în vederea 

implementării de proiecte 

educaționale 

Resurse umane: personalul CCD 

Timiș și colaboratorii 

Baze de date cu posibilii 

parteneri (unități școlare, 

instituții, ONG-uri) 

Filialele CCD Timiș și CDI-urile 

Permanent/ raportări 

semestriale, anuale 

Numărul de parteneriate 

încheiate de CCD Timiș 

Numărul activităților 

realizate în parteneriat cu 

alte instituții și organizații 

Feedback-ul participanților 

la activitățile în parteneriat 

Acordurile de parteneriat 

Dosarele activităților 

realizate în parteneriat 

Rapoartele semestriale/ 

anuale 

6. Domeniul Proiecte europene derulate de CCD în calitate de beneficiar / partener 

O.S. 9 – Aplicarea și derularea 

de proiecte cu finanțare 

europeană care susțin evoluția 

în carieră și performanța 

didactică 

Legislația în domeniul 

implementării proiectelor cu 

finanțare europeană 

Resurse umane: personalul CCD 

Timiș, calificat pentru elaborarea 

și implementarea de proiecte cu 

finanțare europeană, echipele de 

proiect, colaboratorii 

Periodic, în funcție de 

calendarele proiectelor 

Numărul de proiecte cu 

finanțare europeană 

derulate de CCD Timiș în 

calitate de beneficiar/ 

partener 

Gradul de îndeplinire al 

indicatorilor, în 

conformitate cu 

contractele de finanțare  

Contracte de finanțare 

Rapoarte tehnice și 

financiare 

Documentația 

proiectelor 
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Obiectivul strategic Resurse necesare Termen orientativ 
Indicatori cantitativi/ 

calitativi 
Surse de verificare 

Resurse materiale (echipamente, 

logistică, consumabile etc.) 

Resurse financiare (finanțare 

europeană + contribuția proprie 

a beneficiarului) 

7. Domeniul Marketing educațional, publicitate, diseminare 

O.S. 10 – Promovarea imaginii 

CCD Timiș prin utilizarea unei 

strategii de marketing eficiente 

Resurse umane: personalul CCD 

Timiș 

Site-ul și pagina de facebook a 

CCD Timiș 

Revista „Acces” 

Resurse materiale și financiare 

necesare realizării de materiale 

de promovare/ diseminare 

Permanent/ raportări 

semestriale, anuale 

Numărul de materiale de 

promovare/ diseminare 

publicate  

Ponderea cadrelor 

didactice informate cu 

privire la activitatea CCD 

Timiș 

Site-ul și pagina de 

facebook a CCD Timiș 

Apariții în presă 

Materiale de promovare 

elaborate de CCD Timiș 

8. Domeniul Dezvoltarea profesională a personalului instituției 

O.S. 11 – Consolidarea 

statutului profesional al 

angajaților din cadrul CCD 

Timiș 

Oferta de programe de formare a 

CCD Timiș sau a altor instituții 

și organizații partenere. 

Bugetul alocat dezvoltării 

profesionale a personalului 

instituției. 

Periodic/ Realizarea 

planului anual de 

dezvoltarea 

profesională – lunile 

octombrie-noiembrie) 

Programele de formare la 

care a participat personalul 

angajat la CCD Timiș 

Competențele dobândite 

de personalul CCD Timiș 

ca urmare a participării la 

programe de formare 

Planul anual de 

dezvoltare profesională 

Raportările anuale 
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Obiectivul strategic Resurse necesare Termen orientativ 
Indicatori cantitativi/ 

calitativi 
Surse de verificare 

9. Domeniul Dezvoltarea infrastructurii și bazei materiale 

O.S. 12 – Dezvoltarea 

resurselor materiale necesare 

derulării de programe de 

formare continuă și a altor 

activități de dezvoltare 

profesională a cadrelor 

didactice 

Bugetul de stat și bugetul de 

venituri extrabugetare 

Donații și sponsorizări 

Periodic, în funcție de 

necesități/ oportunități 

Anual – realizarea 

inventarului 

(decembrie) și a 

planului anual de 

achiziții publice 

(ianuarie). 

Numărul de echipamente 

și consumabile 

achiziționate/ raportate la 

necesitățile instituției 

Listele de inventar 

Planul anual al 

achizițiilor publice 

Dosarele de achiziții 
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2.5 Direcții prioritare de dezvoltare instituțională 

 

 

1. Creșterea calității actului educațional prin diversificarea ofertei de servicii de 

formare continuă şi dezvoltare profesională, adecvate nevoilor personalului 

didactic și didactic auxiliar din județul Timiș. 

 

2. Promovarea inovației, creativității și a reformei educaționale în rândul cadrelor 

didactice. 

 

3. Deschiderea Casei Corpului Didactic Timiș către colaborarea cu alte instituții 

publice, organizații non-guvernamentale și unități școlare, la nivel regional, 

național și european. 

 

4. Promovarea Casei Corpului Didactic Timiș ca instituție de formare continuă a 

personalului din învățământul preuniversitar. 

 

5. Dezvoltarea resursei umane a Casei Corpului Didactic Timiș. 

 

6. Utilizarea eficientă a infrastructurii şi a bazei materiale în scopul adecvării la 

rolul şi statutul instituţiei, respectiv la cerințele de calitate ale programelor de 

formare continuă. 
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Partea a III-a 

IMPLEMENTAREA 

STRATEGIEI 



 
 
 

[55] 
 

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 

Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara 
Tel/fax: 0256490452, 

 E-mail:ccdtimis@ccd-timis.com 
www.ccd-timis.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL OPERAȚIONAL 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 
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1. Domeniul Perfecționare / Formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar 
 

 

Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

O.S. 1 – Dezvoltarea ofertei de programe de formare și adecvarea ei permanentă la nevoile reale de dezvoltare profesională și personală a personalului 

didactic, în conformitate cu standardele profesionale și cu obiectivele strategice naționale și europene 

O 1.1 Elaborarea 
unei oferte de 

programe  de formare 

continuă pentru anul 
şcolar  2021-2022, 

propusă spre avizarea 

ISJ Timi și 
Ministerului 

Educației 

- Selectarea formatorilor și a 
programelor de formare continuă, în 

funcție de nevoile de formare 

identificate ca urmare a realizării 

analizei de nevoi 

- Redactarea Ofertei de programe de 

formare continuă pe anul școlar 2020-
2021 și înaintarea ei spre avizare 

inspectorului școlar general și MEC 

Număr domenii care să răspundă 
nevoilor de formare ale cadrelor 

didactice și didactice auxiliare, 

acoperite prin programele din 

ofertă 

Oferta de formare 
continuă a CCD Timiș 

pe anul școlar 2021-

2022, avizată de 
inspectorul școlar 

general și de MEC 

Numărul de 
programe de formare 

cuprinse în Oferta de 

formare continuă a 
CCD Timiș pe anul 

școlar 2021-2022, pe 

diferite categorii de 

programe 

Formatori, 
colaboratori ai 

CCD Timiș 

Alți furnizori de 
formare 

continuă, 

parteneri ai 

CCD Timiș 

 

O 1.2 Depunerea 

spre acreditare / 
reacreditare la DFC a 

cel puţin 2 programe 

de formare în anul 

şcolar 2021-2022 

- Contactarea formatorilor abilitați de 

a livra programe de formare acreditate 

- Întocmirea documentației de 

acreditare, în conformitate cu 

Metodologia de acreditare aprobată 
prin OMECTS nr. 5564/2011, cu toate 

modificările şi completările ulterioare 

- Înaintarea dosarelor de acreditare / 

reacreditare către MEC - DFC 

- Numărul de programe de 

formare acreditate / reacreditate 
de CCD Timiș raportat la numărul 

de programe depuse în vederea 

acreditării 

Dosare complete în 

vederea acreditării/ 
reacreditării unor 

programe de formare, 

înaintate la MEC - 

DFC 

O.M. privind 

acreditarea 

programelor de 
formare înaintate de 

CCD Timiș 

Numărul de 

programe de formare 
continuă acreditate în 

anul școlar 2021-

2022 

Formatori, 

colaboratori ai 

CCD Timiș 

Alți furnizori de 

formare 
continuă, 

parteneri ai 

CCD Timiș 
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Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

O 1.3 Creșterea 
ponderii programelor 

organizate în format 

blended-learning/ on-

line în cadrul Ofertei 
de programe de 

formare continuă a 

CCD Timiș pe anul 

școlar 2021-2022 

- Contactarea formatorilor cu 
competențe în susținerea programelor 

de formare continuă în format 

blended-learning și on-line 

- Asigurarea platformei de e-learning 
necesară derulării programelor de 

formare continuă în format blended-

learning și on-line 

- Întocmirea documentației pentru 

programele de formare continuă în 

format blended-learning și on-line ce 

vor fi incluse în Oferta CCD Timiș 

- Numărul de programe de 
formare în format blended-

learning și on-line raportat la 

numărul total de programe de 

formare continuă din cadrul 

Ofertei CCD Timiș 

Documentația privind 
programele de formare 

continuă organizate în 

format blended-

learning și on-line și 
cuprinse în Oferta 

CCD Timiș  

Numărul de 
programe de formare 

continuă în format 

blended-learning și 

on-line 

Formatori, 
colaboratori ai 

CCD Timiș 

Alți furnizori de 

formare 
continuă, 

parteneri ai 

CCD Timiș 

O 1.4 Crearea unui 

cadru eficient de 

colaborare cu școlile 
din județ în vederea 

adecvării ofertei la 

nevoile beneficiarilor 

- Colectarea datelor de contact ale 

unităților școlare din județ;  

- Utilizarea site-ului instituției și a 
paginii de facebook pentru 

eficientizarea comunicării cu unitățile 

școlare și cu cadrele didactice din 

județ 

- Actualizarea bazei cu creditele 

profesionale transferabile (CPT) 

obținute de cadrele didactice din județ 

- Realizarea analizei de nevoi în 

vederea elaborării ofertei CCD Timiș 

pentru anul 2022-2023 

- număr de date de contact 

colectate / numărul de unități 

școlare din județ 

- număr de unități școlare pentru 

care s-au obținut date complete și 

corecte privind CPT obținute de 

cadrele didactice în ultimii 5 ani 

- număr de cadre didactice 

consultate / număr de cadre 

didactice care se încadrează în 

criteriile de eșantionare aplicate 

Baze de date corecte și 

complete cu CPT 

obținute de cadrele 
didactice din județ în 

ultimii 5 ani 

Raport de cercetare 

concludent privind 
nevoile de dezvoltare 

profesională a 

personalului didactic 
de predare, de 

conducere, îndrumare 

şi control și didactic-

auxiliar din județ 

- rata de creștere a 

numărului de 

accesări a site-ului / 
postări pe facebook a 

instituției 

- gradul de acoperire 

cu date reale a 
informațiilor privind 

CPT obținute de 

cadrele didactice în 

ultimii 5 ani  

- număr de propuneri 

pentru revizuirea 
ofertei pe baza 

nevoilor identificate 

 

ISJ Timiș 

Unitățile școlare 

din județ 
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Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

O.S. 2 – Asigurarea calității și eficienței programelor de formare organizate de CCD Timiș 

O 2.1 Asigurarea 

calității și eficienței 

programelor de 
formare prin 

raportare la 

indicatorii de 

performanță din 
standardele de 

calitate și 

standardeșe de 

formare continuă 

- Stabilirea indicatorilor de 

performanță monitorizați /  evaluați 

- Monitorizarea derulării programelor 
de formare în conformitate cu 

standardele de calitate referitoare la 

formarea continuă 

- Evaluarea şi certificarea cu 
obiectivitate a competenţelor 

dobândite în cadrul programelor de 

formare 

Număr de indicatori din 

standardele de calitate referitoare 

la formarea continuă pentru care 

s-au înregistrat progrese 

Ponderile calificativelor acordate 

cadrelor didactice la evaluările din 

cadrul programelor de formare  

Toate programele de 

formare derulate în 

conformitate cu 

standardele de calitate 

Minim 90% din cadre 

didactice certificate ca 

urmare a participării la 
programele de formare 

ale CCD Timiș 

Număr de 

programelor de 

formare monitorizate 
și evaluate pe baza 

indicatorilor de 

performanță stabiliți 

Numărul de persoane 
evaluate și certificate 

în urma participării 

la programele de 
formare ferite CCD 

Timiș 

 

Formatori, 

colaboratori ai 

CCD Timiș 

Alți furnizori de 

formare 

continuă, 

parteneri ai 

CCD Timiș 

 

O 2.2 Realizarea 
unui feed-back real 

privind eficacitatea și 

impactul programelor 

de formare 

- Elaborarea instrumentelor de lucru 
pentru obținerea de feed-back și 

monitorizarea impactului participării 

cadrelor didactice la programele de 

formare oferite 

- Realizarea unor studii de impact 

privind eficiența programelor de 

formare continuă derulate de CCD 

Timiş 

Ponderea participanților la curs 
care au oferit un feed-back util în 

optimizarea programului evaluat  

Ponderea unităților școlare care au 
oferit un feed-back constructiv în 

ceea ce privește impactul 

programelor de formare și 

optimizarea ofertei CCD Timiș 

Cel puțin un formular 
pentru: fișa de 

observare, raport de 

monitorizare a 
impactului, studiu de 

impact 

Cel puțin un studiu de 

impact cu informații 

concludente. 

 

 

 

Număr de programe 
evaluate / număr de 

programe oferite 

Număr de ținte de 
îmbunătățire și 

sugestii de 

optimizare rezultate 

din studiul de impact  

Formatori, 
colaboratori ai 

CCD Timiș 

ISJ Timiș 

Unitățile școlare 

din județ 
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Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

O.S. 3 – Creșterea numărului de cadre didactice cuprinse la programele de formare furnizate de CCD Timiș 

O 3.1 Motivarea 

cadrelor didactice de 

a participa la 
programele de 

formare oferite de 

CCD Timiș 

- Diversificarea modalităților de 

informare a cadrelor didactice cu 

privire la oferta de programe a CCD 

Timiș 

 

Număr de cadre didactice înscrise 

la programele de formare din 

Oferta CCD Timiș raportat la 
numărul total de cadre didactice 

din județ 

Cel puțin 2 modalități/ 

activități de informare 

a cadrelor didactice 
referitoare la Oferta 

CCD Timiș 

Cel puțin 20% din 

totalul cadrelor 
didactice din județ 

înscrise la cel puțin un 

program de formare 

din Oferta CCD Timiș 

Număr de activități 

de informare/ 

promovare a ofertei 

de programe 

Număr de cadre 

didactice înscrise la 

programele de 
formare din Oferta 

CCD Timiș 

ISJ Timiș 

Sindicatele din 

învățământ 

Mass-media 

O 3.2 Participarea la 

programele de 

formare continuă 
organizate de CCD 

Timiş a unui procent 

de 15% din cadrele 
didactice în anul 

şcolar 2021-2022 

- Înscrierea cursanților la programele 

de formare din Oferta CCD Timiș 

- Formarea grupelor de cursanți și 
realizarea calendarului de derulare a 

programelor de formare 

- Asigurarea resurselor necesare 

derulării programelor de formare 

- Organizarea și monitorizarea 

derulării programelor de formare. 

Număr de școli implicate în 

formarea grupelor de cursanți 

Număr de cursanți formați 
raportat la dimensiunea grupului 

țintă vizat de fiecare program de 

formare 

Gradul de acoperire cu resurse 

necesare derulării programelor de 

formare 

Cel puțin 15% din 

totalul cadrelor 

didactice din județ 
participante la 

programele de formare 

din Oferta CCD Timiș  

Număr de cadre 

didactice participante 

la programele de 
formare din Oferta 

CCD Timiș 

Formatori, 

colaboratori ai 

CCD Timiș 

Alți furnizori de 

formare 

continuă, 
parteneri ai 

CCD Timiș 
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2. Domeniul Informare, documentare, consultanță 

 

Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

O.S. 4 – Dezvoltarea facilităților de comunicare, de documentare și de asistență educațională oferite cadrelor didactice 

O 4.1 Informarea 

promptă a cadrelor 
didactice cu privire la 

Oferta de formare a 

CCD Timiș 

- Prezentarea Ofertei CCD Timiș pe 

site și pe pagina de facebook 

- Prezentarea Ofertei CCD Timiș cu 

ocazia consfătuirilor cadrelor 

didactice, la întâlnirile cu directorii și 
cu responsabilii cu formarea continuă, 

precum și cu ocazia altor evenimente 

la care sunt prezente cadre didactice. 

- Prezentarea Ofertei CCD Timiș prin 
intermediul sindicatelor reprezentative 

din educație 

Numărul de persoane înscrise la 

programele de formare, raportat la 
numărul de persoane informate 

despre Oferta CCD Timiș 

Apariția Ofertei de 

programe a CCD 
Timiș pe site, pe 

pagina de facebook 

 Minim 50% din 
cadrele didactice 

informate despre 

Oferta de programe de 

formare a CCD Timiș 

Numărul cadrelor 

didactice înscrise la 
programele de 

formare din Oferta 

CCD Timiș 

ISJ Timiș 

Sindiucatele 
reprezentative 

din educație 

Unitățile școlare 
din județul 

Timiș 

O 4.2 Facilitarea 
accesului cadrelor 

didactice la resursele 

educaționale oferite 

de CCD Timiș 

- Acordarea de sprijin cadrelor 
didactice care doresc să consulte 

publicaţiile din biblioteca CCD Timiș 

- Oferirea de resurse educaționale și 

legislative online pe site-ul CCD 

Timiș  

- Elaborarea de portofolii tematice cu 

resursele educaționale 

 

Ponderea cadrelor didactice din 
județ care au valorificat resursele 

educaționale puse la dispoziție de 

CCD Timiș în scopul creșterii 

calității prestației didactice și a 

dezvoltării lor profesionale  

Acces îmbunătățit al 
tuturor categoriilor de 

personal didactic la 

resurse educaționale 

puse la dispoziție de 
CCD Timiș în vederea 

propriei dezvoltări 

profesionale și 

personale. 

 

Numărul de cititori 

activi ai bibliotecii 

Numărul de accesări 

ale site-ului CCD 

Timiș 

Număr de resurse 

educaționale și 

protofolii tematice 
noi oferite cadrelor 

didactice. 

ISJ Timiș 

Cadre didactice, 

creatori de 

resurse 

educaționale 

ONG-uri cu 

activitate în 

domeniul 

educației 
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Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

O 4.3 Acordarea 
unor servicii de 

consultanță și 

asistență 

educațională de 
calitate pentru 

unitățile școlare și 

cadrele didactice din 

județul Timiș 

- Asistență și consultanță pentru 
unitățile școlare și cadrele didactice îm 

vederea echivalării în CPT a unor 

forme de perfecționare/ dezvoltare 

profesională 

- Consultanță pentru unitățile școlare 

în vederea activității CDI/urilor 

- Consultanță pentru unitățile școlare 
în vederea realizării propriei analize 

de nevoi de formare 

- Consultanță în vederea dezvoltării 

profesionale a cadrelor didactice 

- Consultanță în domeniul didacticii și 

metodicii, a derulării de proiecte 

educaționale, a utilizării calculatorului 

și a altor resurse digitale. 

Numărul unităților școlare în care 
s-a realizat echivalarea în CPT a 

unor forme de perfecționare/ 

dezvoltare profesională, cu 

participarea în comisii a 
profesorilor metodiști din cadrul 

CCD Timiș 

Numărul CDI-urilor din județ care 
au beneficiat de consultanța și 

expertiza oferită de CCD Timiș  

Ponderea școlilor din județ care 

au beneficiat de consultanța și 
expertiza oferită de CCD Timiș la 

realizarea unor analize proprii a 

nevoilor de formare 

Ponderea cadrelor didactice din 

județ care au valorificat 

consultanța și expertiza oferită de 
CCD Timiș în planificarea 

propriei dezvoltări profesionale 

Participarea 
profesorilor metodiști 

în comisiile de 

echivalare în CPT la 

nivelul unităților 

școlare 

Toate CDI-urile din 

județ monitorizate din 
punctul de vedere al 

calității activităților 

desfășurate  

Minim 80% dintre  
școlile din județ 

sprijinite de CCD 

Timiș în realizarea 
analizei nevoilor de 

formare la nivelul 

județului 

Minim 20% dintre 

cadrele didactice care 

și-au îmbunătățit 

capacitatea de a-și 
planifice propria 

dezvoltare 

profesională în urma 
consultării profesorilor 

metodiști din CCD 

Timiș 

Documentele privind 
echivalarea în CPT a 

unor forme de 

perfecționare/ 

dezvoltare 

profesională 

Rapoartele de 

monitorizare a 

activității CDI-urilor 

Existența unui 

program de 

consultanță  

ISJ Timiș 

Unitățile școlare 
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3. Domeniul Activități științifice, metodice, culturale 

 

 

Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

O.S. 5 – Dezvoltarea competențelor științifice, psihopedagogice și metodice ale cadrelor didactice, în corelație cu noile tendințe în practica educațională 

O 5.1 Organizarea de 

activități metodice 
pentru cadrele 

didactice și didactice 

auxiliare din județul 

Timiș 

- Activități metodice destinate 

cadrelor didactice pentru optimizarea 

predării online 

- Activități metodice destinate 

cadrelor didactice pentru dezvoltarea 
unor competențe profesionale, 

transversale sau complementare, în 

diferite domenii sau arii de interes 

- Activități metodice destinate 

informaticienilor 

- Activități metodice destinate 

bibliotecarilor, documentariștilor și 

responsabililor de CDI 

Ponderea cadrelor didactice care 

și-au îmbunătățit competențele 
profesionale și au asimilat 

noutățile apărute în sistemul 

educațional 

 

Minim 90% din 

participanți și-au 
îmbunătățit 

competențele 

profesionale și 

metodice  

Toți participanții au 

fost informați cu 

privire la noutățile 
apărute în sistemul 

educațional 

Număr de activități 

metodice organizate 

de CCD Timiș 

Număr de cadre 

didactice participante 
la activitățile 

metodice organizate 

de CCD Timiș 

ISJ Timiș 

Sindicatele 
reprezentative 

din educație 

CJRAE Timiș 

Universități   

ONG-uri 

Unități școlare 

din județ 

 

O 5.2 Realizarea de 

schimburi de 

informații și de 
experiențe în 

domeniul educațional 

cu prilejul unor 

manifestări științifice 

- Organizarea în parteneriat cu 

unitățile școlare, universități, ONG-uri 
etc. a unor manifestări științifice de 

tipul simpozioane, sesiuni de 

comunicări, conferințe – în format 

față-în-față sau online 

- Monitorizarea manifestărilor cu 

caracter științific organizate de școlile 

din județul Timiș  

Ponderea cadrelor didactice din 

județ care au valorificat resursele 

educaționale puse la dispoziție de 
CCD Timiș în scopul creșterii 

calității prestației didactice și a 

dezvoltării lor profesionale  

Numărul de modele de 

bună practică, proiecte 

educaționale și 
informații utile 

activității didactice 

prezentate în cadrul 
manifestărilor cu 

caracter științific 

 

Calendarul 

manifestărilor 

științifice din județul 

Timiș 

Reflectarea în presă a 

activităților științifice 
organizate de CCD 

Timiș 

ISJ Timiș 

CJRAE Timiș 

Universități   

ONG-uri 

Unități școlare 

din județ 
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Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

O.S. 6 – Promovarea valorilor culturale ca repere ale identității naționale și regionale, în context european 

O 6.1 Organizarea de 

activități și 

evenimente cu 

caracter cultural 

- Activități culturale organizate de 

CCD Timiş – în format față-în-față 

sau online 

- Cluburi de lectură/ întâlniri literare 

- Lansări de carte 

- Expoziții de pictură 

- Concursuri de fotografie și film 

digital 

Ponderea cadrelor didactice 

interesate implicate în 

evenimentele culturale organizate 

în parteneriat cu CCD Timiș 

Minim o activitate 

culturală pe semestru 

organizată de CCD 

Timiș 

Reflectarea în presă a 

activităților culturale 

organizate de CCD 

Timiș 

Număr de activități 

culturale organizate 

de CCD Timiș 

Număr de cadre 

didactice participante 

la activitățile 

culturale organizate 

de CCD Timiș 

 

ISJ Timiș 

Consiliul 

Județean Timiș 

Primăria 

Timișoara 

Unitățile școlare 

din județ 

Muzeul Naţional 

al Banatului - 

Timișoara 
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4. Domeniul Editare şi difuzare de carte şi publicaţii 
 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

O.S. 7 – Promovarea excelenței în domeniul educației prin editarea și difuzarea de publicații 

O 7.1 Dezvoltarea 

activității editoriale a 

CCD Timiș 

- Elaborarea unor ghiduri 

metodologice destinate cadrelor 

didactice  

- Editarea unor lucrări cu caracter 

pedagogic, metodic, didactic etc, pe 

suport electronic sau de hârtie 

- Editarea Revistei Acces a CCD 

Timiș în format online 

 

Numărul de publicații editate, ca 

răspuns la solicitarea personalului 

didactic cu inițiative/ experiențe 
pozitive în optimizarea 

activităților educative 

Frecvența apariției revistei Acces 

Minim un ghid 

metodologic elaborat 

și publicat 

Minim o colecție cu 

caracter pedagogic, 

metodic, didactic etc 

de lucrări publicate pe 

semestru 

Minim 1 număr pe 

semestru al revistei 

Acces 

 

Număr de titluri 

editate 

Numărul de apariții 

al revistei Acces 

Veniturile 

extrabugetare 

realizate din 

activitatea de editare 

 

ISJ Timiș 

Unitățile școlare 

din județul 

Timiș 

O 7.2 Promovarea 

ideilor novatoare din 
educație prin difuzări 

de publicații 

- Difuzarea de lucrări cu caracter 

pedagogic sau didactic 

- Difuzarea de lucrări cu caracter civic 

oferite de Centrul Regional de 

Educație Civică Timiș sau de alți 

parteneri 

Numărul de publicații difuzate, ca 

răspuns la nevoile personalului 
didactic de dezvoltare 

profesională și personală 

Minim 2 titluri 

difuzate în unitățile de 

învățământ din județ 

Număr de titluri și de 

exemplare difuzate 

Venituri 

extrabugetare 

realizate din vânzare 

de publicații 

Edituri 

Centrul 
Regional de 

Educație Civică 

Timiș 

ONG-uri  
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5. Domeniul Parteneriat extern 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

O.S. 8 – Inițierea și dezvoltarea relațiilor de sistem, comunitare și parteneriale în vederea implementării de proiecte educaționale 

O 8.1 Cooperarea 

dintre CCD Timiș și 

unitățile școlare din 

județ 

- Încheierea de protocoale de 

colaborare cu școlile în care 

funcționează CDI-urile 

- Încheierea de parteneriate pentru 

derularea de activități metodice, 

științifice și culturale 

Procedură de comunicare cu 

unitățile de învățământ din județ 

funcțională 

Gradul de implicare al școlilor în 

activitățile organizate de CCD 

Timiș  

Minim 6 activități de 

formare, activități 

metodice, științifice și 
culturale pe semestru, 

în parteneriat cu 

școlile din județul 

Timiș. 

Acordurile de 

parteneriat și 

protocoalele de 

colaborare cu școli 

Numărul activităților 

derulate în 

parteneriat 

ISJ Timiș 

Unitățile școlare 

din județ 

O 8.2 Realizarea 

unui parteneriat activ 

cu societatea civilă și 

mediul socio-

economic 

- Derularea proiectului Project Citizen, 

în colaborare cu Institutul Intercultural 

Timișoara 

- Activități de prevenire a violenței 

școlare 

- Activități de promovare a 

interculturalității și egalității de șanse 

- Organizarea unor webinarii / 

workshop-uri la care să fie invitate 

diferite ONG-uri din județ, crearea 
unei rețele de comunicare la nivelul 

județului privind activitățile din sfera 

educației 

Gradul de implicare al 

partenerilor în derularea 

activităților și proiectelor 

Minim 2 proiecte 

derulate în parteneriat 

cu ONG-uri, firme 
private și instituții 

publice în domeniul 

educației 

Numărul de activități 

și proiecte derulate în 

parteneriat 

Reflectarea în presă a 

activităților derulate 

în parteneriat 

ONG-uri cu 

activitate în 

domeniul 

educațional 

Firme interesate 

în acțiunea 

educativă  

Instituții publice 

(Poliția, 

Jandarmeria, 
Centrul 

Antidrog etc.) 
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6. Domeniul Proiecte europene derulate de CCD în calitate de beneficiar / partener 
  

 

Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

O.S. 9 – Aplicarea și derularea de proiecte cu finanțare europeană care susțin evoluția în carieră și performanța didactică 

O 9.1 Implicarea 

CCD Timiș ca 
partener în proiectul 

POCU  „Curriculum 

relevant. Educație 

deschisă pentru toți” 

- Coordonarea activităților din zona 

Vest în vederea îndeplinirii 
indicatorilor și atingerii obiectivelor 

proiectului POCU  „Curriculum 

relevant. Educație deschisă pentru 

toți” 

Gradul de îndeplinire al 

obligațiilor stabilite prin 
contractele de finanțare și de 

parteneriat 

Rapoartele privind 

desfăşurarea 
activităţilor în cadrul 

proiectului POCU 

„Curriculum relevant. 
Educație deschisă 

pentru toți” 

Numărul de activități 

în care CCD Timiș 

este implicat 

MEC 

Alte CCD-uri, 
partenere în 

casrul 

proiectului 

Institutul de 

Științe ale 

Educației 

O 9.2 Implicarea 
CCD Timiș ca 

beneficiar/ partener 

în cadrul unor 
proiecte europene 

finanâate prin 

programul Erasmus+ 

sau grabturi SEE 

- Derularea proiectului „School 
Prepares Active Citizens”, pentru care 

s-a obţinut finanţare în cadrul 

grantului SEE 

Gradul de îndeplinire al 
obligațiilor stabilite prin 

contractul de finanțare 

Rapoartele privind 
desfăşurarea 

activităţilor în cadrul 

proiectului „School 
Prepares Active 

Citizens” 

 

Numărul de proiecte 
în care CCD Timiș 

este implicat ca 

beneficiar sau 

partener 

ANPCDEFP 

România 
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7. Domeniul Marketing educaţional, publicitate, diseminare 
 

 

Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

O.S. 10 – Promovarea imaginii CCD Timiș prin utilizarea unei strategii de marketing eficiente 

O 10.1 Investigarea 

nevoilor de formare 

continuă ale cadrelor 

didactice din județul 

Timiș 

- Aplicarea unor instrumente diverse 

de investigare a nevoilor de formare 
ale cadrelor didactice (chestionare, 

focus-grup, interviuri structurate etc) 

- Analiza legislației, a documentelor 

europene și a recomandărilor MEC 
identificarea nevoilor de formare ale 

cadrelor didactice din perspectiva 

sistemului de învățământ 

- Analiza rezultatelor inspecției 

școlare realizată de ISJ Timiș 

- Analiza standardelor profesionale și 

ale fișelor postului cadrelor didactice 

- Elaborarea Raportului privind 

analiza de nevoi a cadrelor didactice și 

didactice auxiliare din județul Timiș 

Ponderea cadrelor didactice 

consultate în vederea investigării 
nevoilor de formare din totalul 

cadrelor didactice din județul 

Timiș 

Gradul de acoperire al domeniilor 
de formare în realizarea analizei 

de nevoi 

Raportul privind 

analiza de nevoi de 
formare continuă a 

cadrelor didactice și 

didactice auxiliare din 

județul Timiș este 
elaborat și poate să 

fundamenteze Planul 

managerial și Oferta 
de programe de 

formare a CCD Timiș 

Numărul de 

instrumente de 
investigare aplicate 

pentru identificarea 

nevoilor de formare 

Numărul de cadre 

didactice consultate  

Numărul de domenii 

pentru care s-au 
identificat nevoi 

reale de formare și 

teme de interes 

ISJ Timiș 

Unitățile școlare 
din județul 

Timiș 

O 10.2 Promovarea 

CCD Timiș ca 

instituție de formare 

continuă și 

- Promovarea Ofertei de programe de 

formare a CCD Timiș  

Ponderea instituțiilor în care s-a 

promovat Oferta de programe de 

formare a CCD Timiș 

Minim 2 activități de 

promovare a Ofertei de 
programe de formare a 

CCD Timiș la nivelul 

Număr de postări pe 

site, articole în 
revistă, apariții în 

presă 

Partenerii cu 

care CCD Timiș 
colaborează în 

organizarea 

activităților sau 
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Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

dezvoltare a cadrelor 

didactice din județul 

Timiș 

- Promovarea activităților organizate 
și derulate de CCD Timiș pe site, în 

revista Acces și în presa locală 

- Promovarea de resurse legislative și 

educaționale 

- Diseminarea rezultatelor proiectelor 

educaționale în care este implicat 

CCD Timiș 

- Realizarea de materiale publicitare 

(broșură, pliante, afișe etc) 

Ponderea instituțiilor în care s-au 
promovat activitățile organizate 

de CCD Timiș 

 

 

comunității școlare din 

județul Timiș 

Minim o activitate de 

informare / semestru 

Minim o conferință de 

presă / semestru 

Minim un material 

publicitar realizat 

Numărul de activități 
de promovare a CCD 

Timiș 

Numărul de persoane 

informate despre 
activitățile și 

proiectele 

desfășurate de CCD 

Timiș,  

Număr de materiale 

publicitare realizate 

desfășurarea 

proiectelor 

Mass-media 
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8. Domeniul Dezvoltarea profesională a personalului instituţiei 
 

 

Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

O.S. 11 – Consolidarea statutului profesional al angajaților din cadrul CCD Timiș 

O 11.1 Dezvoltarea/ 

formarea resurselor 

umane ale instituţiei 

- Identificarea nevoilor de formare ale 

personalului instituţiei ; 

- Identificarea ofertanţilor de formare 

care să acopere nevoile de formare 

identificate ; 

- Asigurarea resurselor materiale/ 
financiare pentru formarea 

personalului instituţiei ;  

- Urmărirea aplicării competențelor 

dobândite; 

- Evaluarea impactului programelor de 

formare urmate de angajați asupra 
calității activității desfășurate în cadrul 

CCD Timiș 

Ponderea angajaților care au 

valorificat la nivelul instituției 
competențele dezvoltate prin 

participarea la programe de 

formare 

Ponderea angajaților sprijiniți de 
CCD Timiș în dezvoltarea lor 

profesională 

Planul de dezvoltare 

profesională elaborat 

și realizat.  

Numărul angajaților 

care participă la 

programe de formare 

Numărul de 

programe de formare 

la care au participat 

angajații CCD Timiș 

Alți furnizori de 

formare 
continuă, din 

țară sau 

străinătate 
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9. Domeniul Dezvoltarea infrastructurii şi bazei materiale 

 

 

Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

O.S. 12 – Dezvoltarea resurselor materiale necesare derulării de programe de formare continuă și a altor activități de dezvoltare profesională a cadrelor 

didactice 

O 12.1 – 

Îmbunătățirea 

calității resurselor 
materiale utilizate în 

programe de formare 

și în activități 

specifice instituției 

- Selecția de oferte pentru achizițiile 

aprobate 

- Achiziționarea noilor resurse, cu 
respectarea legislației în vigoare și a 

procedurilor interne 

- Punerea în funcțiune a noilor 

echipamente 

Număr de echipamente noi și 

consumabile achiziționate, 

raportat la necesitățile instituției 

 

Resurse suficiente 

pentru desfășurarea 

optimă a programelor 
de formare și a altor 

activități specifice  

 

Gradul de acoperire 

cu echipamente și  

mijloace specifice a 
activităților 

desfășurate de CCD 

Timiș 
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Partea a IV-a 

CONDUCERE 

ȘI COORDONARE 
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4.1 Compartimente/ Filiale 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a caselor corpului 

didactic, aprobat prin OMECTS nr. 5554/7.11.2011, structura Casei Corpului Didactic Timiș 

cuprinde: 

1. Conducerea – este asigurată de Consiliul de administrație (format din 5 membri: 

directorul CCD Timiș (președinte), responsabilul financiar,2 profesori metodiști – 

reprezentanți ai Compartimentului resurse, informare, documentare, consultanță, 

reprezentantul ISJ Timiș) și de directorul CCD Timiș – cu rang de inspector școlar general 

adjunct 

2. Compartimentul resurse, informare, documentare, consultanță care cuprinde 

compartimentele Programe, Bibliotecă, Informatizare, Editură și Proiecte cuprinde 

profesorii metodiști, bibliotecarul și informaticianul. Dintre profesorii metodiști se 

numește un responsabil al Compartimentului, care va sintetiza periodic datele privind 

activitățile și va redacata raportul de activitate al compartimentului. 

3. Compartimentul financiar-administrativ cuprinde Administratorul financiar-patrimoniu 

(0,5 normă) și secretarul. Administratorul financiar-patrimoniu este și responsabilul 

financiar al CCD Timiș. 

 

La nivelul județului Timiș funcționează și 4 filiale ale Casei Corpului Didactic Timiș, în 

următoarele unități școlare: 

Școala Gimnazială „Anișoara Odeanu” Lugoj 

Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget 

Școala Gimnazială Variaș 

Liceul Tehnologic „Sfântul Nicolae” Deta 
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4.2 Centre de documentare și informare 

 

În prezent, activitatea Centrelor de Documentare și Informare este reglementată prin 

Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și 

informare, aprobat prin OMECTS nr. 5556/7.11.2011.  Art. 6 definește Centrul de Documentare și 

informare astfel: „Centrul de documentare şi informare, denumit în continuare CDI, este o structură 

infodocumentară modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă 

beneficiarilor un spaţiu de formare, de comunicare, de informare şi de exploatare a fondului 

documentar şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării în educaţie, un loc de cultură, deschidere, 

întâlnire şi integrare.” 

Fiecare CDI trebuie să aibă un plan de activităţi propriu, în conformitate cu planul managerial 

al şcolii, şi va avea două componente principale: o componentă pedagogică şi una culturală. 

Activităţile derulate în cadrul CDI vor fi cele specifice unei biblioteci (împrumut de carte, sală de 

lectură), completate cu alte tipuri de activităţi: iniţiere în cercetarea documentară, proiecte 

pluridisciplinare şi transdisciplinare, în colaborare cu celelalte cadre didactice sau cu parteneri din 

afara şcolii. 

 Casele corpului didactic sunt implicate în activitatea de coordonare a CDI-urilor. Astfel, art. 

10 precizează: ”(3) CDI sunt coordonate metodologic, la nivel judeţean, de către casele corpului 

didactic ...”. Atribuțiile caselor corpului didactic legate de coordonarea activități CDI-urilor sunt 

precizate și în Regulamentul de organizare și funcționare a caselor corpului didactic, aprobat prin 

OMECTS nr. 5554/7.11.2011. Astfel, art. 9 precizează printre funcțiile CCD:” g) centru metodologic 

pentru responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, documentariști, profesori documentariști 

/responsabili ai centrelor de documentare și informare, laboranți, pedagogi școlari, informaticieni din 

învățământul preuniversitar;” 

Rețeaua CDI din județul Timiș s-a format în mai multe etape, ca urmare a unor ordine de 

ministru (OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2007, OM 3354/03.03.2008) sau ca urmare a 

inițiativei unor unități de învățământ, care au găsit surse de finanțare alternative pentru înființarea 

CDI-urilor. În prezent, în județul Timiș funcționează 26 de CDI-uri (13 în mediul urban - dintre care 

5 în Timișoara - și 13 în mediul rural). Responsabilii CDI-urilor sunt în 13 cazuri bibliotecari, iar în 

celelalte 13 cazuri funcția de responsabil CDI a fost preluată de un cadru didactic din cadrul școlii.  
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La nivelul CCD Timiș se desemnează un responsabil cu activitatea CDI-urilor, din rândul 

profesorilor metodiști, care are ca atribuții: 

- Realizarea proiectului rețelei CDI din județul Timiș 

- Organizarea unor întâlniri semestriale cu responsabilii CDI-urilor din județ 

- Analiza activităților desfășurate în parteneriat cu CCD Timiș în CDI-uri 

- Solicitarea și analiza documentelor înaintate de responsabilii CDI 

 

Obiectivele CCD Timiș în privința rețelei CDI: 

Nr. Obiectivul Indicatori de performață 

1. Transferul parțial al activității CDI-urilor în 

mediul on-line 

Resurse educaționale on-line  

2. 
Organizarea de activități metodice, științifice și 

culturale, în parteneriat cu CCD Timiș, utilizând 

resursele CDI-urilor 

Organizarea de activități științifice, 

metodice și culturale la care CCD 

Timiș este partener  

3. Organizarea de întâlniri periodice cu responsabilii 

CDI și bibliotecarii școlari 

Organizarea a cel puțin 2 întâlniri cu 

responsabilii CDI și bibliotecarii 

școlari 

4. 
Organizarea de programe de formare și activități 

metodice destinate responsabililor CDI și 

bibliotecarilor școlari 

Organizarea a cel puțin unui 

program de formare și a unei 

activități metodice destinate 

responsabililor CDI și 

bibliotecarilor școlari 

5. Diseminarea informației relevante deținute de 

CCD Timiș către CDI-uri 

Actualizarea site-ului CCD Timiș 

Distribuirea revistei Acces a CCD 

Timiș în CDI-uri 
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4.3 Buget și resurse financiare și materiale 

 

Bugetul instituției compus din bugetul de stat si bugetul de venituri proprii, este constituit în 

așa fel încât să acopere cheltuielile materiale, cheltuielile de personal și eventual cheltuielile de 

capital.  

Planul de buget întocmit anual, este aprobat în Consiliul de administrație și avizat de ISJ 

Timiș. Se întocmește planul anual de achiziții și achizițiile se fac în principal prin SEAP. 

Contabilitatea instituției realizează trimestrial situațiile financiar care este aprobat de Consiliul de 

administrație al instituției și depus la ISJ Timiș, în termenul legal. 

Veniturile proprii ale instituției se realizează în conformitate cu art. 104 din Regulamentul de 

organizare și funcționare a caselor corpului didactic, aprobat prin OMECTS nr. 5554/7.11.2011 și 

ele provin în special din taxele de curs și ca rezultat al activității editurii Acces a Casei Corpului 

Didactic Timiș. Toate taxele de curs sau alte costuri ale serviciilor prestate de Casa Corpului Didactic 

Timiș sunt aprobate în Consiliul de administrație. 

Casa Corpului Didactic Timiș este partener în proiectul POCU „Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327 și este beneficară a proiectului „Școala 

pregătește cetățeni activi” (2018-EY-PMIP-R2-0001) finanțat prin Granturile SEE. Pentru fiecare 

dintre aceste proiecte, se constituie bugete separate  

  

 

4.4 Proceduri 

 

La nivelul Casei Corpului Didactic Timiș au fost identificate 70 de activități procedurabile 

pentru care există proceduri. Procedurile formalizate respectă prevederile Ordinului 400/2015 cu 

modificările și completările ulterioare. 
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Partea a V-a 

MONITORIZARE 

ȘI EVALUARE 
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5.1 Modalități și instrumente de monitorizare a activității și de evaluare a 

gradului de atingere al obiectivelor 

 

Monitorizarea activității CCD Timiș trebuie să vizeze următoarele aspecte: 

 Gradul de realizarea a indicatorilor de eficiență și de rezultat pentru fiecare obiectiv în parte 

 Conformitatea activităților cu legislația în vigoare 

 Conformitatea cu standardele de calitate, în funcție de specificul fiecărei activități 

 Gradul de satisfacție al beneficiarilor (direcți sau indirecți) 

 Impactul asupra comunității 

 

Modalități concrete de realizare a monitorizării și evaluării gradului de atingere al obiectivelor 

 Controlul intern realizat de directorul CCD Timiș 

 Analiza rezultatelor și concluziilor auditurilor externe 

 Analiza documentelor pe baza unor liste de verificare, construite pornind de la indicatorii de 

eficiență și de rezultat 

 Analiza rapoartelor pe fiecare compartiment în parte 

 Monitorizarea frecvenței, a implicării active și a rezultatelor evaluării la programele de 

formare continuă 

 Analiza fișelor de evaluare a programelor de formare 

 Participarea la inspecțiile tematice, în colaborare cu ISJ Timiș 

 Realizarea de chestionare de evaluare, sondaje de opinie, studii de impact 

 Prezentarea activităților pe site-ul CCD Timiș 

 Monitorizarea aparițiilor în presă 
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5.2 Graficul raportărilor 

 

 Realizarea de raportări sintetice după terminarea fiecărei activități 

 Raportări semestriale ale fiecărui compartiment, din care să rezulte gradul de realizare al 

obiectivelor și eventuale măsuri de ameliorare a activității 

 Raportarea financiară a cursurilor de formare continuă către Ministerul Educației – semestrial 

 Raportul privind activitatea CCD Timiș, anual, către ISJ Timiș și Ministerul Educației 

 

 

5.3 Măsuri de corecție / ameliorare a activității 

 

 Elaborarea Registrului riscurilor, pe baza Planului managerial, cuprinzând măsuri concrete de 

corecție și ameliorare pentru fiecare obiectiv în parte 

 Refacerea procedurilor de lucru pentru acele domenii în care au apărut modificări legislative 

sau nu s-au realizat obiectivele  

 Regândirea responsabilităților la nivelul CCD Timiș sau la nivelul diferitelor compartimente 

 Completarea Ofertei de programe de formare cu noi cursuri, în cazul apariției unor noi 

priorități în formarea continuă 

 Realizarea de noi parteneriate  

 Atragerea de noi surse de finanțare 

 Analizarea efectelor măsurilor corective, pentru a verifica eficacitatea acestora. 

 

 

Director CCD Timiș 

    Prof.dr. Patricia Elida PISANO 

 

 

 


