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1.1. Prezentare generală 

 

1.1.1 Argument 

Legislaţia în domeniul educaţiei stabileşte cadrul general în care casele corpului 

didactic îşi desfăşoară activitate. Astfel, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 precizează în 

articolul 244, aliniatul (4): „Casele corpului didactic sunt centre de resurse şi asistenţă 

educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se pot acredita ca 

furnizori de formare continuă.” 

La rândul său, Regulamentul de organizare şi funcţionare al casei corpului didactic, 

aprobat prin OMECTS nr. 5554/2011, stabileşte misiunea generală a caselor corpului didactic 

ca fiind aceea: „de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru 

dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în 

corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi 

competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în 

domeniul educaţiei.” (art. 7). 

În perioada actuală, casele corpului didactic trebuie să-şi orienteze strategiile de 

dezvoltare în funcţie de câteva considerente de ordin general: 

 Principiile generale care trebuie să stea la baza educaţiei şi formării profesionale, 

dintre care amintim: principul echităţii, principiul calităţii, principiul relevanţei, 

principiul eficienţei, principiul asigurării egalităţii de şanse, principiul incluziunii 

sociale, principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia etc. 

 Educaţia şi formarea profesională trebuie să aibă ca finalitate „formarea 

competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, 

deprinderi/abilităţi şi aptitudini …”  (cf. art. 4 din Legea Educaţiei Naţionale) 

 Adaptarea la noile cerinţe educaţionale, derivate din strategiile europene privind 

educaţia şi formarea profesională; 
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 Schimbările de paradigmă în domeniul educaţiei, accentul tot mai pronunţat pe 

pedagogia constructivistă, pe rolul tot mai important al educaţiei nonformale şi 

informale; 

 Rolul noilor tehnologii în procesul de învăţământ, ca şi în cel al formării profesionale; 

 Competiţia cu alte instituţii de formare, fie din domeniul public, fie din cel privat; 

 Evoluţia societăţii româneşti în ansamblul său, incluzând schimbări semnificative în 

domeniile economic, social şi cultural. 

Casa Corpului Didactic Timiş şi-a stabilit direcţiile prioritare de dezvoltare ţinând 

seama şi de contextul regional şi local în care îşi desfăşoară activitatea: un mediu 

multicultural, cu o dinamică pronunţată în domeniul economic şi social, cu o componentă 

academică prestigioasă şi cu anumite particularităţi specifice, care constituie împreună un 

profil aparte în peisajul cultural românesc.  

Judeţul Timiş este, totodată, unul dintre cele mai mari judeţe ale ţării, atât ca suprafaţă 

cât şi ca populaţie. Acest lucru se reflectă într-o reţea şcolară bine dezvoltată şi diversificată, 

cu un număr mare de cadre didactice, ceea ce constituie o bună oportunitate în ceea ce 

priveşte grupul ţintă al programelor de formare şi al celorlalte activităţi metodico-ştiinţifice şi 

culturale, furnizate de Casa Corpului Didactic Timiş. 

În concluzie, Casa Corpului Didactic Timiş susţine valori precum competenţa, 

creativitatea, seriozitatea, participarea, obiectivele sale fiind creşterea competitivităţii 

instituţiei pe piaţa formării continue, respectarea cerinţelor legale, respectiv a reglementărilor 

în vigoare şi în primul rând creşterea satisfacţiei beneficiarilor. 

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

în vedere că profesorul, pe lângă rolul tradiţional de planificator, organizator, evaluator, 

consilier, manager, devine persoană resursă în vederea generării de noi idei şi schimb de bune 

practici, promotor al educaţiei pentru interculturalitate, democraţie, 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@yahoo.com 

Site: www.ccd-timis.ro 

mailto:ccdtimis@yahoo.com
http://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 prin Ordinul Ministrului Învățământului Mihai 

Șora nr. 9867 din 20 martie 1990, apreciind 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. 
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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: 

 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 

Timiş, în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara, susţine aplicarea acestei 

metode de către profesorii de cultură civică/ educaţie 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 OMECTS nr. 4486/23.06.2011, reacreditat prin O.M. nr. 

3114/01.02.2016), derularea unor programe de formare în limbile minorităților 

naționale (maghiară, germană, sârbă), precum şi desfășurarea proiectului 

transfrontalier „Banat on the European Road” (MIS ETC 1404), în parteneriat cu 

Centrul de Dezvoltare Profesională Kikinda din republica Serbia (perioada 2014 – 

2015). 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 educaţional a fost prezent în oferta de formare a Casei 

Corpului Didactic Timiş prin programe proprii (programele avizate „Managementul 

finanțării învățământului în procesul de descentralizare”, „Administrarea și 

gestionarea patrimoniului public”, „Managementul resurselor umane în învăţământul 

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 

instituţii de formare (programul acreditat „Conducerea, îndrumarea şi controlul în 

procesul instructiv-educativ” în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bhor, prgramele 
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de formare acreditate „Management educaţional” şi „Leadership şi management în 

organizaţiile şcolare” în parteneriat cu Asociaţia Proeuro Cons Slatina). 

 Promovarea educaţiei nonformale a fost realizată de Casa Corpului Didactic Timiş 

prin programe de formare („Managementul activităţilor extracurriculare”, „Tehnici de 

educaţie nonformală în învăţământul primar şi preşcolar”, „Educaţia nonformală în 

şcoala contemporană – acreditat prin O.M.E.N. nr. 3937/19.04.2019), dar şi printr-o 

serie de activităţi metodice şi proiecte educaţionale („Itinerariile cunoaşterii” 

„Voluntariatul – oportunităţi şi perspective în educaţia contemporană”, „Lectură şi 

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 Timiş a acreditat programul de formare continuă „Pedagogia 

Freinet – o pedagogie colectivă pentru fiecare” (O.M. nr. 4094/09.06.2016). 

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

partener în diferite proiecte cu finanţare europeană, care au urmărit în special 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în vederea asigurării unei educaţii de 

calitate. Astfel, Casa Corpului Didactic Timiş a fost 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 

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

proiecte europene: 

- Proiectul PHARE „Accesul la educaţie 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 cunoaşterii” în 

perioada 2011 – 2013; 

- Proiectul POSDRU87/1.3/S/64065 „Platformă digitală interactivă pentru 

eficientizarea activităţii cadrelor didactice în relaţia sindicală” în perioada 2012 – 

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

2014+: 118327, din 2017 până în prezent. 

- Proiectul SEE „School prepares active citizens”, cod 2018-RY-PMIP-R2-0001 

 
1.2. Diagnoza mediului intern 

 

 Casa Corpului Didactic Timiș îşi bazează activitatea pe cooperare şi 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 şi dorinţa de afirmare. 

Activitatea se desfăşoară după norme şi reguli specificate în Regulamentul de Ordine 

Interioară al instituţiei. Casa Corpului Didactic Timiș angajează un dialog deschis și 

permanent cu toți factorii implicați în sistemul educațional.  

 

1.2.1 Baza legală: 

 Activitatea CCD 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, Metodologiei privind formarea continuă a personalului din 

învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011 și Metodologiei de 

acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de 

formare oferite de aceștia, aprobată prin OMECTS nr. 5564/2011, 

 

1.2.2 Resursele materiale: 

 CCD Timiş nu dispune de o clădire proprie, sediul instituţiei fiind situat la etajul I, în 

internatul Colegiului Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timişoara. În cadrul acestuia sunt situate 

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

de documentare și informare.  

 Activitatea CCD 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 2019-2020 funcționează 26 de astfel de centre). 
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 CCD Timiș dispune de echipament IT și de birotică (datele cantitative fiind prezentate 

în Anexa 1), precum și de un fond de carte de 33.272 de volume. De asemenea, CCD Timiș 

are și o editură proprie. 

 CCD Timiș dispune de un laborator de informatică, dar nu dispune de alte spații 

pentru activitățile de formare și nici de vehicul propriu (are în folosință un autovehicul în 

cadrul proiectului CRED). 

1.2.3 Resursele financiare sunt obținute: 

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

acreditate / avizate de către MEN, alte categorii de cheltuieli prevăzute a fi finanțate 

de la bugetul de stat; 

 din venituri extrabugetare, obţinute 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 şi din finanţarea unor proiecte, 

utilizate pentru derularea unor activități educative, ca și pentru dotarea şi dezvoltarea 

instituţiei. 

  

1.2.4 Resursele umane: 

 În conformitate cu normativele de încadrare, CCD Timiș dispune de 10,5 posturi, după 

cum urmează: 

Denumirea postului 
Nr. posturi 

aprobate 

Nr. posturi 

ocupate 2019-2020 

        Personal didactic 7 5 

Director 1 1 

Profesor metodist 6 4 

        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 8,5 

 

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

Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. 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, dorinţă de 

afirmare.   

Managementul practicat este unul de tip participativ, reglementat de norme şi reguli 

specificate în Regulamentul Intern și în Codul de conduită al instituției, reflectat în climatul 

instituţiei, care este deschis şi bazat pe angajarea membrilor instituţiei în activităţi ce aduc 

satisfacţii personale şi instituţionale. Relaţiile interpersonale se bazează pe colaborare, 

deschidere şi comunicare. 
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1.3. Diagnoza mediului extern 

 

1.3.1 Cadrul general: 

 Situat în vestul ţării, la graniţa cu Serbia şi Ungaria, judeţul Timiş este cel mai mare 

judeţ al ţării, cu o suprafaţă de 8697 km2, având o populaţie de 683.540 locuitori, dintre care 

422.349 în mediul urban și 261.191 în mediul rural (conform datelor recensământului din 

2011). Reşedinţa judeţului este municipiul Timişoara, important centru economic şi 

universitar, cu o populaţie de 319.279 locuitori (în 2011). Pe lângă Timişoara, în judeţul 

Timiş mai există încă 9 localităţi urbane (Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaş, Făget, 

Deta, Gătaia, Recaş, Ciacova) şi 88 de comune.  

Populaţia judeţului Timiş se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, culturală şi 

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 urmează 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 şcolii și 

creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei 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 învăţarea pe tot parcursul vieţii 

(EQF), ce are ca scop o mai bună corelare a diferitelor sisteme naţionale ale calificărilor, 

http://eqavet.eu/gns/policy-context/european-vet-initiatives/european-qualifications-framework.aspx
http://eqavet.eu/gns/policy-context/european-vet-initiatives/european-qualifications-framework.aspx
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precum și Sistemul European de credite transferabile pentru formarea profesională 

(ECVET), creat pentru a facilita transferul şi recunoaşterea experienţelor de învăţare în 

Europa, inclusiv pe cele dobândite în afara mediilor de învăţare 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: 

- Recomandarea R (2000) 4 a Comitetului miniştrilor statelor membre, asupra 

educaţiei copiilor romi/ţigani din Europa; 

- Recomandarea Parlamentului European privind dezvoltarea competenţelor 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 

nonformale și informale  

- Carta Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia 

pentru drepturile omului (2010) 

- Comunicarea Comisiei Europene „Regândirea educației: investiții în competențe 

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

dezvoltării competenţelor transversale, cu deosebire a competenţelor antreprenoriale. 

- Cadrul de referinţă privind competenţele 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 trebui să se ajungă până în anul 2020 la o 

rată de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3% și la o pondere a absolvenţilor de studii 

superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani de peste 26,7%. Obiective 

ambițioase, care presupun coordonarea eforturilor tuturor factorilor implicați în educație, 

inclusiv pe linia formării continue a cadrelor didactice. 

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

direcții de acțiune: 

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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Obiectiv strategic Direcții de acțiune pentru România 2020: 

1. Promovarea 

accesului egal la 

educație de calitate 

(educația timpurie, 

învățământul primar 

și secundar) și 

reducerea ratei de 

părăsire timpurie a 

școlii 

 creșterea participării, accesibilității și calității educației pentru 

copii cu vârsta de 0-6 ani, cu accent pe educația antepreșcolară 

(0-3 ani);  

 prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii (programe 

remediale, rute flexibile, căi alternative de educație, "a doua 

șansă", etc.), cu un accent special în mediul rural și populația de 

etnie romă;  

 politici de incluziune și practici inclusive în învățământul 

preuniversitar;  

 integrarea copiilor și tinerilor cu nevoi speciale de educație în 

sistemul de învățământ și facilitarea integrării acestora pe piața 

muncii;  

 creșterea atractivității sistemului de educație și formare 

profesională (campanii de informare, orientare și consiliere, 

concursuri profesionale de competențe, oportunități de carieră), 

cu accent special pe tinerii din mediul rural și cei de etnie romă;  

 sisteme de asigurare a calității în educație și formare 

profesională, conforme cu Cadrul European de Referință pentru 

Asigurarea Calității;  

 politici bazate pe date de cercetare cu privire la acces și 

participare la educație de calitate, cu scopul de a reduce prăsirea 

timpurie a școlii, cu accent special pe tinerii din mediul rural și 

de etnie romă;  

 îmbunătățirea competențelor și a sistemelor de formare a 

profesorilor, formatorilor, managerilor, personalului școlii, 

formatorilor şi a personalului de specialitate care îşi desfăşoară 

activitatea în sistemul de educaţie şi de formare profesională;  

 dezvoltarea de conținut educațional, inclusiv în format digital, 

promovarea creativității și combaterea stereotipurilor în educație 

și formare profesională.  

2. Îmbunătățirea  sprijinirea elevilor care provin din grupuri slab reprezentate și 
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Obiectiv strategic Direcții de acțiune pentru România 2020: 

calității, eficienței și 

gradului de 

deschidere a 

învățământului 

terțiar, pentru 

creșterea ponderii 

absolvenților de 

învățământ terțiar 

grupuri vulnerabile (cu o atenție specială pentru cei care provin 

din mediul rural) și a studenților non-tradiționali, în vederea 

creşterii accesului acestora la învăţământul terţiar, precum şi 

deschiderea de oportunităţi pentru participare la învăţământului 

superior a studenților nontradiționali și susținerea studenților 

adulți;  

 acces flexibil la învățământul superior, inclusiv prin 

recunoașterea parțială a competențelor/acordarea de credite 

pentru absolvenții de învățământ liceal  

 îmbunătățirea guvernanței și managementului în instituțiile de 

învățământ superior în vederea îmbunătăţirii calităţii metodelor 

de predare în învăţământul terţiar, precum şi dezvoltarea şi 

utilizarea tehnologiilor inovatoare, inclusiv a resurselor 

educaţionale deschise, în vederea creării unei oferte 

educaţionale de înaltă calitate, incluzând oportunităţi de 

îmbunătăţire şi actualizare a competenţelor profesorilor şi 

cercetătorilor, şi în vederea dezvoltării unui sistem atractiv de 

învăţământ superior tehnic;  

 Sprijinirea internaţionalizării învăţământului superior, inclusiv 

cercetarea avansată şi mobilităţi;  

 Sprijinirea îmbunătăţirii gradului de relevanţă al programelor de 

învăţământ superior faţă de nevoile pieţei muncii, inclusiv 

printr-o concentrare sporită pe abilităţi precum rezolvarea de 

probleme, creativitate şi dezvoltare de abilităţi antreprenoriale;  

 Dezvoltarea și consolidarea de parteneriate între instituțiile de 

învățământ superior, mediul de afaceri și institute de cercetare.  
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Obiectiv strategic Direcții de acțiune pentru România 2020: 

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 

 Strategie de învățare pe tot parcursul vieții, în colaborare cu 

partenerii sociali  

 Instrumente de promovare a calității și accesibilității la educație 

și formare profesională, dezvoltarea competențelor cheie și 

transversale la toate nivelurile educaţionale şi crearea derute de 

formare flexibile în interiorul sistemului de educaţie şi formare 

profesională, precum şi între sistemul de educaţie şi piaţa 

muncii;  

 Adaptarea educaţiei şi formării profesionale la cerinţele pieţei 

muncii, creşterea relevanţei ofertei de educaţie şi formare 

profesională prin anticiparea nevoilor pieţei muncii şi corelarea 

ofertei cu cererea, şi asigurarea aplicabilităţii procesului de 

învăţare prin dezvoltarea formării la locul de muncă prin 

intermediul programelor de ucenicie, de stagiu şi mobilitate, 

inclusiv tranziție lină de la școală la locul de muncă;  

 Întărirea capacităţii furnizorilor de FPI şi FPC de a desfăşura 

programe de educaţie şi formare atractive şi de calitate corelate 

cu cerinţele pieţei muncii, în special în cadrul sectoarelor cu 

potenţial de creştere, în vederea asigurării complementarităţii cu 

strategia de creştere a competitivităţii;  

 Promovarea parteneriatelor/rețelelor în rândul partenerilor 

sociali, companii și furnizorilor de formare profesională, în 

vederea creşterii accesului şi relevanţei educaţiei şi formării prin 

raportare la nevoile pieţei muncii;  

 Sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea și 

punerea în aplicare a programelor de învățare în contexte non-

formale;  

 Susținerea dezvoltării sistemelor de învăţare pentru adulţi, în 

conformitate cu standarde înalte de calitate; şi îmbunătăţirea 

competenţelor şi abilităţilor adulţilor, inclusiv migranţii şi 

persoanele în vârstă.  

4. Creșterea accesului  Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura accesul la educația 
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Obiectiv strategic Direcții de acțiune pentru România 2020: 

la educație de 

calitate prin 

dezvoltarea 

infrastructurii 

educației și 

formării 

profesionale, 

inclusiv la nivelul 

instituțiilor 

culturale cu rol 

educativ. 

antepreșcolare și a serviciilor de îngrijire copii în cadrul tuturor 

comunităţilor;  

 Îmbunătățirea accesului la educație și formare de calitate pentru 

copiii din zonele defavorizate, prin dezvoltarea de campusuri 

școlare și facilități de transport școlar;  

 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii școlilor, a 

instituțiilor de învățământ superior și a celor de formare 

profesională, cu accent deosebit pe mediul rural, în conformitate 

cu standardele naţionale de calitate;  

 Modernizarea și dezvoltarea educației și formării profesionale 

prin intermediul infrastructurilor și resurselor educaționale 

îmbunătăţite (incluzând resurse TIC, laboratoare, ateliere, ferme 

de practică pentru şcolile agricole) accesibile tuturor;  

 Asigurarea accesului la învățarea pe tot parcursul vieții și a 

flexibilităţii ofertei de educaţie şi formare prin crearea, 

gestionarea şi dezvoltarea platformei naţionale de învăţare la 

distanţă şi a bibliotecii virtuale naţionale.  

 

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 stabileşte la rândul său finalităţile procesului de 

formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar în 

art. 244, alin 5: 

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

şi recalificarea profesională sunt fundamentate pe standardele profesionale pentru profesia 

didactică, standarde de calitate şi competenţe profesionale şi au următoarele finalităţi 

generale: 

a) actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător 

funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogic şi metodic; 

b) dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică, prin sistemul de pregătire 

şi obţinere a gradelor didactice; 

c) dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de conducere, de îndrumare şi de control; 

d) dobândirea de noi competenţe, prin programe de conversie pentru noi specializări şi/sau 

ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale; 
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e) dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce 

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

limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele; 

f) dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea 

cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, 

conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul 

şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele.” 

Trebuie avute în vedere şi prevederile strategiilor sectoriale adoptate de Ministerul 

Educației Naționale, și anume: 

 Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România 

 Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020 

 Strategia Națională de Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015-2020 

Astfel, analizând prevederile Strategiei pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii 

în România, programele de formare elaborate şi derulate de Casa Corpului Didactic Timiş vor 

trebui să se refere la: 

- Politici de intervenţie la nivelul şcolii (în special transformarea şcolilor în 

comunităţi de învăţare şi o mai strânsă legătură cu părinţii şi alte organizaţii 

relevante); 

- Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice care lucrează cu elevi din grupele cu 

risc ridicat de abandon şcolar; 

- Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice privind predarea diferenţiată, 

îndrumarea şi consilierea elevilor; 

- Programe de reintegrare şcolară de tipul „a doua şansă”. 

Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020 

are printre obiectivele sale strategice: 

- Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării.  

- Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de 

formare profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională 

continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal 

și informal.  

De asemenea, în cadrul acestei strategii, se are în vedere dezvoltarea sistemului de 

educație și formare profesională în jurul a 4 dimensiuni cheie: 



 

 

 

[19] 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 

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

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

1. Relevanță – sunt avute în vedere elementele care asigură o mai bună adaptare a 

competențelor la cerințele pieței muncii actuale și viitoare.  

2. Acces şi participare – sunt avute în vedere elementele care asigură facilitarea accesului 

la educație și formare profesională, cu accent special pentru grupurile vulnerabile și 

creșterea participării la programe de educație și formare profesională urmare a unui 

proces de orientare și consiliere adecvat nevoilor individuale.  

3. Calitate – sunt avute în vedere elementele care asigură dezvoltarea unei culturi a 

calității în guvernanța sistemului de educație și formare profesională la nivelul tuturor 

funcțiilor: definirea calificărilor și curriculumului, organizarea procesului de învățare, 

evaluarea și certificarea competențelor, formarea cadrelor didactice.  

4. Inovare şi cooperare – sunt avute în vedere elementele care capitalizează potențialul 

de inovare și creativitate și stimularea cooperării, cu accent pe aspectele care vizează 

mobilitatea în cadrul procesului de formare și mobilitatea forței de muncă. 

O provocare pentru formarea continuă şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

o reprezintă şi modificarea planurilor cadru şi a programelor şcolare la nivel de învăţământ 

primar şi gimnazial. Noile programe (fie că e vorba de discipline noi, fie că e vorba de 

revizuirea programelor la discipline deja existente în planul-cadru de învăţământ), presupun 

formarea profesorilor în domeniul abilitării curriculare, pentru a putea adapta  procesul de 

predare – învăţare - evaluare la noile cerinţe. 

De asemenea, trebuie să se cont şi de recomandările Ministerului Educaţiei Naţionale 

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 

 Formarea cadrelor didactice din învățământul primar, care urmează să predea la clasa 

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

 

1.3.4 Contextul regional și local 
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În ceea ce privește Inspectoratul Școlar Județean Timiș, printre obiectivele sale 

strategice în domeniul resurselor umane se numără și: 

 Armonizarea ofertei de formare a Casei Corpului Didactic cu nevoile de formare 

identificate la inspecţiile şcolare; 

 Dezvoltarea  competenţelor ştiinţifice, psihopedagogice, metodice şi psihorelaţionale 

ale cadrelor didactice; 

 Formarea şi dezvoltarea competenţelor manageriale pentru personalul de conducere, 

îndrumare şi control; 

 Valorizarea experienţelor pozitive şi a experienţelor de bună practică pedagogică şi 

managerială. 

 Sprijinirea cadrelor didactice debutante pentru formarea competenţelor didactice 

necesare în vederea susţinerii examenului de definitivare în învăţământ; 

 Valorificarea rezultatelor inspecţiei şcolare pentru stabilirea nevoilor de 

formare/perfecţionare ale cadrelor didactice; 

 Activitatea de formare continuă desfăşurată prin Casa Corpului Didactic să răspundă 

nevoilor de dezvoltare personală şi instituţională. 

Învăţământul profesional şi tehnic are, la rândul său, obiective şi priorităţi regionale şi 

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 pieţei muncii 

 Dezvoltarea resurselor umane din TVET prin cuprinderea în sistemul de formare 

continuă 

 Dezvoltarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 

 Corelarea învăţământului universitar cu învăţământul profesional şi tehnic. 

 

1.3.5 Instituţiile de formare continuă la nivelul județului Timiș: 

Ofertanţii de programe  de formare continuă la nivelul judeţului sunt: 

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

înalta pregătire profesionala, toate dotările necesare (săli de curs, amfiteatre, 

biblioteci, laboratoare, cămine, cantine, terenuri experimentale), acoperind marea 

majoritate a specialităţilor universitare. Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea 

Politehnică Timişoara şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
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Banatului „Regele Mihai I al Românei” au în structura lor Departamente de 

Perfecţionare a Personalului Didactic; 

 Casa Corpului Didactic Timiş 

 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) 

 Asociaţii, fundaţii şi firme care au printre obiectele de activitate  perfecţionarea şi 

formarea continuă a personalului didactic (Asociaţia Didactikos Timişoara, Institutul 

Intercultural Timişoara, Centrul de Cercetare şi Dezvoltare a Educaţiei pentru familie 

– STURZ, Asociația „Start pentru formare” Craiova etc.). 

 

 

1.3.6 Integrarea instituţiilor de formare în strategia comunitară 

 Atât la nivelul judeţului Timiş, cât şi la nivelul municipiului Timişoara, autorităţile 

locale şi regionale au dezvoltat strategii ale căror obiective se pot constitui în oportunităţi ale 

instituţiilor de formare profesională.  

 Astfel, Consiliul Judeţean Timiş a dezvoltat o strategie culturală la nivelul judeţului, 

bazată pe 3 direcţii prioritare: 

1. Dezvoltarea unei vieţi culturale diversificate şi competitive la nivel european ca 

element definitoriu pentru afirmarea identităţii naţionale şi coeziunii sociale din 

spaţiul timişean. 

2. Menţinerea multiculturalităţii, ca element cheie al coeziunii sociale. 

3. Integrarea culturii timişene (regionale la nivelul comunităţii euroregionale) în circuitul 

naţional şi european de valori. 

 Instituţiile de formare care şi-au adaptat oferta la aceste direcţii prioritare, 

contribuind prin programele şi activităţile desfăşurate la atingerea obiectivelor subsecvente 

acestor direcţii prioritare, au beneficiat de sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Timiş 

prin includerea acestora în cadrul Agendei Culturale a judeţului Timiş. 

 Pe lângă strategia culturală, Consiliul Judeţean Timiş a  elaborat şi dezvoltat şi alte 

strategii ce pot integra activitatea desfăşurată de instituţiile de formare. Este cazul Strategiei 

locale antidrog a judeţului Timiş, la care a aderat şi Casa Corpului Didactic Timiş. 
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 Instituţia Prefectului judeţului Timiş a dezvoltat, de asemenea, o serie de programe 

şi strategii, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, în special în ceea ce priveşte 

siguranţa elevilor şi combaterea violenţei şcolare. 

 La rândul său, Primăria Timişoara a elaborat o Strategie culturală pentru perioada 

2014-2024, bazată pe următoarele principii: 

 recunoaşterea valorilor de patrimoniu şi punerea în valoare a acestora;  

 sprijin pentru cultura contemporană;  

 considerarea libertăţii de expresie ca element fundamental al creativităţii şi inovării;  

 recunoaşterea importanţei legăturilor dintre cultură şi societate;  

 recunoaşterea culturii ca motor de dezvoltare individuală şi comunitară;  

 respectul democratic faţă de cetăţean şi operatorii culturali în dezvoltarea de politici 

publice;  

 valorificarea potenţialului economic al culturii. 

   

1.3.7 Rețeaua școlară din județul Timiș 

 Județul Timiș dispune de o reţea de învăţământ şcolar dezvoltată şi diversificată 

(învăţământ clasic, alternativ, religios, în limbile română, germană, maghiară, sârbă, 

ucraineană, engleză, franceză). În anul şcolar 2018-2019, la nivelul judeţului Timiş existau 

188 de unităţi şcolare cu personalitate juridică, dintre care 50 unități școlare de nivel liceal, 

106 şcoli gimnaziale, 3 școli primare, 21 grădiniţe,  8 unități școlare de învățământ special, 

precum şi 9 unităţi conexe Centrul de Excelenţă, Palatul Copiilor Timişoara şi Clubul 

Copiilor Lugoj, 3 cluburi sportive şcolare, Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

„Speranţa”, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş, precum şi Casa 

Corpului Didactic). Totodată există și 30 de unități școlare private acreditate sau autorizate (3 

şcoli postliceale, 6 unități școlare de nivel liceal, 4 școli gimnaziale, 3 şcoli primare, 14 

grădinițe). 

 

1.3.8 Beneficiarii programelor de formare continuă din educație la nivelul județului 

Timiș 

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

Didactic Timiş, este cel al personalului din învăţământ – personalul didactic de preadre, 

personalul de conducere, îndrumare şi control şi personalul didactic auxiliar. 
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În ceea ce privește resursa umană din educație, în anul şcolar 2018-2019 au fost 

încadrate un număr de 9244 persoane, dintre care 6428 cadre didactice (3772 – profesori, 

1431 – profesori învățământ primar și învățători, 1120 – profesori învățământ preșcolar și 

educatoare, 105 – maiștri instructori), 791 cadre didactice auxiliare şi 1732 personal 

nedidactic. Dintre cadrele didactice menționate mai sus, 293 reprezintă personal didactic cu 

funcții de conducere, îndrumare și control.  

 Un alt grup de interes este cel al populaţiei şcolare a judeţului Timiş, beneficiară la 

rândul său, direct sau indirect, al activităţilor derulate de CCD Timiş. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.9 Analiza de nevoi din perspectiva cadrelor didactice pentru anul şcolar 2019-2020 

În virtutea articolului 10, alin. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Casei 

Corpului Didactic, aprobat prin OMECTS 5554/2011, printre domeniile de activitate ale Casei 

Corpului Didactic se numără și „analiza de nevoi pentru formarea continuă”. De asemenea, 

una dintre atribuțiile profesorilor metodiști o reprezintă „testarea, prin investigații de teren, în 

colaborare cu inspectorii școlari de specialitate, inspectorul responsabil cu dezvoltarea 

profesională, directorii unităților de învățământ, responsabilii cu formarea continuă din școli, 

a nevoii reale de formare continuă la nivel individual și la nivelul unităților de învățământ” 

(art. 46, lit. a). 

În consecință, Casa Corpului Didactic Timiș, în conformitate cu atribuțiile sale, a 

realizat prezenta analiză de nevoi în domeniul formării continue a cadrelor didactice și 

didactice auxiliare din județul Timiș pentru anul şcolar 2019-2020, încercând să mențină un 

echilibru între exigențele sistemice ale învățământului românesc, înscrise în documentele 

legislative, strategice și de politică educațională emise de Parlamentul României și de 

Ministerul Educației Naționale,  recomandările Inspectoratului Școlar Județean Timiș și 

nevoile exprimate de beneficiarii programelor de formare – cadre de conducere, îndrumare şi 

control, cadre didactice și didactice auxiliare din județul Timiș. 
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Descrierea instrumentelor de cercetare 

În perioada martie – aprilie 2019, Casa Corpului Didactic Timiș a coordonat o amplă 

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. 

La solicitarea Casei Corpului Didactic, reprezentanții unităților de învățământ au 

completat acest raport abia după realizarea analizei de nevoi de formare la nivelul fiecărei 

unități de învățământ, folosind cel puțin două instrumente de cercetare. 

Chestionarul  are 26 de întrebări, cuprinzând 5 părți referitoare la: 

1. Date de identificare a unității școlare 

2. Instrumente utilizate în realizarea analizei de nevoi 

3. Rezultatele analizei de nevoi 

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

5. 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 (chestionarele ce conțin doar întrebări închise fiind 

considerate prea formale), dar pe de altă parte răspunsurile oferite să aibă o anumită coerență, 

din care să se poată desprinde anumite concluzii cu caracter general. 

Chestionarul online 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). 
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Descrierea eşantionului de subiecţi implicaţi în cercetare 

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

auxiliar a fost completat de reprezentanții a 78 unități de învățământ preuniversitar din județul 

Timiș. 

 

a) Distribuția unităților de învățământ în funcție de mediul de proveninţă  

Mediul de proveniență Număr de unităţi școlare sau unități conexe de învățământ 

Urban 46 

Rural 32 

Total 78 

 

 
 

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

cuprinse 

 

Ponderea fiecărui nivel de învățământ cuprins în școlile respondente 

Nivelul de învățământ 

cuprins 

Număr de unităţi şcolare care 

cuprind nivelul de învățământ 

menționat 

Procent școli care cuprind 

nivelul de învățământ 

menționat 

nivel preșcolar 46 59 % 

nivel primar 47 60,3 % 

nivel gimnazial 61 78,2 % 

nivel liceal 22 28,2 % 

unitate conexă de 1 1,3 % 
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învățământ 

TOTAL  100% 

  

 

Din totalul de 78 unităţi de învăţământ, 46 de unităţi (59% din total) cuprind grădinițe, 

47 (60,3% din total) cuprind nivelul de învățământ primar, 61 (78,2%) din unităţi cuprind 

nivel de învățământ gimnazial, iar 22 de unităţi (28,2 %) cuprind nivel liceal sau învățământ 

profesional și tehnic. Aproape egale ca distribuție a nivelurilor de învățământ sunt unitățile 

care cuprind nivel de învățământ primar și cele care cuprind nivel de învățământ preșcolar. 

Ponderea cea mai ridicată o au unităţile şcolare care cuprind învăţământ gimnazial.  

Din totalul de respondenți, există o unitate conexă de învățământ (Centrul de Resurse 

și Asistență Educațională „Speranța” Timișoara).  

Important de menționat este faptul că aceeași unitate de învăţământ poate cuprinde 

simultan 2 sau mai multe niveluri de învățământ, procentele fiind raportate la numărul total de 

instituții de învățământ implicate în cercetare. 

c) Distribuția cadrelor didactice în funcție de nivelul de învățământ la care predau 

Categorii de personal Numărul de persoane 
Total personal 

didactic și auxiliar 

Numărul de cadre didactice care 

predau la învățământul preșcolar 

418 (13,7 %)  

 

 

 

3048 

Numărul de cadre didactice care 

predau la învățământul primar 

681 (22,3 %) 

Numărul de cadre didactice care 

predau la învățământul gimnazial 

1227 (40,2 %) 
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Numărul de cadre didactice care 

predau la învățământul liceal 

815 (26,7 %) 

Numărul de cadre didactice 

auxiliare 

381 (12,5 %) 

 

 

Cele 78 unități de învățământ respondente cuprind un total de 3048 cadre didactice de 

predare și auxiliare, 2667 fiind cadre didactice de predare și 381 auxiliare. Din totalul 

personalului didactic de predare, cel mai mare număr îl reprezintă cadrele didactice care 

predau la nivel gimnazial (1227). Unele cadre didactice predau la mai multe niveluri de 

învăţământ, de unde rezultă diferenţele dintre totalul numărul cadrelor didactice de predare şi 

suma cadrelor didactice p nivele de învăţământ. 

 

Prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor 

 Prima întrebare s-a referit la instrumentele utilizate în realizarea analizei de nevoi la 

nivelul unităţii de învăţământ, fiecare instituţie având obligaţia să utilizeze cel puţin 2 

asemenea instrumente.  

Instrumentul de investigare 

a nevoilor de formare 

continuă 

Numărul unităţilor de 

învăţământ care au utilizat 

acest instrument 

Procentul unităţilor de 

învăţământ care au 

utilizat acest instrument 

Asistenţa la ore 42 53,8% 

Chestionare 63 80,8% 

Focus-grup 16 20,5% 

Analiza SWOT 31 39,7% 

Altele 6 7,7% 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

cadre didactice auxiliare

nivel liceal

nivel gimnazial

nivel primar

nivel preşcolar



 

 

 

[29] 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 

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

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

 

 

Celelalte instrumente utilizate au fost: 

- Analiza documentelor 

- Întâlniri în cadrul comisiilor metodice 

- Observaţiile 

- Consultări cu personalul aflat în poziţie-cheie 

- Fişa individuală de formare continuă 

- Lecţii demonstrative, activităţi în cadrul comisiilor metodice 

Se poate observa că au fost utilizate, pe de-o parte, instrumente care au investigat 

opinia cadrelor didactice referitor la propriile nevoi de formare continuă. Printre acestea, cea 

mai importantă pondere a avut-o chestionarul, utilizat de 63 de unităţi şcolare din 78 

(80,8%), urmat de focus-grup, utilizat de 16 unităţi şcolare (20,5%). Alte instrumente au 

investigat cu precădere nevoile instituţionale, reflectate de opinia cadrelor de conducere, 

îndrumare şi control de la nivelul unităţii şcolare. Dintre aceste instrumente, ponderea cea mai 

însemnată au avut-o asistenţele la ore, utilizate de 42 unităţi şcolare (53,8%) şi analiza 

SWOT, utilizată de 31 unităţi şcolare (39,7%). 

Următoarea întrebare a vizat categoriile de competenţe considerate prioritare pentru 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. S-au înregistrat următoarele răspunsuri (au putut 

fi selectate mai multe variante de răspuns): 

Categoria de competenţe 
Numărul de unităţi 

şcolare care au 

Procentul unităţilor 

şcolare care au 
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considerat această 

categorie ca fiind 

prioritară 

considerat această 

categorie ca fiind 

prioritară 

Competenţe de specialitate 41 52,6% 

Competențe referitoare la proiectarea 

activităţii educaţionale 

28 35,9% 

Competențe referitoare la  conducerea şi 

monitorizarea procesului educaţional 

25 32,1% 

Competențe  referitoare la evaluarea 

activităţii educaţionale 

23 29,5% 

Competenţe digitale 46 59,0% 

Competențe referitoare la managementul 

clasei 

51 65,4% 

Competențe privind cunoaşterea, consilierea 

şi tratarea diferenţiată a elevilor 

55 70,5% 

Competențe info-documentare 11 14,1% 

Competențe de management al carierei şi de 

dezvoltare personală 

29 37,2% 

Competențe de comunicare și lucru în 

echipă 

43 55,1% 

Competenţe interculturale 19 24,4% 
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 Alte categorii de competenţe menţionate au fost: 

- Competenţe privind incluziunea copiilor cu CES 

- Competenţe de predare interactivă 

- Competenţe privind gestionarea fenomenelor de bullying şi cyberbullying. 

- Competenţe psihorelaţionale 

- Competenţe de arhivare 

- Competenţe privind dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare 

- Competenţe de adaptare la schimbare 

- Competenţe de organizare a activităţilor nonformale 

- Competenţe de management al proiectelor 

- Competenţe specifice diferitelor comisii (PSI, NTSM, anticorupţie, prevenirea 

violenţei, promovarea interculturalităţii etc.) 

- Competenţe referitoare la predarea integrată. 
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După cum se poate observa şi din prezentarea grafică, categoriile de competenţe 

considerate ca fiind prioritare de un număr mare de unităţi şcolare au fost în primul rând cele 

privind tratarea diferenţiată a elevilor (55 răspunsuri – 70,5%), competenţele referitoare la 

managementul clasei (51 răspunsuri – 65,4%), competenţele digitale (46 răspunsuri – 59%), 

competenţele de comunicare şi lucru în echipă (43 răspunsuri – 55,1%) şi competenţele de 

specialitate (41 răspunsuri – 52,6%). 

S-a urmărit şi măsurarea motivaţiei cadrelor didactice de a participa la programe de 

formare continuă şi dezvoltare profesională. În primul rând, s-a verificat nivelul motivaţiei: 

Cât de motivate sunt cadrele didactice să 

participe la programe de formare 

Număr de 

răspunsuri 
Procent 

În foarte mare măsură 5 6,4% 

În mare măsură 40 51,3% 

În măsură satisfăcătoare 27 34,6% 

În mică măsură 6 7,7% 

Deloc  0 0% 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 După cum se observă, 57,7% dintre respondenţi consideră că personalul didactic 

este în general interesat să participe la programe de formare continuă în foarte mare şi mare 

măsură, iar 34,6% - într-o măsură satisfăcătoare, ceea ce duce la concluzia ca formarea 

continuă şi dezvoltarea profesională reprezintă o preocupare pentru cadrele didactice şi 

didactice auxiliare din judeţul Timiş. 

 În ceea ce priveşte factorii care influenţează motivaţia cadrelor didactice de a 

participa la programe de formare continuă, au fost înregistrate următoarele răspunsuri: 
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Alte răspunsuri oferite: 

- Dobândirea de noi competenţe, care să favorizeze creşterea performanţelor elevilor 

- Posibilitatea de a transpune informaţiile în practică 

- Susţinerea financiară din partea unităţii de învăţământ 

 Motivaţia extrinsecă, legată de locul de desfăşurare şi de costul programului de 

formare este forate importantă, dar nu sunt de neglijat nici ceilalţi factori: dorinţa de 

Dorinţa de dezvoltare 

profesională şi 

personală 

Dezvoltare portofoliului 

personal (pt. gradaţie, 

transfer etc.) 

Obligativitatea 

obţinerii celor 90 

CPT/ 5 ani 

Recomandarea 

conducerii şcolii 

Recomandarea 

colegilor 
Locul de desfăşurare 

(aproape de casă/ 

serviciu) 

Costuri mici sau 

lipsa costurilor 
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dezvoltare profesională şi personală, dezvoltarea portofoliului personal şi obligativitatea 

obţinerii de credite profesionale transferabile. 

 

 Referitor la modalitatea de organizare a programelor de formare continuă, au fost 

înregistrate următoarele răspunsuri (au fost posibile mai multe variante): 

Forma de organizare Număr de răspunsuri Procent 

Faţă în faţă 43 55,1% 

Blended-learning 14 17,9% 

Online 52 66,7% 

La distanţă, care presupune muncă 

individuală şi anumite întâlniri cu 

formatorii 

45 57,7% 

 

 
 

 Procentele pentru diferite forme de organizare a programelor de formare continuă 

sunt destul de apropiate, cu o preferinţă mai scăzută pentru cele de tip blended-learning. 

 În ceea ce priveşte perioada de desfăşurare a programelor de formare, au fost 

exprimate următoarele preferinţe: 

Perioada Număr de răspunsuri Procent 

La sfârşit de săptămână 43 55,1% 

În timpul săptămânii, după orele de curs 30 38,5% 

În timpul vacanţelor 26 33,3% 
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După cum se poate observa, sfârşitul de săptămână rămâne perioada preferată de 

cadrele didactice pentru organizarea programelor de formare continuă. 

Strategiile de formare preferate au fost următoarele: 

Strategiile de formare Număr de răspunsuri Procent 

Apelul la cunoștințele anterioare pentru 

facilitarea învățării 
11 14,1% 

Metode inovative 61 78,2% 

Transpunerea cunoștințelor teoretice în 

aplicații practice 
60 76,9% 

Împărtășirea experiențelor și practicilor 

cu colegii participanți la programul de 

formare 

38 48,7% 
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Se contată că metodele inovative, cu caracter practic-aplicativ, sunt preferate de 

cadrele didactice în vederea formării competenţelor necesare dezvoltării lor profesionale. 

Apelul la cunoştinţele anterioare pentru facilitarea învăţării (element de bază al învăţării 

experienţiale) şi împărtăşirea experienţelor de învăţare cu colegii sunt şi ele apreciate într-o 

anumită măsură ca fiind strategii de succes în cadrul programelor de formare continuă. 

 

 Referitor la domeniile tematice considerate ca fiind prioritare pentru formarea 

continuă a cadrelor didactice au fost înregistrate următoarele rezultate (fiecare unitate şcolară 

a oferit cel mult 5 răspunsuri): 

Nr. Domeniul Nr. răspunsuri Procent 

1. Proiectare curriculară 24 30,8% 

2. 
Strategii didactice de predare-învățare-

evaluare 
44 56,4% 

3. Abilitare curriculară 13 16,7% 

4. Managementul clasei de elevi 55 70,5% 

5. 
Consiliere și orientare școlară și în 

domeniul carierei 
27 37,6% 

6. Competențe TIC / digitale 47 60,3% 

7. Educația copiilor cu CES 58 74,4% 

8. 
Educația copiilor și tinerilor cu aptitudini 

înalte 
16 20,5% 
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Nr. Domeniul Nr. răspunsuri Procent 

9. Egalitate de șanse și gen 8 10,3% 

10. 
Educație nonformală, extrașcolară și 

informală 
31 39,7% 

11. 
Dezvoltare durabilă și provocările 

globalizării 
8 10,3% 

12. Educație antreprenorială 9 11,5% 

13. Educație pentru mediu 19 24,4% 

14. Educație pentru sănătate 21 26,9% 

15. Educație interculturală 22 28,2% 

16. Educație pentru cetățenie democratică 9 11,5% 

17. Educație pentru drepturile copilului 12 15,4% 

18. Educație pentru drepturile omului 9 11,5% 

19. 
Management și consiliere pentru cariera 

didactică 
25 32,1% 

20. Management și leadership în educație 21 26,9% 

21. Marketing educațional 9 11,5% 

22. Managementul calității educației 33 42,3% 

23. Politici educaționale 9 11,5% 

24. Altele 6 7,7% 
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Alte domenii tematice considerate prioritare: 

- Tehnici pentru stoparea agresivităţii la copii, a bullyingului şi cyberbullyingului 

- Gestionarea conflictelor 

- Dezvoltare personală 

- Comunicare şi interactivitate în procesul de predare-învăţare 

- Psihologia elevului în contextul actual 

- Pregătirea pentru grade didactice 

- Educaţie diferenţiată 

 

0 10 20 30 40 50 60 70
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Politici educaţionale

Managementul calităţii educaţei

Marketing educaţional

Management şi leadership în educaţie

Managementul carierei didactice
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Educaţie drepturile copilului
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Educaţie pentru mediu

Educaţie antreprenorială

Dezvoltare durabilă
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Educaţie copii cu CES
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Concluzii; 

Realizarea de către Casa Corpului Didactic Timiş a analizei nevoilor de formare 

continuă pentru anul şcolar 2019-2020 a pus în evidenţă următoarele aspecte:  

 Investigaţia nevoilor de formare ale cadrelor didactice la nivelul unităţilor şcolare a 

îmbinat metode care au exprimat opinia cadrelor didactice referitoare la propria lor 

formare profesională (chestionare – 80,8%, focus-grup – 20,5%) cu metode care au 

exprimat opinia conducerii unităţii şcolare referitoare la nevoile de formare ale 

cadrelor didactice (asistenţe la ore – 53,8%, analiză SWOT – 39,7%). 

 Referitor la competenţele considerate ca fiind prioritare în formarea profesională a 

cadrelor didactice şi didactice auxiliare, cea mai mare pondere o au competenţele 

privind cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor (70,5%), urmate de 

competenţele referitoare la managementul clasei (65,4%) competenţele digitale 

(59,0%), competenţele de comunicare și lucru în echipă (55,1%) şi competenţele de 

specialitate (52,6%). Se poate observa un relativ echilibru între diferitele categorii de 

competenţe (profesionale, transversale şi complementare). 

 Motivaţia cadrelor didactice de a participa la programe de formare este percepută ca 

fiind una crescută (6,4% în foarte mare măsură, 51,3% în mare măsură şi 34,6% în 

măsură satisfăcătoare). Această motivaţie este determinată în primul rând de locul de 

desfăşurare (aproape de casă sau de şcoală) şi de costul scăzut al programului de 

formare, dar şi alţi factori sunt consideraţi importanţi: dorinţa de dezvoltare 

profesională şi personală, dezvoltarea portofoliului personal şi obligativitatea obţinerii 

de credite profesionale transferabile. 

 În ceea ce priveşte organizarea programelor de formare continuă, sunt preferate 

modalităţile de formare online (66,7%), la distanţă, presupunând muncă individuală şi 

anumite întâlniri cu formatorii (57,7%) au faţă-în-faţă (55,1%). Perioada preferată 

rămâne sfârşitul de săptămână (55,1%), iar dintre metodele de formare sunt preferate 

metodele inovative (78,2%) şi transpunerea cunoștințelor teoretice în aplicații practice 

(76,9%). 

 Dintre domeniile tematice au fost apreciate ca fiind prioritare pentru formarea 

continuă a cadrelor didactice educaţia copiilor cu CES (74,4%), managementul clasei 

de elevi (70,5%), competenţe TIC/ digitale (60,3%), strategii didactice de predare-

învăţare-evaluare (56,4%) şi educaţie nonformală, extrașcolară și informală (39,7%). 
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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 şi 

financiare, relaţii de sistem, comunitare și parteneriale. 

 

Puncte tari (S): 

 

- CCD Timiş reprezintă principalul furnizor 

de programe de formare continuă destinate 

personalului din învăţământul 

preuniversitar, cunoscut şi apreciat la 

nivelul unităţi şcolare din judeţ; 

- existenţa a patru filiale la Lugoj, Făget, 

Variaş şi Deta, precum și a unei rețele cu 26 

de centre de informare și documentare pe 

care le coordonează, ajută la promovarea 

programelor CCD Timiş în teritoriu; 

- echipă numeroasă de formatori cu 

experienţă, implicaţi în programele de 

formare continuă ale CCD Timiş; 

- CCD Timiş dispune de propria editură și de 

o bibliotecă cu un fond de bibliotecă de 

peste 33.000 de volume. 

- site-ul CCD Timiș permite menținerea unei 

legături permanente cu cadrele didactice din 

județ; în plus, CCD Timiș a dezvoltat o 

platformă de e-learning; 

- CCD Timiş 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 şi a unor spaţii 

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 şi/sau formabililor în locaţiile 

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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Oportunităţi (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 şi proiecte naționale, care pot 

impulsiona activitatea de formare continuă 

la nivelul județului; 

- existenţa 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 cu un număr mare de instituții și 

organizații locale din educație și cultură, 

pentru realizare unor activități metodice și 

științifice, comune; 

- posibilitatea accesării de fonduri destinate 

dezvoltării profesionale a cadrelor didactice 

prin proiecte cu finanțare europeană sau cu 

alte surse de finanţare. 

 

Ameninţări (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; 

- demotivarea profesorilor metodiști, prin 

restrângerea posibilităților de a obține unele 

sporuri salariale sau gradații de merit, 

datorită incompatibilității dintre specificul 

activităților desfășurate și criteriile de 

acordare a acestora; 

- 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 unităţi 

şcolare, manifestat şi cu ocazia desfăşurării 

activităţilor comune; 

- posibilităţile reduse de recompensare 

financiară a formatorilor din cadrul 

programelor de formare finanţate de la 

bugetul de stat. 
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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) 
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2.1. Viziunea și misiunea 

 

2.1.1 Viziunea 

Casa Corpului Didactic Timiș îşi propune să devină un puternic centru de resurse, 

expertiză și asistență educațională pentru întreg personalul didactic din județ, precum și 

factorul principal în facilitarea şi susţinerea schimbării în învăţământul preuniversitar din 

județ, printr-o ofertă variată de programe și activități destinate dezvoltării profesionale a 

cadrelor didactice şi didactice auxiliare. 

 

2.1.2. Misiunea 

Casa Corpului Didactic Timiș are misiunea de a asigura cadrul pentru dezvoltarea 

personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar din județ, în corelaţie 

cu standardele profesionale pentru funcțiile didactice, standardele de calitate şi competenţele 

profesionale, în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei. 

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; 

- un cadru propice schimbului de idei, informării și documentării, din perspectiva 

orientării către o educație modernă, deschisă, flexibilă și eficientă. 

Activităţile Casei Corpului Didactic Timiș se bazează pe următoarele valori 

fundamentale ale educaţiei din România şi din Europa: pluralismul educaţional, egalitatea de 

șanse, toleranţa, libertatea de opinie, demnitatea, independenţa gândirii, respectarea modurilor 

de viaţă, a opiniilor şi ideilor diferite de cele proprii, respectarea tradiţiei şi identităţii 

naţionale, angajamentul în promovarea proceselor democratice.  

În toate demersurile sale, Casa Corpului Didactic Timiș va promova competenţa, 

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

onestitatea, receptivitate la nevoile de formare a cadrelor didactice. 
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2.2 Ţintele strategice 

 

Plecând de la rezultatele diagnozei și având în vedere viziune și misiunea asumată, ne 

propunem următoarele ținte strategice: 

1. Dezvoltarea capacității Casei Corpului Didactic Timiş în ceea ce priveşte acreditarea 

și furnizarea unor programe de formare continuă, în corelaţie cu politicile şi strategiile 

naţionale în domeniul educaţiei, precum și cu nevoile de dezvoltare profesională ale 

cadrelor didactice / didactice auxiliare din județul Timiș; 

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

toate cadrele didactice / didactice auxiliare din județ; 

3. Creşterea calităţii programelor de formare continuă organizate de Casa Corpului 

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

necesare; 

4. Consolidarea poziției instituției în cadrul comunității educaționale din județul Timiș; 

5. Dezvoltarea instituţională prin proiecte în parteneriat cu instituţii şi organizaţii 

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

 

2.3.1 Direcții prioritare de dezvoltare instituțională 

 

 

 

 

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. 

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

Deschiderea Casei Corpului Didactic Timiș către 
colaborarea cu alte instituții publice, organizații non-
guvernamentale și unități școlare, la nivel regional, 
național și european. 

Promovarea Casei Corpului Didactic Timiș ca instituție 
de formare continuă a personalului din învățământul 
preuniversitar. 

Dezvoltarea resursei umane a Casei Corpului Didactic 
Timiș. 

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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2.3.2 Obiective generale 

 

Direcția prioritară 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. 

 
OG 1 – Dezvoltarea ofertei de programe de formare şi adecvarea ei permanentă la nevoile 

reale de dezvoltare profesională şi personală a cadrelor didactice din judeţ, în conformitate cu 

standardele profesionale și cu obiectivele strategice naţionale şi europene. 

Argument: Pentru a fi competitivi pe piaţa ofertanţilor de formare continuă, piaţă în 

continuă dezvoltare, oferta de programe de formare continuă a CCD Timiş trebuie să 

satisfacă atât nevoile sistemice, exprimate în documente legislative sau în recomandările 

Ministerului Educaţiei Naţionale, cât şi pe cele ale cadrelor didactice din judeţul Timiş. În 

acest scop, este necesar ca programele de formare continuă din Oferta CCD Timiș să fie 

actualizate permanent, în acord cu evoluțiile sistemului educațional pe plan național și 

european. 

 

OG 2 – Creșterea eficienței programelor de formare organizate de CCD Timiș prin utilizarea 

unor instrumente adecvate de monitorizare / evaluare a impactului și de optimizare a acestora. 

Argument: Pentru ca formarea continuă să-și atingă obiectivele propuse, este 

necesară adoptarea unor forme inovative de formare, care și-au dovedit eficiența în formarea 

profesională a cadrelor didactice. Totodată. Este necesară monitorizarea și evaluarea 

permanentă a calității și a impactului real al programelor de formare. 

 

OG 3 – Dezvoltarea facilităților de comunicare, de documentare și de asistență educațională 

oferite cadrelor didactice. 

Argument: CCD Timiş îşi poate îndeplini misiunea doar în măsura în care un număr 

tot mai mare de cadre didactice vor vedea în această instituţie principalul partener în 

asigurarea formării lor continue, ca şi în orice alt demers privind dezvoltarea lor 

profesională şi personală. 
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Direcția prioritară 2: 

Promovarea inovației, creativității și a reformei educaționale în rândul cadrelor 

didactice. 

 

 

OG 4 – Actualizarea cunoştinţelor ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice ale cadrelor 

didactice, în corelaţie cu noile tendințe în practica educațională. 

Argument: Aceste cunoştinţe, atât de necesare în contextul evoluţiei rapide a sistemului 

educativ românesc şi a conectării lui la standardele europene, pot fi permanent actualizate 

numai utilizând o gamă cât mai largă de activităţi metodico-ştiinţifice, care să faciliteze 

schimbul de bune practici, implicarea cadrelor didactice în procesele de inovare didactică, 

precum și deschiderea cadrelor didactice față de reformele din sistemul de învățământ. 

 

OG 5 – Promovarea valorilor culturale ca repere ale identității naționale și regionale, în 

context european. 

Argument: Lărgirea orizontului cultural reprezintă una din condițiile esențiale ale 

dezvoltării profesionale și personale ale cadrelor didactice. În acest scop, dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice trebuie completată și cu o solidă pregătire a acestora în 

domeniul culturii. 

 

OG 6 – Promovarea excelenței în domeniul educaţiei prin editarea și difuzarea de publicații, 

respectiv prin promovarea lucrărilor metodico-științifice, a manualelor, auxiliarelor 

curriculare, softurilor educaționale și altor resurse educaţionale cu caracter inovator realizate 

de cadrele didactice din județ. 

Argument: Activitatea editorială poate reprezenta atât un mijloc de afirmare al cadrelor 

didactice ca agenţi ai schimbării pozitive în sistemul educativ românesc, cât şi o modalitate 

de promovare şi diseminare a ideilor inovatoare, a valorilor şi a exemplelor de bună practică 

în rândul cadrelor didactice. În plus, este necesară implicarea CCD Timiș în promovarea 

unor resurse educaţionale deschise și a mijloacelor didactice cu caracter inovator, realizate 

de membrii comunității didactice din județ. 
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Direcția prioritară 3: 

Deschiderea Casei Corpului Didactic Timiș către colaborarea cu alte instituții 

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

european. 

 

 

OG 7 – Inițierea și dezvoltarea relațiilor de sistem, comunitare și parteneriale în vederea 

implementării de proiecte educaționale. 

Argument: Realizarea de parteneriate cu instituții și organizații din țară, din regiune sau 

locale, acoperă unele nevoi de formare ale personalului didactic, ce nu pot fi satisfăcute în 

mod direct de CCD Timiş. Proiectele realizate în parteneriat extind astfel oferta de activități  

la nivelul judeţului și deschid noi oportunități pentru dezvoltarea profesională și personală a 

cadrelor didactice și didactice auxiliare din județul Timiș. Pe de altă parte, realizarea unei 

reţele funcţionale de colaboratori externi în instituţii și organizații partenere, poate sprijini 

diversificarea și extinderea propriei oferte de programe, inclusiv în domenii mai puţin 

abordate. 

 

OG 8 – Aplicarea și derularea de proiecte cu finanţare europeană care susțin evoluția în 

carieră și performanța didactică. 

Argument: Proiectele cu finanţare europeană reprezintă o importantă oportunitate pentru 

obţinerea de resurse materiale şi financiare necesare derulării programelor de formare 

continuă, a altor activităţi metodico-ştiinţifice sau culturale, precum și pentru dezvoltarea 

instituției. De asemenea, proiectele cu finanțare europeană pot contribui în mod esențial la 

atingerea unor obiective strategice ale programului Europa 2020: realizarea în practică a 

învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității, îmbunătățirea calității și a eficienței educației 

și formării, promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active, stimularea 

creativității și a inovării, inclusive a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile de educație și 

formare. 
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Direcția prioritară 4: 

Promovarea Casei Corpului Didactic Timiș ca instituție de formare continuă a 

personalului din învățământul preuniversitar. 

 

 

OG 9 – Utilizarea unei strategii de marketing eficiente pentru promovarea activității Casei 

Corpului Didactic Timiş atât în rândul cadrelor didactice din judeţ, cât şi la nivel naţional şi 

internaţional. 

Argument: O bună imagine a CCD Timiș în rândul cadrelor didactice, datorată atât calității 

activităților desfășurate, dar și promovării acestor activități și a proiectelor pe care instituția 

le are în vedere, este o condiţie pentru reuşita programelor de formare, iar o bună imagine pe 

plan naţional şi internaţional poate asigura CCD Timiş realizarea de noi parteneriate și 

participarea în cadrul unor proiecte de anvergură. 

 

 

Direcția prioritară 5: 

Dezvoltarea resursei umane a Casei Corpului Didactic Timiș. 

 

 

OG 10 – Consolidarea statutului profesional al angajaţilor din cadrul Casei Corpului 

Didactic Timiş 

Argument: Sistemul educaţional şi cel al formării continue sunt într-o dinamică continuă, 

condiţii în care angajaţii CCD Timiş trebuie să fie permanent la curent atât cu noutăţile 

apărute în sistemul de învăţământ, cât şi cu noile metode aplicate în cadrul programelor de 

formare continuă. 
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Direcția prioritară 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. 

 

OG 11 – Informatizarea  serviciilor oferite prin Casa Corpului Didactic Timiș 

Argument: Informatizarea serviciilor oferite poate îmbunătăți comunicarea cu beneficiarii, 

activitățile de consultanță și asistență educațională, optimizând în același timp procesul de 

colectare și organizare a datelor cu privire la participarea cadrelor didactice la programe de 

dezvoltare personală. 

 

OG 12 – Dezvoltarea resurselor materiale necesare derulării de programe de formare 

continuă şi a altor activităţi de dezvoltare profesională a cadrelor didactice. 

Argument: Eficienţa şi impactul programelor de formare continuă, precum şi a altor 

activităţi metodico-ştiinţifice depinde şi de calitatea resurselor materiale puse la dispoziţie: 

spaţii de formare adecvate, echipamente tehnice performante. 
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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 

OG 1 – Dezvoltarea ofertei de programe de formare şi adecvarea ei permanentă la nevoile reale de dezvoltare profesională şi personală a cadrelor 

didactice din judeţ, în conformitate cu standardele profesionale și cu obiectivele strategice naţionale şi europene. 

OS 1.1 Participarea la 

programele de formare 

continuă organizate de 

CCD Timiş a unui 

procent de 20% din 

cadrele didactice în 

anul şcolar 2019-2020 

- 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 înscriși /formați 

raportat la dimensiunea grupului țintă 

vizat de fiecare program 

Gradul de acoperire cu resurse 

necesare derulării programelor de 

formare 

Participarea efectivă a 

cel puțin 20% din totalul 

cadrelor didactice și 

didactice auxiliare din 

județ la un număr cât mai 

mare din programele de 

formare ale CCD Timiș 

Număr de cadre 

didactice înscrise la 

programe de formare 

ale CCD Timiș 

Număr de cadre 

didactice participante 

la programele de 

formare derulate de 

CCD Timiș 

Formatori, 

colaboratori ai 

CCD Timiș 

Responsabilii cu 

formarea continuă 

din școli 

 

OS 1.2 Depunerea spre 

acreditare / reacreditare 

la DFCPIP a cel puţin 

unui program de 

formare în semenstrul 2 

al anului şcolar 2019-

2020 

- Contactarea formatorilor abilitați de a 

livra programe de formare acreditate 

- Realizarea studiului de impact pentru 

programele la care a expirat acreditarea și 

se dorește o reacreditare 

- Întocmirea documentației de acreditare, 

în conformitate cu Metodologia de 

acreditare aprobată prin OMECTS nr. 

5564/2011, cu toate modificările şi 

- Numărul de programe de formare 

acreditate / reacreditate de CCD 

Timiș raportat la numărul de proiecte 

depuse în vederea acreditării 

Dosare complete în 

vederea acreditării/ 

reacreditării unor 

programe de formare, 

înaintate la DÎPTPV 

O.M. privind acreditarea 

programelor de formare 

înaintate de CCD Timiș 

Numărul de programe 

de formare continuă 

acreditate în anul școlar 

2019-2020 – sem. II 

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 

completările ulterioare 

- Înaintarea dosarelor de acreditare / 

reacreditare către MEN - DÎPTPV 

OS 1.3 Asigurarea 

participării cadrelor 

didactice din mediul 

rural la programele de 

formare continuă într-o 

proporţie de cel puţin 

20%  

- proiectarea și planificarea unor programe 

de formare continuă care să vizeze practici 

educaționale eficiente pentru școlile din 

mediul rural 

- încheierea protocoalelor cu școli din 

mediul rural pentru desfășurarea unor 

programe de formare continuă adaptate 

nevoilor de dezvoltare profesională ale 

cadrelor didactice din aceste instituții 

- desfășurarea în parteneriat cu școli din 

mediul rural a programelor de formare 

continuă convenite 

- Numărul de programe de formare 

din oferta CCD Timiş care să vizeze 

practici educaționale eficiente pentru 

școlile din mediul rural 

- Numărul de programe de formare 

desfășurate la unități școlare din 

mediul rural 

 

Cel puțin un program de 

formare din oferta CCD 

Timiş care să vizeze 

practici educaționale 

eficiente pentru școlile 

din mediul rural 

Cel puțin un program de 

formare desfășurat la 

unități școlare din mediul 

rural  

Număr de cadre 

didactice din mediul 

rural participante la 

programele de formare 

derulate de CCD Timiș 

Formatori, 

colaboratori ai 

CCD Timiș 

 

Unități școlare din 

mediul rural 

 

OS 1.4 Crearea unui 

cadru eficient de 

colaborare cu școlile 

din județ în vederea 

adecvării ofertei la 

nevoile beneficiarilor 

- Colectarea datelor de contact ale 

responsabililor cu formarea profesională 

(RFP) din județ 

- Crearea unui grup cu RFP din județ 

pentru a facilita schimbul de informații și 

de idei 

- Utilizarea site-ului instituției și a paginii 

de facebook pentru eficientizarea 

comunicării cu cadrele didactice din județ 

- Desfășurarea unor instructaje periodice 

cu RFP 

- Actualizarea bazei cu creditele 

profesionale transferabile (CPT) obținute 

- număr de date de contact colectate / 

numărul de unități școlare din județ 

- număr de instructaje / număr de 

activități derulate prin colaborarea cu 

RFP 

- 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  

- datele de contact ale 

RFP 

- CPT obținute de 

cadrele didactice din 

județ în ultimii 5 ani 

Cel puțin un instructaj / 

an cu RFP 

Raport de cercetare 

concludent privind 

nevoile de dezvoltare 

profesională a 

personalului didactic și 

- numărul  RFP activi 

în grup / numărul de 

unități școlare din județ  

- rata de creștere a 

numărului de accesări a 

site-ului / postări pe 

facebook a instituției 

- gradul de acoperite cu 

date reale a 

informațiilor privind 

CPT obținute de 

cadrele didactice în 

ultimii 5 ani  

Responsabili cu 

formarea 

profesională din 

județ  

Unități școlare din 

județ 
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Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

de cadrele didactice din județ 

- Realizarea analizei de nevoi în vederea 

elaborării ofertei CCD Timiș pentru anul 

2020-2021 

didactic-auxiliar din 

județ 

- număr de propuneri 

pentru revizuirea 

ofertei pe baza nevoilor 

identificate 

OG 2 – Creșterea eficienței programelor de formare organizate de CCD Timiș prin utilizarea unor instrumente adecvate de monitorizare / 

evaluare a impactului și de optimizare a acestora. 

OS 2.1 Asigurarea 

calității și eficienței 

programelor de formare 

prin raportare la 

indicatorii de 

performanță din 

standardele de calitate 

- Stabilirea indicatorilor de performanță 

monitorizați /  evaluați 

- Elaborarea și implementarea  procedurii 

de monitorizare și evaluare a programelor 

de formare 

- 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 

Existența unei proceduri de 

monitorizare și evaluare a 

programelor de formare 

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 

OS 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 

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 
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2. Domeniul Informare, documentare, consultanţă 

 

 

 

 

 

Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

OG 3 – Dezvoltarea facilităților de comunicare, de documentare și de asistență educațională oferite cadrelor didactice. 

OS 3.1 Informarea 

promptă a cadrelor 

didactice cu privire la 

Oferta de formare a 

CCD Timiș 

- Prezentarea Ofertei CCD Timiș pe site și 

în presa locală 

- 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. 

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 și în presă 

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 

OS 3.2 Facilitarea 

accesului cadrelor 

didactice la resursele 

educaționale ale 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 

- Dezvoltarea platformei e-learning a 

instituției 

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 

Numărul de portofolii 

tematice elaborate 

Număr de resurse 

educaționale noi 

oferite cadrelor 

didactice 

ISJ Timiș 

Universitatea de 

Vest Timișoara – 

Departamentul de 

biblioteconomie 

CDI-urile 
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Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

OS 3.3 Servicii de 

consultanță și asistență 

educațională de calitate 

pentru unitățile școlare 

și cadrele didactice din 

județul Timiș 

- Consultanță pentru unitățile școlare în 

vederea amenajării și dotării 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 CDI-urilor din județ care au 

beneficiat de consultanța și expertiza 

oferită de CCD Timiș pentru 

amenajare și dotare 

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 

Toate CDI-urile din județ 

monitorizate din punctul 

de vedere al calității 

activităților desfășurate 

(conform standardelor de 

calitate în vigoare) 

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 

Rapoartele de 

monitorizare a 

activității CDI-urilor 

Existența unui 

program de 

consultanță  

ISJ Timiș 
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3. Domeniul Activităţi ştiinţifice, metodice, culturale 

 

 

 

 

Obiectivul 

specific 
Activități 

Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

OG 4 – Actualizarea cunoştinţelor ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice ale cadrelor didactice, în corelaţie cu noile tendințe în practica 

educațională. 

OS 4.1 Organizarea de 

activități metodice 

pentru cadrele 

didactice și didactice 

auxiliare din județul 

Timiș 

- Activități metodice destinate cadrelor 

didactice, pe specialități 

- Activități metodice destinate 

informaticienilor 

- Activități metodice destinate 

bibliotecarilor, documentariștilor și 

responsabililor de CDI 

- Activități metodice în mediul rural  

- Activități demonstrative în cadrul 

Săptămânii ”Să știm mai multe, să fim mai 

buni” 

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 

CJRAE Timiș 

Unități școlare din 

județ 

Universități   

Asociația 

Învățătorilor 

Bănățeni 

ONG-uri cu 

preocupări în 

domeniul 

educațional 

OS 4.2 Realizarea de 

schimburi de 

informații și de 

experiențe în domeniul 

educațional cu prilejul 

unor manifestări 

științifice 

- Organizarea în parteneriat cu unitățile 

școlare a unor manifestări științifice de 

tipul simpozioane, sesiuni de comunicări 

- Monitorizarea manifestărilor cu caracter 

științific organizate de școlile din județul 

Timiș 

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 

Numărul de manifestări 

științifice organizate 

și/sau monitorizate de 

CCD Timiș 

Număr de participanți 

la manifestările 

științifice organizate de 

ISJ Timiș 

Consiliul Județean 

Timiș 

CJRAE Timiș 

Unități școlare 
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Obiectivul 

specific 
Activități 

Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

Gradul de acoperire al domeniilor de 

interes din practica educațională 

CCD Timiș 

Lucrări publicate ca 

urmare a unor 

manifestări științifice 

Universitatea de 

Vest Timişoara 

Universitatea 

Politehnică 

Timișoara 

OG 5 – Promovarea valorilor culturale ca repere ale identității naționale și regionale, în context european. 

OS 5.1 Organizarea de 

activități și evenimente 

cu caracter cultural 

- Activități culturale organizate de CCD 

Timiş 

- 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 în semestrul II 

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 

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 

OG 6 – Promovarea excelenței în domeniul educaţiei prin editarea și difuzarea de publicații, respectiv prin promovarea lucrărilor metodico-

științifice, a manualelor, auxiliarelor curriculare, softurilor educaționale și altor resurse educaţionale cu caracter inovator realizate de cadrele 

didactice din județ 

OS 6.1 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 

- Organizarea în parteneriat a unor 

prezentări / expoziții de carte școlară și 

alte mijloace didactice cu caracter 

inovator elaborate de profesorii din județ 

etc. 

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 an al 

revistei Acces 

 

Număr de titluri editate 

Numărul de apariții al 

revistei Acces 

Veniturile 

extrabugetare realizate 

din activitatea de 

editare 

Număr de prezentări / 

expoziții de carte 

școlară sau de alte 

resurse educaționale 

ISJ Timiș 

Consiliul Județean 

Timiș 

Unitățile școlare 

din județul Timiș 

OS 6.2 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 

OG 7 – Inițierea și dezvoltarea relațiilor de sistem, comunitare și parteneriale în vederea implementării de proiecte educaționale 

OS 7.1 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 

OS 7.2 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 mese rotunde / 

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 4 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 (Salvați 

Copiii, Institutul 

Intercultural 

Timișoara, alte 

asociații și 

fundații) 

Firme interesate 

în acțiunea 

educativă (Siveco, 

Microsoft) 

Instituții publice 

(Poliția, 

Jandarmeria, 

Centrul Antidrog 

etc.) 
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Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

OS 7.3 Realizarea de 

parteneriate în vederea 

derulării de activități de 

petrecere a timpului 

liber 

- Activități de petrecere a timpului liber: 

excursii tematice, cluburi tc. 

 

Ponderea cadrelor didactice 

participante la activitățile de 

petrecere a timpului liber organizate 

de CCD Timiș, raportată la numărul 

cadrelor didactice din județul Timiș 

Minim o activitate de 

petrecere a timpului liber 

pe semestru, organizată 

cu participarea CCD 

Timiș 

Numărul de activități 

de petrecere a timpului 

liber organizate de 

CCD Timiș 

Numărul de 

participanți la 

activitățile de petrecere 

a timpului liber 

organizate de CCD 

Timiș 

Sindicatele din 

educație 

Firme de turism 

Unitățile școlare 

din județul Timiș 
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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 

OG 8 – Aplicarea și derularea de proiecte cu finanțare europeană care susțin evoluția în carieră și performanța didactică 

OS 8.1 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 

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 

MEN 

Alte CCD-uri,  

Institutul de 

Științe ale 

Educației 

OS 8.2 Implicarea 

CCD Timiș ca 

beneficiar al proiectului 

„School Prepares 

Active Citizens”, 

finanţat prin grant 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 activități în 

care CCD Timiș este 

implicat 

ANPCDEFP 

România 

Intercultural 

Iceland 
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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 

OG 9 - Utilizarea unei strategii de marketing eficiente pentru promovarea activității Casei Corpului Didactic Timiş atât în rândul cadrelor 

didactice din judeţ, cât şi la nivel naţional şi internaţional. 

OS 9.1 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 

OS 9.2 Promovarea 

CCD Timiș ca instituție 

de formare continuă a 

- Elaborarea strategiei pentru promovarea 

ofertei instituției pentru anul școlar 2019-

2020 

Ponderea instituțiilor în care s-a 

promovat Oferta de programe de 

formare a CCD Timiș 

Minim 3 activități de 

promovare a Ofertei de 

programe de formare a 

Număr de postări pe 

site, articole în revistă, 

apariții în presă 

Partenerii cu care 

CCD Timiș 

colaborează în 
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Obiectivul specific Activități 
Indicatori de eficiență ai 

activității 
Rezultate așteptate 

Indicatori de 

rezultat 

Parteneri 

implicați 

cadrelor didactice din 

județul Timiș 

- Promovarea Ofertei de programe de 

formare a CCD 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 

 

 

CCD Timiș la nivelul 

comunității școlare din 

județul Timiș 

Minim o activitate de 

informare / semestru 

Minim o conferință de 

presă / semestrul II 

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 

organizarea 

activităților sau 

desfășurarea 

proiectelor 

OS 9.3 Încurajarea 

cadrelor didactice să 

participe activ la 

schimbul de idei 

inovatoare în sfera 

educației 

- Proiecte educaționale 

- Diseminarea pe site și în revista Acces a 

unor articole scrise de cadre didactice sau 

a unor exemple de bună practică 

- Concursuri și dezbateri organizate de 

CCD Timiș pentru cadrele didactice 

- Participarea la organizarea unor activități 

metodice, științifice și culturale  

Ponderea cadrelor didactice din județ 

participante activ la schimbul de idei 

inovatoare în sfera educației, prin 

activitățile desfășurate de CCD Timiș 

Un ghid de bune practici 

din domeniul educației, 

structurat prin activitățile 

derulate de CCD Timiș 

Cel puțin un instrument 

de evaluare pentru 

fiecare curs, care să 

solicite prezentarea unor 

idei novatoare în sfera 

educației 

Număr de materiale 

publicate 

Număr de participanți 

activi la activitățile 

organizate de CCD 

Timiș 

Partenerii cu care 

CCD Timiș 

colaborează în 

organizarea 

activităților sau 

derularea 

proiectelor 
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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 

OG 10 - Consolidarea statutului profesional al angajaţilor din cadrul CCD Timiş 

OS 10.1 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 

OG 11 – Informatizarea  serviciilor oferite prin Casa Corpului Didactic Timiș 

OS 11.1 - Optimizarea 

și diversificarea 

serviciilor oferite de 

CCD Timiș prin 

intermediul mediului 

online 

- Punerea în funcțiune a unor noi servicii 

online oferite de CCD Timiș prin 

intermediul site-ului instituției și a 

platformei de e-learning. 

Numărul de servicii online, raportat 

la numărul total de servicii oferite de 

CCD Timiș 

Resurse online suficiente 

pentru acoperirea 

nevoilor cadrelor 

didactice în relația cu 

CCD Timiș 

Gradul de acoperire a 

nevoilor cadrelor 

didactice prin 

intermediul serviciilor 

online oferite de CCD 

Timiș 

 

OG 12 – Dezvoltarea resurselor materiale necesare derulării de programe de formare continuă şi a altor activităţi de dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice. 

OS 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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4.1 Modalităţi şi instrumente de monitorizare a activităţii şi de evaluare a 

gradului de atingere al obiectivelor 

Monitorizarea activităţii CCD Timiş trebuie să vizeze următoarele aspecte: 

 Gradul de realizarea a indicatorilor de eficienţă şi de rezultat pentru fiecare obiectiv 

 Conformitatea activităţilor cu legislaţia în vigoare 

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

 Gradul de satisfacţie al beneficiarilor (direcţi sau indirecţi) 

 Impactul asupra comunităţii 

Modalităţi concrete de realizare a monitorizării şi evaluării gradului de atingere al 

obiectivelor 

 Controlul intern realizat de directorul CCD Timiş 

 Analiza rezultatelor şi 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 frecvenţei, a implicării active şi a rezultatelor evaluării la programele de 

formare continuă 

 Analiza fişelor de evaluare a programelor de formare 

 Participarea la inspecţiile tematice, în colaborare cu ISJ Timiş 

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

 Prezentarea activităţilor pe site-ul CCD Timiş 

 Monitorizarea apariţiilor în presă 

 

4.2 Graficul raportărilor 

 Realizarea de raportări sintetice după terminarea fiecărei activităţi 

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

al obiectivelor şi eventuale măsuri de ameliorare a activităţii 

 Raportarea financiară a cursurilor de formare continuă către MEC – semestrial 

 Raportul privind activitatea CCD Timiş, semestrial şi anual, către ISJ Timiş şi MEC 

 




