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PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Obiectiv general 

 

Obiectiv specific Indicatori de eficienţă 

1. Asigurarea calităţii formării 

continue prin optimizarea şi 

diversificarea ofertei de formare 

1.1.Eficientizarea activității de 

formare continuă 

1.1.1. Derularea a cel puţin 50% din numărul de programe de formare continuă din oferta proprie de programe 

(programe acreditate, programe avizate, inclusiv priorităţi MEN)  

1.1.2. Derularea tuturor programelor de formare continuă care au fost create pentru a acoperi priorităţile identificate 

la nivel naţional de MEN 

1.1.3. Respectarea, în totalitate, a conţinuturilor programelor de formare continuă derulate, conform ofertei 

1.1.4. Respectarea, în totalitate, a orarelor programelor de formare continuă 

1.1.5. Implicarea activă a tuturor cursanţilor în procesul de formare continuă 

1.1.6. Cuprinderea, la activități de formare, a grupurilor țintă prioritare MEN – cel puțin 70% debutanți și persoane 

care urmează să susțină examenul de titularizare, cel puțin o grupă de cursanți la celelalte programe. 

1.1.7. Absolvirea fiecărui program de formare de către cel puţin 80% dintre cursanţii înscrişi iniţial 

1.1.8. Centralizarea, la finalui anului şcolar, a unui număr de absolvenţi la programele de formare ale CCD 

Dâmboviţa, astfel: cel puţin 300 de persoane, la programele de formare continuă acreditate MEN; cel puţin 200 de 

persoane, la programele avizate,  prioritare MEN; cel puţin 800 de persoane, la programele de formare avizate MEN, 

altele decât cele prioritare.  
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Activitatea din planul 

managerial al instituției 

Descrierea activității desfășurate, conform planului managerial personal Indicatori de realizare (realizat la 

momentul raportării/ indicatori 

din planul managerial al 

instituției) 

Mijloace de verificare 

(produse realizate) 

Proiectarea activităţii de 

formare continuă, pe 

programe de formare şi grupe 

de cursanţi, pentru 

programele din oferta CCD 

Dâmboviţa pentru anul şcolar 

2019 – 2020 (priorități MEN, 

programe acreditate şi 

avizate MEN) 

- Realizarea planificării formării pentru programele acreditate MEN, derulate în cadrul 

Proiectului POCU INO-PRO INOvație și PROgres pentru o educație școlară de calitate și 

incluzivă, în județul Dâmbovița:  

 Managementul comunicării în mediul școlar (4 grupe – formare și evaluare) 

 Metode interactive de predare – învățare (11 grupe – evaluare, 4 grupe – formare 

și evaluare) 

 Integrarea TIC în procesul educational (3 grupe – evaluare; 5 grupe – formare și 

evaluare; 6 grupe – formare) 

 Parteneriatul școală – familie – comunitate (1 grupă – formare și evaluare; 5 grupe 

– formare) 

- Identificarea nominală a grupului ţintă, pentru programul de formare CRED – Curriculum 

relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial, furnizor 

Casa Corpului Didactic Teleorman (selectarea grupului țintă în conformitate cu 

Metodologia de selecție a grupului țintă, cadre didactice din învățământul primar și 

gimnazial – disciplinele limba și literature română, limbi moderne, matematică, fizică, 

chimie, biologie) – 603 cadre didactice din județ 

- Primirea dosarelor de înscriere a cursanților selectați de unitățile de învățământ și 

verificarea existenței tuturor documentelor solicitate 

- Realizarea planificării formării pentru programele acreditate MEN, derulate în cadrul 

Proiectului POCU CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți: 

- Monitorizarea activității de formare în cadrul programelor acreditate MEN, derulate în 

cadrul Proiectului POCU CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți  pentru 

13 grupe, conform graficului de monitorizare. 

 CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – 

învățământ primar (8 grupe) 

 CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – 

învățământ gimnazial (5 grupe) 

- Organizarea și derularea procesului de înscriere on-line la programele de formare avizate 

din oferta CCD Dâmbovița; 

- Proiectarea grupelor de formabili 

şi a orarului orientativ pentru 

fiecare program de formare şi 

pentru fiecare grupă de cursanţi 

-Înregistrarea solicitărilor de 

înscriere la programe de formare 

- Stabilirea numerică a grupelor și a 

cursanților pentru programele de 

formare acreditate MEN 

- Respectarea procedurii privind 

înscrierea la programele de formare 

MEN 

- Asigurarea resurselor necesare 

organizării și derulării activității de 

formare 

- Documente de înscriere la 

programe de formare 

acreditate MEN 

- Centralizarea electronică 

a înscrierilor la programele 

pentru debutanți și clasă 

pregătitoare 
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- Realizarea planificării formării pentru programele de formare avizate, priorități MEC: 

- Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar 

pentru clasa pregătitoare (o grupă) 

- Formarea cadrelor didactice debutante din învățământul primar (o 

grupă) 

- Limba română și literature pentru copii din perspectiva pregătirii 

cadrelor didactice debutante din învățământul primar (o grupă) 

- Elaborarea documentației de formare pentru grupele care au derulat 

activite de formare în semestrul I al anului școlar 2019 – 2020. 

- Realizarea planificării formării pentru programele de formare avizate, priorități MEC și 

elaborarea documentației de formare pentru o grupă care a derulat activitate de formare în 

semestrul I al anului școlar 2019 – 2020. 

- Limba română și literatura pentru copii din perspectiva pregătirii cadrelor didactice 

debutante din învățământul preșcolar (o grupă) 

Organizarea formării pentru 

programele de formare 

continuă din oferta CCD 

Dâmboviţa, priorităţi ale 

MEN pentru anul şcolar 

2019–2020, conform 

solicitării MEN 

- Avizarea orarelor şi a componenţei grupelor de cursanţi pentru programele care au grup 

țintă debutanții învățământ primar și preșcolar  

- Transmiterea către beneficiari a grupelor constituite şi a orarelor pentru programele 

avizate 

- Comunicarea cu formatorii, în vederea derulării activităţii de formare 

- Încheierea de CIM cu formatorii angajaţi, înregistrarea şi operarea acestora în REVISAL 

- Scrierea condicii de prezenţă pentru activitatea de formare, în concordanţă 100% cu 

orarul avizat 

- Asigurarea condiţiilor de formare 

- Avizarea orarului definitiv şi a 

componenţei grupelor de cursanţi 

- Postarea pe site a tuturor grupelor 

constituite şi a orarului aferent 

fiecărei grupe de cursanţi 

- Semnarea parteneriatelor cu 

unităţile de învăţământ care asigură 

spaţii pentru formare – programe 

avizate MEN 

- Asigurarea condiţiilor de formare  

- Achiziţionarea materialelor 

necesare 

- Încheierea de CIM cu formatorii 

angajaţi înregistrarea şi operarea în 

REVISAL 

- Scrierea condicii de prezenţă 

pentru activitatea de formare, în 

concordanţă 100% cu orarul avizat 

- Site-ul instituţiei 

- Orare avizat de directorul 

CCD 

- Componenţa definitivă a 

grupelor de cursanţi, 

avizată de directorul CCD 

- Consumabile 

achiziţionate 

- Mijloace didactice 

asigurate 

- Contracte de muncă 

încheiate pentru toţi 

formatorii angajaţi 

- Condică de prezenţă 

completată conform 

orarului avizat 

Organizarea formării pentru 

programele de formare 

continuă acreditate MEN, din 

oferta CCD Dâmboviţa 

- Avizarea orarelor şi a componenţei grupelor de cursanţi pentru programele acreditate  

- Transmiterea către beneficiari a grupelor constituite şi a orarelor pentru programele 

acreditate 

- Avizarea orarului definitiv şi a 

componenţei grupelor de cursanţi şi 

transmiterea acestora la MEN 

- Site-ul instituţiei 

- Orar avizat de directorul 

CCD  

- Adresă informare MEN  
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- Informarea MEN cu privire la programarea activităţii, pentru programele acreditate 

- Comunicarea cu formatorii, în vederea derulării activităţii de formare 

- Încheierea de CIM cu formatorii angajaţi, înregistrarea şi operarea acestora în REVISAL 

- Scrierea condicii de prezenţă pentru activitatea de formare, în concordanţă 100% cu 

orarul avizat 

- Asigurarea condiţiilor de formare 

- Postarea pe site a tuturor grupelor 

constituite şi a orarului aferent 

fiecărei grupe de cursanţi 

- Asigurarea condiţiilor de formare  

-Achiziţionarea materialelor 

necesare 

- Încheierea de CIM cu formatorii 

angajaţi înregistrarea şi operarea în 

REVISAL 

-Scrierea condicii de prezenţă 

pentru activitatea de formare, în 

concordanţă 100% cu orarul avizat 

- Componenţa definitivă a 

grupelor de cursanţi, 

avizată de directorul CCD 

- Consumabile 

achiziţionate 

- Mijloace didactice 

asigurate 

- Contracte de muncă 

încheiate pentru toţi 

formatorii angajaţi 

- Condică de prezenţă 

completată conform 

orarului avizat 

Organizarea formării pentru 

programele de formare 

continuă avizate, din oferta 

CCD Dâmboviţa, altele decât 

priorităţi ale MEN, pentru 

anul școlar 2019 – 2020 

- Avizarea orarului şi a componenţei grupei de cursanţi pentru programul de formare care 

are grup țintă cadrele didactice care își desfășoară activitatea la clasa pregătitoare  

- Transmiterea către beneficiari a grupei constituite şi a orarului pentru programele avizate 

- Comunicarea cu formatorul, în vederea derulării activităţii de formare 

- Încheierea de CIM cu formatorul angajat, înregistrarea şi operarea acestuia în REVISAL 

- Scrierea condicii de prezenţă pentru activitatea de formare, în concordanţă 100% cu 

orarul avizat 

- Asigurarea condiţiilor de formare 

- Constituirea grupelor de cursanţi, 

pe baza verificării tuturor 

solicitărilor înregistrate, sub 

raportul grupului ţintă 

-Avizarea orarului definitiv şi a 

componenţei grupelor de cursanţi 

- Asigurarea condiţiilor de formare  

-Achiziţionarea materialelor 

necesare 

- Încheierea de CIM cu formatorii 

angajaţi, înregistrarea şi operarea în 

REVISAL 

- Scrierea condicii de prezenţă 

pentru activitatea de formare, în 

concordanţă 100% cu orarul avizat 

- Site-ul instituţiei  

- Orar avizat de directorul 

CCD 

-Componenţa definitivă a 

grupelor de cursanţi, 

avizată de directorul CCD 

-Consumabile 

achiziţionate. 

-Mijloace didactice 

asigurate 

- Contracte de muncă 

încheiate pentru toţi 

formatorii angajaţi 

- Condică de prezenţă 

completată conform 

orarului avizat 

Derularea formării şi a 

evaluării finale pentru 

programe avizate, prioritare 

MEN 

- Derularea formării pentru programele de formare avizate, priorități MEC: 

 Formarea cadrelor didactice debutante din învățământul primar (o grupă) 

 Limba română și literature pentru copii din perspectiva pregătirii cadrelor 

didactice debutante din învățământul primar (o grupă) 

 Limba română și literatura pentru copii din perspectiva pregătirii cadrelor 

didactice debutante din învățământul preșcolar (o grupă) 

- Condiţii optime asigurate, în 

vederea derulării activităţii de 

formare, pentru toate grupele 

constituite 

- Respectarea condiţiilor impuse de 

normativele în vigoare şi de 

procedurile specifice de derulare a 

programelor de formare 

- Site-ul instituţiei  

- Portofoliul programului 

de formare 

- Bază electronică a 

absolvenţilor, actualizată 

- Centralizator al 

programelor derulate 

- Condica activităţilor de 

formare 
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-Întocmirea lunară a pontajului 

aferent orelor de formare 

- Realizarea portofoliului fiecărei 

grupe de cursanţi, conform 

procedurii specifice 

- Consemnarea, în condică, a 

activităţilor derulate 

- Raportări pe domenii de 

activitate 

Derularea formării şi a 

evaluării finale pentru 

programe acreditate MEN, 

din oferta proprie (pentru 

care CCD Dâmboviţa este 

furnizor principal sau 

partener) 

- Derularea formării pentru programele de formare acreditate din oferta CCD Dâmbovița: 

Managementul comunicării în mediul școlar (2 grupe – formare și evaluare), Metode 

interactive de predare – învățare (11 grupe – evaluare; 4 grupe – formare și evaluare), 

Integrarea TIC în procesul educational (3 grupe – evaluare; 6 grupe – formare, 5 grupe – 

formare și evaluare), Parteneriatul școală – familie – comunitate (1 grupă – formare și 

evaluare; 5 grupe – formare) 

- Derularea formării, pentru programul de formare derulat în cadrul Proiectului POCU 

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți: 

 Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ 

primar, furnizor Casa Corpului Didactic Teleorman (8 grupe) 

 Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ 

gimnazial, furnizor Casa Corpului Didactic Teleorman (5 grupe) 

- Condiţii optime asigurate, în 

vederea derulării activităţii de 

formare, pentru toate grupele 

constituite 

- Respectarea condiţiilor impuse de 

normativele în vigoare şi de 

procedurile specifice de derulare a 

programelor de formare 

- Întocmirea lunară a pontajului 

aferent orelor de formare 

- Realizarea portofoliului fiecărei 

grupe de cursanţi, conform 

procedurii specifice 

- Transmiterea, la MEN, a 

documentelor specifice evaluării 

finale  

- Site-ul instituţiei 

- Portofoliul programului 

de formare 

- Registrul unic al 

cursanţilor 

- Registrul unic de PV 

încheiate la evaluările 

finale 

- Bază electronică a 

absolvenţilor, actualizată 

- Centralizator al 

programelor derulate 

- Condica activităţilor de 

formare 

- Raportări pe domenii de 

activitate 

Derularea formării şi a 

evaluării finale pentru 

programele avizate MEN, 

pentru anul şcolar 2019 – 

2020  

- Derularea formării și a evaluării finale pentru programele de formare avizate MEC: 

 Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa 

pregătitoare 

- Condiţii optime asigurate, în 

vederea derulării activităţii de 

formare, pentru toate grupele 

constituite 

- Respectarea condiţiilor impuse de 

normativele în vigoare şi de 

procedurile specifice de derulare a 

programelor de formare 

- Întocmirea lunară a pontajului 

aferent orelor de formare 

- Realizarea portofoliului fiecărei 

grupe de cursanţi, conform 

procedurii specifice 

- Site-ul instituţiei  

-Portofoliul programului de 

formare 

- Bază electronică a 

absolvenţilor, actualizată 

-Centralizator al 

programelor derulate 

- Condica activităţilor de 

formare 

- Raportări pe domenii de 

activitate 
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Monitorizarea activităţii de 

formare continuă, inclusiv a 

evaluării finale 

- Monitorizarea derulării activității de formare continuă și a procesului de evaluare de 

către profesorii metodiști coordonatori/responsabili de program 

- Cel puţin o vizită de monitorizare 

realizată de profesorul metodist 

responsabil al programului de 

formare, pe parcursul formării şi 

monitorizarea evaluării finale a 

fiecărei grupe de cursanţi. 

- Cel puţin 50% dintre grupele de 

formabili sunt monitorizate de 

directorul instituţiei, pe parcursul 

formării sau la evaluarea finală.    

- Fişe de monitorizare 

-Rapoarte ale profesorilor 

metodişti responsabili ai 

programelor de formare 

Certificarea absolvenţilor de 

la programele de formare 

continuă acreditate MEN 

- Elaborarea bazelor de date pentru programele de formare acreditate care s-au finalizat - Elaborarea bazelor de date în 

vederea achiziţionării atestatelor de 

formare continuă, pentru toţi 

absolvenţii programelor de formare 

continuă. 

- Baze de date (în lucru)  

Certificarea absolvenţilor de 

la programele de formare 

continuă avizate MEN 

- Realizate şi distribuite absolvenţilor, la momentul finalizării cursurilor. 

 

- Toate adeverinţele sunt realizate 

şi distribuite absolvenţilor, la 

momentul finalizării cursurilor 

- Adeverinţe realizate 

- Registru de eliberare 

adeverinţe 

Finalizarea procesului de 

formare continuă, pentru 

fiecare grupă de cursanţi 

- Realizarea și predarea de către profesorii metodişti, a tuturor documentelor aferente 

finalizării programelor de formare, cu respectarea procedurilor specifice 

- Realizarea plăţii aferente formării, 

pentru toţi formatorii angajaţi 

- Realizarea pontajului lunar pentru 

toţi formatorii angajaţi 

- Predarea de către profesorii 

metodişti, a tuturor documentelor 

aferente finalizării programelor de 

formare, cu respectarea 

procedurilor specifice 

- Stat de plată 

- Pontaje lunare 

- Portofolii ale programelor 

de formare, pentru fiecare 

grupă de cursanţi 
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Obiectiv general Obiectiv specific Indicatori de eficienţă 

1. Asigurarea calităţii formării 

continue prin optimizarea şi 

diversificarea ofertei de 

formare 

1.2.Crearea de posibilități de comunicare dirijată a 

beneficiarilor formării, în mediul virtual, având drept 

scop schimbul de bune practici/ opinii/ propuneri etc. 

generate de aplicarea în activitatea didactică, a 

achizițiilor dobândite în programe și activități de 

formare continuă  

 

1.2.1. Accesarea platformei Classroom pentru activitatea de formare continuă, în deplină concordanţă 

cu oferta de programe de formare continuă 2019 – 2020  

1.2.2. Formarea, în vederea utilizării platformei, a tuturor formatorilor care urmează să susţină 

activităţi de formare 

1.2.3. Utilizarea platformei de către toţi absolvenţii programelor de formare  

1.2.4. Evaluarea portofoliilor cursanţilor, aferente finalizării programelor de formare, exclusiv prin 

intermediul platformei 

 

 

Activitatea din planul 

managerial al instituției 

Descrierea activității desfășurate, conform planului managerial personal Indicatori de realizare 

(realizat la momentul 

raportării/ indicatori din 

planul managerial al 

instituției) 

Mijloace de verificare 

(produse realizate) 

Actualizarea informaţiilor din 

platforma Classroom 
- Asigurarea funcționării în bune condiții a platformei Google Classroom 

- Organizarea pe clase, înscrierea formatorilor si a  cursanților 

- Postarea tuturor informaţiilor 

necesare, conform ofertei de 

formare pentru anul şcolar 2019 

– 2020 

-Verificarea funcţionalităţii 

platformei 

-Platformă Classroom 

funcţională 

  

 

 

Obiectiv general Obiectiv specific Indicatori de eficienţă 

1. Asigurarea calităţii formării 

continue prin optimizarea şi 

diversificarea ofertei de 

formare 

1.3.Monitorizarea implementării în 

activitatea didactică a achiziţiilor 

dobândite în cadrul activităţilor de 

formare continuă 

1.3.1. Toate documentele postate pe platformă, de către cursanţi, au fost realizate în urma aplicării în activitatea 

didactică, a achiziţiilor dobândite în cadrul programelor de formare continuă. 

1.3.2. Rezultatele obţinute de anumite categorii de absolvenţi ai programelor de formare sunt cel puţin egale 

calitativ cu cele obţinute în anii școlari precedenți (debutanţi din sistemul de învăţământ preuniversitar). 

1.3.3. Cel puţin 75% dintre absolvenţii monitorizaţi ai programelor de formare continuă fac dovada 

implementării, în activitatea didactică, a achiziţiilor dobândite în cadrul programelor de formare continuă 

1.3.4. Cel puţin 50% dintre responsabilii cu formarea monitorizaţi fac dovada colaborării cu diferite comisii din 

şcoală, în vederea monitorizării impactului formării continue în activitatea didactică (comisii metodice, CEAC). 
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Activitatea din planul 

managerial al instituției 

Descrierea activității desfășurate, conform planului managerial personal Indicatori de realizare 

(realizat la momentul 

raportării/ indicatori din 

planul managerial al 

instituției) 

Mijloace de verificare 

(produse realizate) 

Monitorizarea conținutului 

lucrărilor realizate de cursanți 

și încărcate pe platformă 

-A fost utilizată platforma pentru proiectul "INO-PRO - INOVATIE SI PROGRES PENTRU 

O EDUCATIE SCOLARA DE CALITATE SI INCLUZIVA IN JUDETUL DAMBOVITA” 

-A fost monitorizat conținutul lucrărilor realizate de cursanți și încărcat pe platformă 

-Verificarea tuturor rapoartelor 

realizate de formatori, în vederea 

monitorizării calităţii 

documentelor postate de 

cursanţi. 

- Verificarea, prin sondaj, a cel 

puţin 25% dintre lucrările 

postate la fiecare grupă de 

cursanţi. 

- Feed-back cu privire la 

calitatea lucrărilor realizate 

- Raportul profesorului 

coordonator al 

programului. 

Monitorizarea activităţii 

responsabililor cu formarea 

continuă din unităţile de 

învăţământ preuniversitar din 

judeţ 

- S-a desfășurat activitatea metodică cu responsabilii cu formarea comntinuă, prilej cu care s-

au identificat problem cu care se confruntă la nivelul unității de învățământ și s-au propus soluții 

-Verificarea activităţii 

responsabililor cu formarea 

continuă, pentru cel puţin 20 de 

unităţi de învăţământ, din toate 

centrele metodice (urban, rural; 

toate nivelurile de învăţământ). 

- Feed-back cu privire la 

preocuparea şcolii pentru 

monitorizarea impactului 

formării în activitatea 

didactică 

- Raport de activitate 

- Fişe de monitorizare 

Monitorizarea activităţii de 

formare continuă din unităţile 

de învăţământ în care se 

organizează inspecţii generale 

- S-a derulat o inspecție generală la școala din Cornești și a fost monitorizată activitatea de 

către directorul instituției 

-Verificarea activităţii 

responsabililor cu formarea 

continuă, pentru toate unităţile 

de învăţământ în care se 

organizează inspecţie generală. 

- Feed-back cu privire la 

preocuparea şcolii pentru 

monitorizarea impactului 

formării în activitatea 

didactică 

- Rapoarte de inspecţie 

 

Obiectiv general Obiectiv specific Indicatori de eficienţă 

1. Asigurarea calităţii 

formării continue prin 

optimizarea şi diversificarea 

ofertei de formare 

1.4.Eficientizarea activităților metodice și științifice în vederea 

dezvoltării profesionale și personale, dar şi ca modalitate de 

promovare de bune bune practici în domeniul educaţional 

 

1.4.1. Derularea a cel puţin patru activităţi ştiinţifice iniţiate de CCD Dâmboviţa şi în 

parteneriat. 

1.4.2. Crearea de oportunităţi de prezentare şi valorificare a bunelor practici în domeniul 

educaţional şi al formării continue, pentru toate manifestările ştiinţifice. 

1.4.3. Participarea indirectă (utilizând aplicaţii informatice de comunicare la distanţă) a 

persoanelor care constituie grup ţintă pentru evenimentele ştiinţifice în care CCD 

Dâmboviţa este partener. 
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1.4.4. Derularea a cel puţin trei activităţi metodice în fiecare semestru (responsabili cu 

formarea continuă; bibliotecari şi responsabili CDI; informaticieni). 

 

 

Activitatea din planul 

managerial al instituției 

Descrierea activității desfășurate, conform planului managerial personal Indicatori de realizare 

(realizat la momentul 

raportării/ indicatori din 

planul managerial al 

instituției) 

Mijloace de verificare 

(produse realizate) 

Organizarea de activităţi 

ştiinţifice şi culturale, iniţiate 

de instituţie şi în parteneriat 

cu alte instituţii din sistemul 

educaţional 

-Oferta propusă de CCD Dâmbovița pentru activitățile metodice, științifice și culturale în anul 

școlar 2019-2020 a fost completată cu șapte activități științifice propuse a se organiza la nivel 

județean, care sunt menite să contribuie la dezvoltarea profesională continuă a managerilor 

educaționali, a responsabililor CDI/bibliotecilor, a responsabililor cu formarea continuă-mese 

rotunde județene: „Strategii de optimizare a lecției, Efectele transdisciplinarității asupra 

devoltării personale și profesionale a elevilor, dezbaterea științifică  Proiectarea documentelor 

manageriale la nivelul unităților de învățământ, workshop-urile  Proiecte educative în biblioteca 

școlară și în CDI – exemple de bună practică, Utilizarea softului educațional în activitatea de 

predare- învățare- evaluare, dezbaterile științifice județene  Formarea continuă în contextul 

educației adulților, Bune practici privind orientarea școlară și profesională, Eficientizarea 

comunicării în instituțiile de învățământ, Asigurarea transferului de achiziții prin strategii de 

monitorizare  a activităților de formare continuă, Părinți informați, elevi disciplinați!, Alege 

pentru tine!, Prevenirea comportamentului de risc în rândul elevilor-exemple de bună practică, 

Activitatea culturală-cadru cheie pentru dezvoltarea competentelor cheie ale elevilor”. 

-A fost elaborat graficul activităților propuse în cadrul parteneriatului încheiat cu Biblioteca 

județeană I.H. Rădulescu Târgoviște. Au fost elaborate materialele justificative necesare bunei 

derulări a activității Holocaustul, activitate desfășurată în parteneriat cu Biblioteca I. H. 

Rădulescu Târgoviște. 

-A fost elaborat proiectul de activitate necesar derulării proiectului educațional „Clubul de 

lectură” în parteneriat cu Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Școala Gimnazială Buică 

Ionescu Glodeni, Seminarul Teologic Ortodox Sf. Ioan Gură de Aur Târgoviște. 

-Participarea la activitatea organizată de către Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Gură de 

Aur” Târgoviște și prilejuită de sărbătorirea sfântului Andrei, respectiv 1 Decembrie. 

-Elaborarea tuturor materialelor 

aferente, necesare desfăşurării 

activităților:  Strategii de 

optimizare a lecției, Bune 

practici privind orientarea 

școlară și profesională, Părinți 

informați, elevi disciplinați!,  

Activitatea culturală-cadru cheie 

pentru dezvoltarea 

competentelor cheie ale elevilor, 

zilei mondiale a alimentației 

-un proiect educațional „Clubul 

de lectură” elaborat si 

implementat conform graficului 

realizat 

-Derularea a cel puţin patru 

activităţi ştiinţifice iniţiate de 

CCD Dâmboviţa şi în 

parteneriat. 

-Crearea de oportunităţi de 

prezentare şi valorificare a 

bunelor practici în domeniul 

educaţional şi al formării 

continue, pentru toate 

manifestările ştiinţifice. 

-Realizarea şi depunerea 

portofoliilor aferente 

activităţilor, cu respectarea 

procedurii specifice.  

-calendarul activităților 

stiințifice, culturale si 

metodice 

-Portofoliile activităţilor 

realizate 

-Situaţii centralizatoare 

privind derularea 

activităţilor realizate 

-5 rapoarte de activitate ale 

activităţilor realizate 

-un dosar  dedicat activităţii 

prilejuite de sărbătorirea 

zilei Holocaustului 

-un proiect educațional 

elaborta si implementat 

mailto:ccddambovita@yahoo.com
http://isjdb.ro/


 
 
 

 
11 

 

Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 
Str. Calea Domnească  NR.127,  Târgovişte - 130167 

Telefon/ Fax: 0245/220569;  CIF:  11708445 
 E-mail: ccddambovita@yahoo.com ; WEB: www.ccd-dambovita.ro 

 

 
 

Activitatea din planul 

managerial al instituției 

Descrierea activității desfășurate, conform planului managerial personal Indicatori de realizare 

(realizat la momentul 

raportării/ indicatori din 

planul managerial al 

instituției) 

Mijloace de verificare 

(produse realizate) 

Organizarea de activităţi 

metodice pentru: 

responsabilii cu formarea 

continuă; bibliotecari şi 

responsabili CDI; 

informaticieni 

-Organizarea și susținerea cercului metodic cu responsabilii cu formarea continuă din centrele 

metodice Titu și Moreni, Pucioasa, Târgoviște II 

-Elaborarea materialelor necesare bunei derulări a cercului metodic din data de 21 noiembrie 

2019, centrele metodice Moreni și Titu, Pucioasa, Târgoviște II 

-Participarea și intervenția din cadrul cercului metodic al bibliotecarilor școlari și al 

responsabililor CDI din data de 28.11.2019 

-Elaborarea tuturor materialelor 

aferente, necesare desfăşurării 

evenimentelor.  

-un cerc metodic organizat 

și susținut 

-interventia in cadrul 

cercului metodic al 

bibliotecarilor  școlari și al 

responsabililor CDI 

Derularea de activităţi 

ştiinţifice, metodice, culturale 

la nivel judeţean/ 

interjudeţean/ naţional/ 

internaţional, de către CCD 

Dâmboviţa sau  în parteneriat 

cu alte instituţii educaţionale 

-Derularea activităţilor: Strategii de optimizare a lecției, Bune practici privind orientarea 

școlară și profesională, Părinți informați, elevi disciplinați!,  Activitatea culturală-cadru cheie 

pentru dezvoltarea competentelor cheie ale elevilor, zilei mondiale a alimentației. 

-Derularea proiectului educațional „Clubul de lectură”  

-Derularea a două activități metodice: centrele metodice Moreni si Titu, Pucioasa, Târgoviște 

II, respectiv cercul bibliotecarilor scolari si al responsabililor CDI 

-Realizarea şi depunerea 

portofoliilor aferente 

activităţilor, cu respectarea 

procedurii specifice.  

- Participarea a cel puţin unui 

reprezentant al instituţiei la 

fiecare activitate desfăşurată. 

-Portofoliile activităţilor 

-Situaţii centralizatoare 

privind derularea 

activităţilor 

-Rapoarte de activitate  

 

PARTENERIAT EXTERN. PROIECTE EUROPENE DERULATE DE CCD ÎN CALITATE DE APLICANT/ PARTENER   

 

Proiectare strategică 

 

Obiectiv general Obiectiv specific Indicatori de eficienţă 

1. Asigurarea calităţii formării 

continue prin optimizarea şi 

diversificarea ofertei de formare 

1.5.Dezvoltarea parteneriatelor în vederea creşterii calităţii 

activităţilor de formare continuă 

 

1.5.1. Accesarea a cel puţin unui program de finanţare, în calitate de beneficiar 

principal sau partener. 

1.5.2. Derularea tuturor activităţilor din proiectele angajate de instituție. 

1.5.3. Creșterea numărului de parteneri cu experiență în formarea cadrelor 

didactice. 
 

 

Activitate în planul 

managerial al instituției 

Activitate proprie planificată Indicatori de realizare 

(conform planului instituției) 

Mijloace de verificare 

(produse realizate) 

Accesări de programe cu 

finanţare, în calitate de 

aplicant direct sau partener 

 Participare la completarea aplicațiilor pentru accesarea de programe cu finanţare - Introducerea, în aplicaţia 

electronică, a informaţiilor 

solicitate, în calitate de 

Proiectul de candidatură 
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Activitate în planul 

managerial al instituției 

Activitate proprie planificată Indicatori de realizare 

(conform planului instituției) 

Mijloace de verificare 

(produse realizate) 

beneficiar sau partener, dacă 

sunt lansate programe de 

finanţare eligibile pentru 

instituţie. 

Derularea de activităţi în 

cadrul proiectelor aprobate 
 Implicare în derularea activităților în cadrul proiectelor în care CCD Dâmbovița este 

partener, conform contractelor, respectiv fișelor de atribuții, precum și ca urmare a solicitărilor 

primite de la directorul instituției sau de la beneficiarii proiectelor: 

POCU 104753 INO-PRO - INOvaţie şi PROgres pentru o educaţie şcolară de 

calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa 

- Acreditarea programelor de formare Creativitatea şi inovarea în procesul instructiv-

educativ şi Parteneriatul şcoală – familie – comunitate 

- Derularea programului de formare Managementul comunicării în mediul școlar pentru 

grupele 14-17; 

- Derularea programului de formare Metode interactive de predare-învăţare pentru 

grupele 1-15; 

- Derularea programului de formare Integrarea TIC în procesul educaţional pentru 

grupele 1-14; 

- Participare la întâlniri de management de proiect; 

- 4 raportări tehnice și financiare; 

- Selecţii experţi; 

- Notificarea experţilor la OI POCU 

- Planificarea activităţilor din luna următoare (Anexa 21). 

 

POCU 105645 Şcoala Bucuriei – parteneriat pentru o comunitate de învăţare 

durabilă 

- Transmiterea programului de formare Educaţie nonformală – management şi bune 

practici spre acreditare; 

- Formare în cadrul programului Educaţie de calitate pentru o şcoală a tuturor – grupa 

1; 

- Demararea procedurii de selecţie Coordonator proiect P2 

- Participare la întâlniri de management de proiect; 

- 4 raportări tehnice și financiare; 

- Planificarea activităţilor din luna următoare (Anexa 21). 

 

ERASMUS + 2017 – 1 – UK01 – KA201 – 036578 Digital Competence in action 

-Derularea tuturor activităţilor, 

în concordanţă cu contractul 

încheiat, conform diagramei 

Gantt. 

-Arhivarea adecvată a tuturor 

documentelor aferente 

proiectului.  

- Portofoliul proiectului 

- Raportare lunară pe 

domeniul Proiecte 
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Activitate în planul 

managerial al instituției 

Activitate proprie planificată Indicatori de realizare 

(conform planului instituției) 

Mijloace de verificare 

(produse realizate) 

- Realizarea prezentării activităţilor derulate în primii doi ani de proiect; 

- Scrierea programelor de formare avizate Utilizarea TIC în învăţământul primar, Rolul 

TIC în procesul educativ din gimnaziu şi Dezvoltarea competenţelor TIC în 

învăţământul liceal; 

- Pregătirea şi participarea la întâlnirea transnaţională de proiect din Marea Britanie; 

- Diseminarea întâlnirii de proiect; 

- Participare la întâlniri de management de proiect; 

- Analiză financiară şi plata sumelor restante. 

 
 

ACTIVITĂȚI METODICE, CULTURALE, ȘTIINȚIFICE ȘI PUBLICAȚII 

 

Activitatea din planul 

managerial al instituției 

Descrierea activității desfășurate, conform planului managerial personal Indicatori de realizare 

(realizat la momentul 

raportării/ indicatori din 

planul managerial al 

instituției) 

Mijloace de verificare 

(produse realizate) 

Realizarea proiectării 

activităţii din instituţie 

-Elaborarea planului managerial al domeniului. 

-Elaborarea calendarului  activităților științifice și culturale în anul școlar 2019-2020 

-Elaborarea graficului derulării activităților metodice în anul școlar 2019-2020 

Implicarea  în procesul de 

realizare a proiectării 

manageriale. 

-un plan managerial  pe 

domeniu de activitate 

realizat 

-un calendar al  activităților 

științifice, metodice și 

culturale 

Organizarea de activităţi 

ştiinţifice şi culturale, iniţiate 

de instituţie şi în parteneriat 

cu alte instituţii din sistemul 

educaţional 

-Oferta propusă de CCD Dâmbovița pentru activitățile metodice, științifice și culturale în 

anul școlar 2019-2020 a fost completată cu șapte activități științifice propuse a se organiza 

la nivel județean, care sunt menite să contribuie la dezvoltarea profesională continuă a 

managerilor educaționali, a responsabililor CDI/bibliotecilor, a responsabililor cu 

formarea continuă-mese rotunde județene: „Strategii de optimizare a lecției, Efectele 

transdisciplinarității asupra devoltării personale și profesionale a elevilor, dezbaterea 

științifică  Proiectarea documentelor manageriale la nivelul unităților de învățământ, 

workshop-urile  Proiecte educative în biblioteca școlară și în CDI – exemple de bună 

practică, Utilizarea softului educațional în activitatea de predare- învățare- evaluare, 

dezbaterile științifice județene  Formarea continuă în contextul educației adulților, Bune 

practici privind orientarea școlară și profesională, Eficientizarea comunicării în instituțiile 

-Elaborarea tuturor materialelor 

aferente, necesare desfăşurării 

activităților:  Strategii de 

optimizare a lecției, Bune 

practici privind orientarea 

școlară și profesională, Părinți 

informați, elevi disciplinați!,  

Activitatea culturală-cadru cheie 

pentru dezvoltarea 

competentelor cheie ale elevilor, 

zilei mondiale a alimentației 

-calendarul activităților 

stiințifice, culturale si 

metodice 

-Portofoliile activităţilor 

realizate 

-Situaţii centralizatoare 

privind derularea 

activităţilor realizate 

-5 rapoarte de activitate ale 

activităţilor realizate 
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de învățământ, Asigurarea transferului de achiziții prin strategii de monitorizare  a 

activităților de formare continuă, Părinți informați, elevi disciplinați!, Alege pentru tine!, 

Prevenirea comportamentului de risc în rândul elevilor-exemple de bună practică, 

Activitatea culturală-cadru cheie pentru dezvoltarea competentelor cheie ale elevilor”. 

-A fost elaborat graficul activităților propuse în cadrul parteneriatului încheiat cu 

Biblioteca județeană I.H. Rădulescu Târgoviște. Au fost elaborate materialele justificative 

necesare bunei derulări a activității Holocaustul, activitate desfășurată în parteneriat cu 

Biblioteca I. H. Rădulescu Târgoviște. 

-un proiect educațional „Clubul 

de lectură” elaborat si 

implementat conform graficului 

realizat 

 

-un dosar  dedicat activităţii 

prilejuite de sărbătorirea 

zilei Holocaustului 

-un proiect educațional 

elaborta si implementat 

 -A fost elaborat proiectul de activitate necesar derulării proiectului educațional „Clubul de 

lectură” în parteneriat cu Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Școala Gimnazială 

Buică Ionescu Glodeni, Seminarul Teologic Ortodox Sf. Ioan Gură de Aur Târgoviște. 

-Participarea la activitatea organizată de către Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Gură 

de Aur” Târgoviște și prilejuită de sărbătorirea sfântului Andrei, respectiv 1 Decembrie. 

-Derularea a cel puţin patru 

activităţi ştiinţifice iniţiate de 

CCD Dâmboviţa şi în 

parteneriat. 

-Crearea de oportunităţi de 

prezentare şi valorificare a 

bunelor practici în domeniul 

educaţional şi al formării 

continue, pentru toate 

manifestările ştiinţifice. 

-Realizarea şi depunerea 

portofoliilor aferente 

activităţilor, cu respectarea 

procedurii specifice. 

 

Organizarea de activităţi 

metodice pentru: 

responsabilii cu formarea 

continuă; bibliotecari şi 

responsabili CDI; 

informaticieni 

-Organizarea și susținerea cercului metodic cu responsabilii cu formarea continuă din 

centrele metodice Titu și Moreni, Pucioasa, Târgoviște II 

-Elaborarea materialelor necesare bunei derulări a cercului metodic din data de 21 

noiembrie 2019, centrele metodice Moreni și Titu. 

- Elaborarea materialelor necesare bunei derulări a cercului metodic din data de 22 

noiembrie 2019, centrele metodice Pucioasa, Târgoviște II 

-Participarea și intervenția din cadrul cercului metodic al bibliotecarilor școlari și al 

responsabililor CDI din data de 28.11.2019 

-Elaborarea tuturor materialelor 

aferente, necesare desfăşurării 

evenimentelor.  

-un cerc metodic organizat 

și susținut 

-interventia in cadrul 

cercului metodic al 

bibliotecarilor  școlari și al 

responsabililor CDI 

Derularea de activităţi 

ştiinţifice, metodice, 

culturale la nivel judeţean/ 

interjudeţean/ naţional/ 

internaţional, de către CCD 

Dâmboviţa sau  în parteneriat 

cu alte instituţii educaţionale 

-Derularea activităţilor: Strategii de optimizare a lecției, Bune practici privind orientarea 

școlară și profesională, Părinți informați, elevi disciplinați!,  Activitatea culturală-cadru 

cheie pentru dezvoltarea competentelor cheie ale elevilor, zilei mondiale a alimentației. 

-Derularea proiectului educațional „Clubul de lectură”  

-Derularea a două activități metodice: centrele metodice Moreni si Titu, respectiv cercul 

bibliotecarilor scolari si al responsabililor CDI 

-Realizarea şi depunerea 

portofoliilor aferente 

activităţilor, cu respectarea 

procedurii specifice.  

- Participarea a cel puţin unui 

reprezentant al instituţiei la 

fiecare activitate desfăşurată. 

-Portofoliile activităţilor 

-Situaţii centralizatoare 

privind derularea 

activităţilor 

-Rapoarte de activitate  
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Transmiterea, către 

beneficiari, a informaţiilor 

actualizate, de interes, în 

domeniul formării continue 

-Am postat pe site-ul instituției două materiale referitoare la calendarul activităților 

științifice, culturale și metodice, respectiv la revista Graiul Dâmboviței (anunț de 

publicare, conditii de redactare a articolelor, cerinte bibliografice etc). 

 -Cel puţin o dată pe lună se 

verifică site-ul şi se actualizează 

informaţiile. 

-Actualizarea informaţiilor de pe 

panourile din instituţie 

-Site-ul instituţiei 

www.ccd-dambovita.ro  

- Panouri de afişaj din 

instituţie 

Completarea/ actualizarea 

bazelor de date cu informaţii 

noi 

-Actualizarea bazei de date a responsabililor cu formarea continuă din centrele metodice 

Moreni și Titu, Pucioasa, Târgoviște II 

-Realizarea bazei de date cu scolile care au depus propunere in oferta activităților 

științifice, culturale pentru anul școlar 2019-2020. 

- Informaţii actualizate în 

totalitate, pentru bazele de date 

existente. 

-Baza de date a  

responsabililor cu formarea 

continuă din centrele 

metodice Moreni și Titu, 

Pucioasa, Târgoviște II 

-Baza de date a  scolile care 

au depus propunere in 

oferta activităților 

științifice, culturale pentru 

anul școlar 2019-2020. 

Realizarea de raportări cu 

privire la activitatea 

desfăşurată 

-Realizarea de raportări săptămanale, lunare si semestriale. -Raportări semestriale, anuale, 

cu respectarea structurii stabilite 

şi a termenelor 

- Analize lunare ale activităţii 

desfăşurate 

-Rapoarte lunare si  

semestriale pe domeniul de 

activitate  

 

 

INFORMARE, DOCUMENTARE, CONSULTANŢĂ  

 

Obiectiv general Obiectiv specific Indicatori de eficienţă 

2.Facilitarea accesului la 

oportunități de dezvoltare 

organizațională, profesională 

și personală a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din 

judeţ şi a cadrelor didactice 

2.1.Consilierea organizațiilor școlare în vederea realizării şi 

implementării de strategii coerente care vizează dezvoltarea 

resurselor umane proprii 

 

2.1.1. Asigurarea accesului la informaţie de specialitate, actualizată, a 

beneficiarilor, utilizând modalităţi variate: site-ul www.ccd-dambovita.ro, revista 

instituţiei – Graiul Dâmboviței, panourile de afişaj, şedinţele cu directorii etc. 

2.1.2. Consilierea a cel puţin 75% dintre unităţile de învăţământ preuniversitar din 

judeţ, prin intermediul responsabilului comisiei de perfecționare și formare 

continuă şi/ sau directorului/ directorului adjunct, în vederea construirii şi 

implementării de strategii coerente de dezvoltare a resursei umane. 

2.1.3. Monitorizarea a cel puţin jumătate dintre CDI-urile din judeţ (amenajare şi 

activitate derulată în CDI). 

2.1.4. Consilierea unităţilor de învăţământ în care se realizează monitorizarea CDI-

urilor, în vederea îmbunătăţirii activităţii în aceste spaţii. 

2.1.5. Operarea tuturor solicitărilor primite, în vederea echivalării în CPT a 

formării continue. 
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Activitatea din planul managerial 

al instituției 

Descrierea activității desfășurate, conform planului managerial personal Indicatori de realizare (realizat la 

momentul raportării/ indicatori din planul 

managerial propriu 

Mijloace de verificare  

(produse realizate) 

Transmiterea, către beneficiari, a 

informaţiilor actualizate, de 

interes, în domeniul formării 

continue 

- Transmiterea, către beneficiari, a informaţiilor actualizate, de interes, în 

domeniul formării continue 

- Oferirea de consultanță în domeniul formării continue. 

-    Oferirea de consultanță în ceea ce privește acumularea creditelor 

profesionale transferabile 

- Actualizarea informațiilor pe panourile din instituție 

- Elaborarea ofertei de programe de formare pentru site-ul CCD – sinteză a 

ofertei transmise către MEC 

- Elaborarea de materiale de sinteză privind activitatea din instituţie: Raportul 

de activitate al CCD Dâmbovița pentru anul școlar 2018 – 2019, Starea 

învățământului 

Cel puţin o dată pe lună se verifică site-

ul şi se actualizează informaţiile. 

- Actualizarea informaţiilor de pe 

panourile din instituţie se realizează la 

începutul anului şcolar şi ori de câte ori 

este nevoie. 

- Participarea directorului la toate 

şedinţele de lucru cu directorii unităţilor 

de învăţământ din judeţ. 

- Site-ul instituţiei 

www.ccd-dambovita.ro  

- Panouri de afişaj din 

instituţie 

 

Echivalarea în CPT a formării 

continue a cadrelor didactice din 

judeţ 

- Echivalarea în CPT a formării continue a cadrelor didactice din judeţ 

(oferire de consultanță în vederea echivalării CPT pentru directorii instituțiilor 

de învățământ din județ și cadrele didactice interesate, participarea profesorilor 

metodiști delegați de CCD în comisia de echivalare pentru 108 unități de 

învățământ cu verificarea a 356 de dosare de echivalare în CPT). 

-  

-Cuprinderea fiecărui profesor metodist 

în comisii de echivalare în CPT a 

formării continue. 

-Soluţionarea tuturor solicitărilor primite, 

în concordanţă cu metodologia şi 

procedura specifică. 

- Portofoliul fiecărui 

profesor metodist 

- Centralizatoarele 

activităţii 

 

 
 

 

 

Obiectiv general Obiectiv specific Indicatori de eficienţă 

2. Facilitarea accesului la 

oportunități de dezvoltare 

organizaționlă, profesională și 

personală a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din judeţ 

şi a cadrelor didactice 

2.2.Utilizarea constructivă a informaţiilor din bazele de date, 

în vederea realizării unei consilieri de calitate 

2.2.1. Actualizarea informaţiilor din bazele de date existente, în concordanţă cu 

situaţiile existente în anul şcolar 2019 – 2020, conform ROF al casei corpului 

didactic. 

2.2.2. Crearea de baze de date noi, conform prevederilor din ROF al casei corpului 

didactic. 

2.2.3. Valorificarea datelor existente în alte activităţi ale instituţiei: consiliere, 

realizare de documente de sinteză etc. 
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Activitatea din planul managerial 

al instituției 

Descrierea activității desfășurate, conform planului managerial personal Indicatori de realizare (realizat la 

momentul raportării/ indicatori din planul 

managerial propriu 

Mijloace de verificare  

(produse realizate) 

Completarea/ actualizarea bazelor 

de date cu informaţii noi 

- Completarea bazelor de date pentru programele de formare finalizate 

coordonate/aflate în responsabilitate 

- Informaţii actualizate în totalitate, 

pentru bazele de date existente. 

- Completarea bazelor existente cu altele 

prevăzute de ROF al casei corpului 

didactic. 

- Baze de date 

 

Utilizarea informaţiilor cuprinse 

în bazele de date 

- Utilizarea informaţiilor cuprinse în bazele de date - Sortarea şi centralizarea adecvată a 

informaţiilor în vederea utilizării 

acestora. 

- Documente de sinteză 

realizate în instituţie 

 

 

Obiectiv general Obiectiv specific Indicatori de eficienţă 

2.Facilitarea accesului la oportunități de 

dezvoltare organizaționlă, profesională și 

personală a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din judeţ şi a cadrelor 

didactice 

2.5.Realizarea de publicaţii relevante pentru 

domeniul educaţional şi al formării continue 

2.5.1. Apariţia, în format on-line, a cel puţin unui număr din revista Graiul 

Dâmboviţei. 

2.5.2. Realizarea de materiale utile pentru personalul didactic. 

 

 

Activitatea din planul 

managerial al instituției 

Descrierea activității desfășurate, conform planului managerial personal Indicatori de realizare (realizat la 

momentul raportării/ indicatori din 

planul managerial propriu 

Mijloace de verificare  

(produse realizate) 

Realizarea revistei CCD 

Dâmboviţa, în format on-line 

-Consilierea cadrelor didactice în vederea elaborării unor articole în vederea 

publicării acestora în revista “Graiul Dâmboviței” 

-Evaluarea a 6 articole depuse în vederea publicării  în revista “Graiul 

Dâmboviței”de către cadtre didactice din județ. 

-Începerea procesului de redacare a revistei CCD Dâmbovița, în format on-line, 

urmând ca primul număr al revistei  să fie scos în aprilie-mai 2020. 

-Evaluarea tuturor articolelor depuse în 

vederea publicării. 

-Publicarea tuturor articolelor care 

îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite 

de instituţie. 

-Realizarea a cel puţin unui număr al 

revistei, pe parcursul anului şcolar. 

-Articole depuse evaluate 

în vederea publicării 

- Revista în format on-

line. 

Realizarea de materiale utile în 

activitatea personalului didactic 
-Elaborarea unor resurse educationale deschise cu ocazia derulării  activităţilor: 

Strategii de optimizare a lecției, Bune practici privind orientarea școlară și 

profesională, Părinți informați, elevi disciplinați!,  Activitatea culturală-cadru 

- Realizarea de materiale de tipul ghiduri/ 

instrumente de lucru model/ exemple de 

bune practici/ articole în domeniul 

-Portofoliile activităţilor 
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cheie pentru dezvoltarea competentelor cheie ale elevilor, zilei mondiale a 

alimentației, respectiv al  proiectului educațional „Clubul de lectură” . 

educaţional, care îşi dovedesc utilitatea în 

activitatea didactică. 

 

 

 
 

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI INSTITUŢIEI   

 

Obiectiv general Obiectiv specific Indicatori de eficienţă 

3.Valorificarea 

oportunităților de dezvoltare 

organizațională proprie 

3.1.Facilitarea dezvoltării profesionale şi personale a angajaţilor din 

instituţie 

 3.1.1. Identificarea nevoilor de formare din perspectivă individuală, pentru fiecare 

angajat şi organizaţională. 

3.1.2. Participarea fiecărui angajat la cel puţin un program/ o activitate de formare 

continuă, în concordanţă cu nevoile identificate.  

3.1.3. Implementarea în activitatea din instituţie, de către fiecare angajat, a 

achiziţiilor dobândite în cadrul activităţii de formare continuă la care a participat. 

3.1.4 Atragerea unor finanțări extrabugetare pentru unitate ca urmare a participării 

la programe de formare continuă 

 

 

Activitatea din planul 

managerial al instituției 

Descrierea activității desfășurate, conform planului managerial personal Indicatori de realizare (realizat la 

momentul raportării/ indicatori din 

planul managerial propriu 

Mijloace de verificare  

(produse realizate) 

Analiza nevoilor de formare 

continuă la nivelul instituţiei 
- A fost realizată o analiză a nevoilor de formare continuă pentru salariații 

din CCD Dâmbovița 

- Aplicarea de metode şi instrumente 

specifice, în vederea identificării nevoilor 

de formare continuă. 

 

- Analiza de nevoi de 

formare, la nivelul 

angajaţilor din instituţie 

-Chestionare de analiză a 

nevoii de formare 

-Centralizarea propunerilor 

privind formarea continuă 

- Procesele verbale de la 

şedinţele de lucru şi CA 

Participarea la programe/ 

activităţi de formare continuă, 

conform nevoilor identificate 

- Participare la Conferinta Internațională LUMEN (Universitatea Valahia 

Târgoviște) – 20.11.2019, Alexe Crenguța 

- Participare la conferința internațională organizată de către 

Universitatea ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu-”ECOTREND”, Bucăloiu 

Ionela. Lucrarea a fost publicat în analele universității. 

-Participarea angajaților la cel puţin un 

program/ o activitate de formare continuă, în 

concordanţă cu nevoile identificate. 

-Documente de participare la 

activităţi de formare continuă 

 

-lucrări publicate în volul cu 

ISBN/ISSN 
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- Participare la simpozionul național ”Inițiative didactice”, la simpozionul 

internațional ”Pași către viitor în educație și formare”, la simpozionul 

național ”Spatiul îți ghidează pașii”, Bucăloiu Ionela. Lucrările au fost publicate 

în volumul cu ISBN /ISSN, rezultat la finalul fiecărei activități. 

- Participare la simpozionul internațional ”Pași către viitor în educație și 

formare” cu lucrarea ” Drumuri europene – experiențe didactice prin 

Erasmus+ ” Lucrarea au fost publicate în volumul cu ISBN /ISSN al 

simpozionului. 

- Publicarea în Tribuna Învățământului a articolului  Drumuri europene – noi 

experiențe didactice...Final de proiect Erasmus+ 

- Elaborarea de către Bucăloiu Ionela a două articole pentru a fi publicate în 

revista Graiul Dâmboviței. 

- Elaborarea articolului Pregătirea cadrelor didactice debutante pentru 

definitivat în viziunea CCD Dâmbovița (spre publicare în Tribuna 

Învățământului) 

Monitorizarea impactului 

formării continue în activitatea 

curentă din instituţie 

- Organizarea unor activități științifice, metodice și culturale, ca urmare 

a achiziţiilor dobândite în cadrul procesului de formare continuă. 

- Scrierea unor programe de formare continuă propuse spre acreditare. 

 

- Diseminarea, la nivelul instituţiei, a 

achiziţiilor dobândite în cadrul procesului 

de formare continuă. 

-Fiecare angajat demonstrează utilizarea, 

în activitatea din instituţie, a cel puţin 

unui aspect dobândit în cadrul activităţii 

de formare continuă. 

Rezultat aşteptat: 

-Aplicarea, în activitatea 

curentă, a achiziţiilor 

dobândite în activităţile de 

formare  

-Implementarea în unitate a 

unor proeicte câștigate ca 

urmare a accesării unor 

fonduri extrabugetare  

Mijloace de verificare: 

- Fişă de monitorizare 

PV de la şedinţele de lucru  
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MARKETING EDUCAȚIONAL, PUBLICITATE/ DISEMINARE 

 

Obiectiv general Obiectiv specific Indicatori de eficienţă 

3.Valorificarea 

oportunităților de dezvoltare 

organizațională proprie 

3.2. Promovarea imaginii instituției  

 

3.2.1. Investigarea nevoii de formare continuă, utilizând instrumente şi metode 

adecvate, diferite, care să permită identificarea nevoilor de grup, individuale şi de 

sistem, la un moment dat.  

3.2.2. Alcătuirea unei oferte de formare care să respecte toate solicitările prevăzute 

în adresa MEN privind acest aspect, realizată în concordanţă cu nevoile 

identificate şi cu respectarea procedurii specifice din instituţie.  

3.2.3. Elaborarea de programe de formare, în vederea acreditării MEN, care să 

rezolve nevoi evidente identificate în analiză.  

3.2.4. Valorificarea a cât mai multor modalităţi şi ocazii, în vederea prezentării 

aspectelor definitorii pentru instituţie (plan managerial anual, rapoarte de 

activitate, ofertă de formare continuă etc.), în comunitatea educaţională şi locală.  

3.2.5. Utilizarea feed-back-ului primit de la beneficiarii formării, în vederea 

reglării activităţii din instituţie şi promovării calităţii.  

 

 

Activitatea din planul 

managerial al instituției 

Descrierea activității desfășurate, conform planului managerial personal Indicatori de realizare (realizat la 

momentul raportării/ indicatori din 

planul managerial propriu 

Mijloace de verificare  

(produse realizate) 

Evaluarea propunerilor de 

programe de formare continuă şi 

a propunerilor de activităţi 

ştiinţifice, în vederea realizării 

ofertei de formare a instituţiei  

- Contribuție la evaluarea  a cel puțin trei propuneri de programe de formare 

continuă şi a  a cel puțin o propunere de activităţi ştiinţifice, în vederea realizării 

ofertei de formare a instituţiei 

-Evaluarea tuturor propunerilor de 

programe de formare primite în 

concordanţă cu criteriile din fișele de 

evaluare. 

- Propunerile care nu au îndeplinit toate 

criteriile au fost discutate şi analizate 

suplimentar, în şedinţă de lucru. 

- Toţi propunătorii care au depus oferte de 

programe au primit feed-back privind 

calitatea ofertei, în urma evaluării 

acesteia. 

- Propuneri de programe 

de formare continuă 

evaluate 

-Propuneri de activități  

științifice 

-Fișe de evaluare 

Realizarea ofertei de formare 

continuă  

Contribuție la realizarea ofertei de formare continuă. -Alcătuirea unei oferte de formare 

cuprinzând programele de formare 

selectate în urma evaluării 

-Ofertă elaborată cu 

respectarea prevederilor 

în vigoare 
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-Oferta de formare 

continuă, pentru anul 

şcolar 2019 – 2020 
Culegerea de feed-back de la 

beneficiarii formării  

Obținerea și culegerea de feed-back din partea beneficiarilor la programele de 

formare continuă avizate și acreditate 

-Culegerea de feed-back la momentul 

monitorizării activității de formare 

continuă, prin verificarea temelor de 

portofoliu, prin participarea la evaluarea 

finală a cursanților admiși la evaluarea 

finală (pentru programul de formare 

continuă avizat: Abilitarea cadrelor 

didactice din învățământul primar pentru 

clasa pregătitoare). 

 -Instrumente de culegere 

de feed-back pentru 

programul avizat: 

Abilitarea cadrelor 

didactice din 

învățământul primar 

pentru clasa 

pregătitoare:  

- Chestionare de feed – 

back 

 -Teme de portofoliu 

- Interviuri cu formatorii 

și formabilii 

- Fișe de monitorizare  
Utilizarea feed-back-ului, în 

vederea reglării activităţii din 

instituţie  

Reglarea activității din instituție prin utilizarea feed-back-ului obținut de la 

beneficiarii formării. 

- Utilizarea feed-back-ului în vederea 

reglării activităţii de formare furnizate la 

nivelul instituţiei. 

- Informare în ședință de 

lucru 

Prezentarea aspectelor 

reprezentative pentru instituţie  

- Prezentarea aspectelor reprezentative pentru instituţie 

- Publicarea pe site-ul instituției a activităților desfășurate pe domenii de 

activitate 

- Promovarea instituției prin contul de Facebook, site, e-mailurile 

responsabililor cu formarea continuă, întâlnirile cu directorii, întâlnirile cu 

responsabilii cu formarea continuă 

- Realizarea documentației specifice activității Comisiei   SCIM la nivelul CCD 

Dâmbovița 

- Elaborarea Raportului de activitate al CCD Dâmbovița pentru anul școlar 2018 

– 2019 

- Postarea tuturor documentelor proiective și a celor de analiză, precum și a 

celor aferente informării beneficiarilor formării, pe site-ul instituției 

 

- Prezentarea, în timp util, a aspectelor 

reprezentative pentru instituţie (plan 

managerial anual, rapoarte de activitate, 

ofertă de formare continuă etc.), 

utilizând modalităţi diferite (site-ul 

instituţiei, revista instituţiei, alte 

publicaţii, întâlniri de lucru cu diferite 

grupuri ţintă etc.).  

 

 

  
 

- Site-ul instituţiei 

  -Raport stadiu realizare a  

programului dezvoltare a 

SCIM la nivel CCD; 

 -Program  de dezvoltare a 

SCIM al CCD pentru 

anul 2019; 

 -Planul de implementare 

a SCIM la nivel CCD; 

-Strategia 

managementului CCD 

privind   monitorizarea 

efectuării controalelor de 

supraveghere și a 

modului de implementare 

și funcționare a SCIM în 

anul 2019. 
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-Planul anual individual 

- Raportul de activitate al 

CCD Dâmbovița pentru 

anul școlar 2018 – 2019 

- Postarea tuturor 

documentelor proiective 

și a celor de analiză, 

precum și a celor aferente 

informării beneficiarilor 

formării, pe site-ul 

instituției 
Popularizarea  activităţilor de  

impact derulate de CCD, în 

domeniul dezvoltării resurselor 

umane 

- Popularizarea  activităţilor de  impact derulate de CCD, în domeniul 

dezvoltării resurselor umane. 

Popularizarea  activităţilor de  impact 

derulate de CCD, în domeniul dezvoltării 

resurselor umane 

- Site-ul instituției; 

- Articol tribuna 

învățământului 

- Articol Gazeta 

munteniei 

 

 

MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL  
 
 

Obiectiv general Obiectiv specific Indicatori de eficienţă 

3.Valorificarea 

oportunităților de dezvoltare 

organizațională proprie 

3.2.Asigurarea coerenței în activitatea managerială  

 

3.2.1. Respectarea tuturor termenelor stabilite şi a specificului/ structurii fiecărui 

document, în vederea realizării şi transmiterii acestora 

3.2.2. Corelarea activităţilor şi a documentaţiei specifice, la nivelul 

compartimentelor şi al instituţiei 

3.2.3. Respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei, în activitatea desfăşurată 

3.2.4. Prelucrarea informaţiilor, în vederea utilizării eficiente a acestora 

 

Activitatea din planul 

managerial al instituției 

Descrierea activității desfășurate, conform planului managerial personal Indicatori de realizare (realizat la 

momentul raportării/ indicatori din 

planul managerial propriu 

Mijloace de verificare  

(produse realizate) 

Realizarea proiectării activităţii 

din instituţie 

- Elaborarea planului managerial al instituției; 

- Elaborarea planului manegerial pe domenii de activitate;  

- Elaborarea calendarului  activităților științifice și culturale în anul școlar 2019-

2020 

- Elaborarea graficului derulării activităților metodice în anul școlar 2019-2020 

-Implicarea tuturor angajaţilor în procesul 

de realizare a proiectării manageriale. 

- Realizarea proiectării astfel încât să 

acopere toate domeniile de activitate şi să 

respecte structura specifică. 

- Plan managerial anual 

- Plan managerial 

semestrial 

- Planuri manageriale 

personale 

- Proiect de buget 
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Verificarea şi actualizarea 

documentelor existente  

-Verificarea derulării activităților proiectate și cuprinse în planul managerial al 

unității în conformitate cu graficul de timp elaborat și aprobat inițial.  

- Constituirea comisiei de evaluare a solicitărilor de echivalare și acordare a 

unui număr de credite profesionale transferabile, pentru personalul didactic care 

a finalizat programe speciale. 

- Realizarea raportului de evaluare a solicitării de echivalare și acordare a unui 

număr de credite profesionale transferabile, pentru personalul didactic care a 

finalizat programe speciale, precum și completarea anexei 6 din procedura nr. 

38591/03.10.2019 pentru cele patru solicitări depuse. 

- Toate documentele manageriale sunt 

verificate şi actualizate, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare şi sugestiile 

primite. 

-Documentele sunt aprobate în şedinţă 

CA, conform ROF al casei corpului 

didactic. 

-Evaluarea tuturor solicitărilor  de 

echivalare și acordare a unui număr de 

credite profesionale transferabile, pentru 

personalul didactic care a finalizat 

programe speciale si elaborarea 

documentelor specifice. 

- Fişe ale postului 

- Fişe de evaluare ale 

personalului 

- Decizii privind 

distribuirea 

responsabilităţilor şi 

constituirea de comisii la 

nivelul CCD 

- Regulamente 

Elaborare şi actualizare de 

proceduri de lucru 

Asigurarea transparenței activității din instituție - Inventarierea necesarului de actualizări 

şi elaborări de proceduri noi 

- Scrierea de proceduri noi de lucru  

- Aprobarea procedurilor actualizate şi 

elaborate 

-Verificarea și analizarea procedurilor 

operaționale elaborate/ revizuite la 

nivelul instituției,  în vederea pregătirii 

raportării SCIM,  a situației 

centralizatoare semestriale privind stadiul 

implementării sistemului de control 

intern/ managerial. 

 -Realizarea documentației specifice 

activității Comisiei SCIM la nivelul CCD 

Dâmbovița. 

Asigurarea transparenței 

activității din instituție 

Realizarea arhivării 

documentelor din anul şcolar 

2018 - 2019 

Realizarea arhivării de documente din cadrul compartimentului management din anul 

școlar 2018-2019 (soartare documente, conform nomenclatorului, centralizarea și 

depozitarea acestora). 

- Sortarea, centralizarea şi depozitarea, în 

spaţiile amenajate, a documentelor 

realizate în cursul anului şcolar 2018 – 

2019. 

- Documente arhivate 

- Nomenclator arhivistic 

Asigurarea resurselor necesare 

pentru derularea activităţii 

instituţiei 

Realizare achiziții pe SICAP conform referatelor aprobate de directorul instituției, 

conform legislației în vigoare (2 activități) 

Realizare NIR facturi fiscale 

- Inventarierea necesarului de resurse, la 

nivelul instituţiei. 

- Achiziţionarea de resurse necesare bunei 

desfăşurări a activităţii. 

- Distribuirea resurselor pe 

compartimente şi persoane. 

- Documente financiar –

contabile şi de 

inventariere 

- Documente achiziţii 
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- Asigurarea bugetelor aferente 

activităţilor programate şi efectuarea 

operaţiunilor financiare. 

Realizarea inventarului 

instituţiei 

Realizarea inventarului instituţiei - Identificarea obiectelor de inventar şi 

corelarea lor cu documentaţia specifică. 

-Realizarea de reglări (dacă este cazul). 

- Documente de 

inventariere 

Realizarea evaluării resursei 

umane din instituţie 

A fost realizată evaluarea resursei umane din instituție - Acordarea de calificativ tuturor 

angajaţilor instituţiei. 

- Informări privind 

calificativul acordat 

- PV de la ședința de lucru 

şi de la şedinţa CA 

- Rapoarte de 

autoevaluare 

- Fişe de evaluare 

Realizarea de raportări cu privire 

la activitatea desfăşurată 

-Realizarea de raportări săptămanale, lunare si semestriale, la nivelul fiecărui 

domeniu de activitate. 

- Raportări semestriale, anuale, cu 

respectarea structurii stabilite şi a 

termenelor 

- Analize lunare ale activităţii desfăşurate 

-Rapoarte lunare pe 

domenii de activitate şi 

persoane angajate 

 

Activitatea Consiliului de 

administraţie 

Participarea, în calitate de membru, în cadrul ședințelor CA, cu respectarea 

Regulamentului CA și a legislației în vigoare, în desfășurarea activității, 

conform graficului de lucru. 

-  Respectarea Regulamentului CA şi a 

legislaţiei în vigoare, în desfăşurarea 

activităţii.  

- Emiterea de hotărâri în cadrul şedinţelor 

CA. 

- Registru de PV 

- Regulament CA 

- Tematica CA 

- Hotărâri CA 

- Anexe CA 

 
 

Obiectiv general Obiectiv specific Indicatori de eficienţă 

3.Valorificarea oportunităților de 

dezvoltare organizațională 

proprie 

3.3. Implementarea unui management participativ, capabil să stimuleze 

inițiativa și  inovația, la nivel organizațional 

3.3.1. Rezolvarea eficientă şi creativă, a situaţiilor ivite pe parcursul activităţii 

3.3.2.Acceptarea tuturor opiniilor constructive şi a modurilor variate de acţiune 

3.3.3.Asigurarea şi încurajarea transparenţei decizionale, pentru întreaga activitate din 

instituţie. 

 

Activitatea din planul 

managerial al instituției 

Descrierea activității desfășurate, conform planului managerial personal Indicatori de realizare (realizat la 

momentul raportării/ indicatori din 

planul managerial propriu 

Mijloace de verificare  

(produse realizate) 

Rezolvarea de situaţii apărute pe 

parcursul activităţii (luarea de 

decizii, preluarea de atribuţii) 

După caz, au fost rezolvate în timp util situațiile apărute pe parcursul 

activității prin luarea celor mai eficiente decizii. 

-Aplicarea de soluţii optime, responsabile 

şi particularizate, în funcţie de situaţie  

 

- Răspuns la adrese, 

solicitări, sesizări 
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Iniţierea şi derularea de activităţi, 

altele decât cele proiectate  

-Oferta propusă de CCD Dâmbovița pentru activitățile metodice, științifice și 

culturale în anul școlar 2019-2020 a fost completată cu șapte activități științifice 

propuse a se organiza la nivel județean, care sunt menite să contribuie la 

dezvoltarea profesională continuă a managerilor educaționali, a responsabililor 

CDI/bibliotecilor, a responsabililor cu formarea continuă-mese rotunde 

județene: „Strategii de optimizare a lecției, Efectele transdisciplinarității asupra 

devoltării personale și profesionale a elevilor, dezbaterea științifică  Proiectarea 

documentelor manageriale la nivelul unităților de învățământ, workshop-urile  

Proiecte educative în biblioteca școlară și în CDI – exemple de bună practică, 

Utilizarea softului educațional în activitatea de predare- învățare- evaluare, 

dezbaterile științifice județene  Formarea continuă în contextul educației 

adulților, Bune practici privind orientarea școlară și profesională, Eficientizarea 

comunicării în instituțiile de învățământ, Asigurarea transferului de achiziții 

prin strategii de monitorizare  a activităților de formare continuă, Părinți 

informați, elevi disciplinați!, Alege pentru tine!, Prevenirea comportamentului 

de risc în rândul elevilor-exemple de bună practică, Activitatea culturală-cadru 

cheie pentru dezvoltarea competentelor cheie ale elevilor”. 

-Elaborara documentației necesare propunerii unui program de formare spre 

acreditare ”Tendințe moderne în evaluare”, inclusiv elaborarea suportului de 

curs. 

-Discutarea propunerilor şi a modului de 

organizare a activităţilor. 

-Derularea a cel puţin patru activităţi 

ştiinţifice iniţiate de CCD Dâmboviţa şi în 

parteneriat. 

-Crearea de oportunităţi de prezentare şi 

valorificare a bunelor practici în domeniul 

educaţional şi al formării continue, pentru 

toate manifestările ştiinţifice. 

-Realizarea şi depunerea portofoliilor 

aferente activităţilor, cu respectarea 

procedurii specifice.  

-Coorodonarea derulării activităţii.  

-Alcătuirea unei oferte de formare 

continue variate. 

- Portofoliul activităţii/ 

Documente aferente 

activităţii 
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ANEXA 1 

Activitatea de formare derulată la nivelul Casei Corpului Didactic Dâmbovița în semestrul I – An școlar 2019 - 2020 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea programului de formare Nr 

grupe  

Perioada de 

formare 

Nr. 

înscriși 

Nr 

participanți 

Nr 

absolvenți 

Observații 

Programe de formare avizate 

1 Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul 

primar pentru clasa pregătitoare 

1 29.10.2019 – 

06.11.2019 

31 30 30 finalizat 

2 Formarea cadrelor didactice debutante din învățământul primar 1 17.12.2019 - 

10.03.2019 

23 23  în curs de derulare 

3 Limba română și literatura pentru copii din perspectiva pregătirii 

cadrelor didactice debutante din învățământul preșcolar pentru 

definitivare/ titularizare 

1 17.12.2019 - 

31.03.2019 

26 26  în curs de derulare 

Programe de formare acreditate din oferta CCD Dâmbovița 

4 Managementul comunicării în mediul școlar 4 sept – dec 2019 55 55 55 finalizat 

5 Metode interactive de predare-învățare 4 sept – dec 2019 65 65 65 finalizat 

6 Integrarea TIC în procesul educațional 5 sept – dec 2019 95 94 94 finalizat 

6 nov – feb 2020 95 95  în curs de derulare 

7 Parteneriatul școala-familie-comunitate 1 oct – dec 2019 17 17 17 finalizat 

5 oct 2019 –  

feb 2020 

88 88  în curs de derulare 

Programele de formare oferite alți furnizori, în parteneriat cu CCD Dâmbovița 

8 Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel 

II – învățământ primar 

4 sept - nov 2019 99 97 97 finalizat 

4 nov 2019 –  

ian 2020 

92 90  în curs de derulare 

9 Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel 

II – învățământ gimnazial 

2 oct – dec 2019 44 43 43 finalizat 

3 oct – feb 2019 64 62  în curs de derulare 

TOTAL 41  794 785 401  
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