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I. Raport narativ 
    Raportul de activitate pentru anul şcolar 2015-2016 s-a realizat în conformitate cu adresa 
nr.964/DGMRS/28.07.2016 a Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice -  Direcţia 
Generală Management și Resurse Umane – Direcția Management și Rețea Școlară, precum şi în 
baza obiectivelor stabilite în planul managerial pentru anul şcolar 2015-2016, avizat de 
inspectorul şcolar general.  
 
1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de inspectorul şcolar 

general, pentru anul şcolar 2015-2016 
Unitate conexă a Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, coordonată de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa a avut ca obiective generale, 
pentru anul şcolar 2015 – 2016, următoarele: 
1. Construirea de oferte de programe de formare continuă, bazate pe analize complexe, 

relevante, sub raport individual, organizaţional, grupal şi de sistem.  
2. Asigurarea calităţii procesului de formare continuă, în cadrul programelor derulate de CCD 

Dâmboviţa.  
3. Asigurarea transferabilităţii achiziţiilor dobândite în cadrul programelor de formare 

continuă, către activitatea din şcoală. 
4. Reconsiderarea locului şi rolului activităţilor metodice, ştiinţifice şi culturale, ca modalităţi 

complementare de formare continuă. 
5. Abordarea activităţii de formare continuă din perspectivă europeană.  
6. Dezvoltarea rolului metodologic al instituţiei, pentru bibliotecari, profesori documentarişti 

şi responsabilii cu formarea continuă. 
7. Eficientizarea informării şi consilierii personalului didactic, în vederea asigurării dezvoltării 

personale şi organizaţionale.  
8. Redimensionarea rolului bazelor electronice de date. 
9. Dezvoltarea colaborării, a parteneriatelor naţionale şi internaţionale, în vederea 

implementării de activităţi care au ca scop formarea profesională a personalului didactic.  
10. Abordarea unui management participativ, bazat pe implicare, responsabilitate şi 

transparenţă. 
11. Dezvoltarea personală şi profesională a angajaţilor CCD Dâmboviţa. 
12. Promovarea imaginii CCD Dâmboviţa la nivel local, naţional şi internaţional. 
   Corelate astfel cu „Strategia dezvoltării învăţământului preuniversitar”, serviciile 

educaţionale oferite de CCD Dâmboviţa, au asigurat dezvoltarea mediului profesional şi 
personal prin formarea continuă a cadrelor didactice şi didactice auxiliare, în scopul 
realizării unei educaţii complete şi de calitate pentru toţi elevii unităţilor de învăţământ 
dâmboviţean. 

Obiectivele specifice propuse în planul managerial pentru anul școlar 2015 – 2016 au 
vizat: 

 Proiectarea activităţii de formare continuă 

 Implementarea programelor de formare continuă 

 Crearea de posibilități de comunicare dirijată a beneficiarilor formării, în mediul virtual, în 
vederea schimbului de bune practici/ opinii/ propuneri etc. generate de aplicarea în 
activitatea didactică, a achizițiilor dobândite în programe și activități de formare continuă 

 Monitorizarea implementării în activitatea din şcoală, a achiziţiilor dobândite în cadrul 
programelor de formare continuă 

 Certificarea absolvenţilor programelor de formare continuă 

 Utilizarea de modalităţi diversificate de comunicare, documentare şi transmitere a 
informaţiilor către beneficiarii direcţi 

 Consilierea organizațiilor școlare în vederea realizării de proiecte care vizează dezvoltarea 
resurselor umane proprii 

 Realizarea de baze de date utile în activitatea instituţiei 

 Îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii 

 Reorientarea activităților metodice și științifice, ca modalitate importantă de dezvoltare 
profesională, personală  şi organizaţională 

 Promovarea și valorificarea de experiențe  educaționale de succes, rezultate în urma 
procesului de formare continuă 
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 Dezvoltarea parteneriatelor şi valorificarea experienţelor de succes ale partenerilor în 
educaţie 

 Utilizarea publicaţiilor proprii ca modalitate de informare a personalului didactic şi de 
diseminare a bunelor practici 

 Implementarea de bune practici, din instituții similare aflate în țări europene 

 Dezvoltarea colaborării internaţionale cu parteneri din domeniul educaţiei şi formării 
profesionale 

 Derularea de proiecte finanțate din fonduri europene, în vederea dezvoltării organizaționale 
a instituției 

 Aplicarea de metode şi tehnici variate de marketing, în vederea prezentării produselor şi 
serviciilor oferite, precum şi a culegerii de feed-back de la beneficiari 

 Acreditarea de noi programe de formare continuă 

 Implementarea unei strategii noi privind  realizarea ofertei de programe de formare, astfel 
încât să cuprindă tematici diverse și să răspundă nevoilor şi intereselor organizaţionale 
(programe de formare tailor – made pentru organizații școlare), de grup, individuale şi de 
sistem, ale beneficiarilor formării 

 Asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a personalului propriu 

 Asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a instituţiei, în anul şcolar 2015 – 2016  

 Asigurarea coerenței în activitatea managerială  

 Implementarea unui management participativ, capabil să stimuleze inițiativa și inovația, la 
nivel organizațional   

 
2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale ISJ în domeniul dezvoltării resurselor umane. 

În procesul de modernizare, de adaptare a sistemului de învăţământ la o societate aflată 
în continuă schimbare, educatorii rămân parteneri viabili, iar sincronizarea lor cu această 
dinamică presupune atât profesionalizarea carierei, cât şi abilitatea de a aplica soluţii 
rezonabile la noile provocări ale unei pedagogii postmoderne. În acest sens, este necesară 
dezvoltarea profesională continuă, care să asigure capacitatea cadrului didactic de a răspunde 
optim provocărilor permanente. Corelând obiectivele ISJ Dâmboviţa cu strategia proprie, CCD 
Dâmboviţa a urmărit următoarele aspecte: să coreleze schimbările din educaţie cu nevoile de 
formare continuă ale personalului didactic; să dezvolte competenţe profesionale şi personale ale 
cadrelor didactice şi ale personalului didactic auxiliar; să ofere beneficiarilor săi exemple de 
bune practici în domeniul educaţional; să ofere contexte de aplicare a achiziţiilor dobândite în 
cadrul activităţilor şi de achimb de bune practici. 
          Din această perspectivă, CCD Dâmboviţa şi-a derulat activitatea având în vedere 
următoarele ţinte strategice, stabilite în concordanţă cu precizările transmise de MENCȘ și de 
IŞJ, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a CCD: 
1. Diversificarea ofertei de formare cu programe şi activităţi inovative, care să contribuie la 

dezvoltarea personalului din învăţământul preuniversitar, menite să răspundă nevoilor şi 
intereselor organizaţionale, de grup, individuale şi de sistem, ale beneficiarilor formării  

2. Facilitarea consilierii organizaționale și în cariera didactică în vederea dezvoltării unei 
culturi puternice, de calitate a școlilor din județ   

3. Valorizarea experiențelor de succes ale personalului didactic din învățământul 
preuniversitar, beneficiar al programelor de formare continuă  

4. Creşterea dimensiunii europene a organizaţiei 
5. Creşterea calităţii managementului în cadrul organizaţiei 

 

3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente/comentarii 
    Urmărind gradul de îndeplinire a ţintelor propuse, instituţia noastră a desfăşurat în anul 
şcolar 2015-2016 o activitate complexă, iar obiectivele asumate prin planul managerial au fost 
corelate cu finalităţile proiectate. 
 Analiza gradului de realizare a obiectivelor şi a activităţilor s-a realizat în şedinţe de 
lucru, prin intermediul rapoartelor săptămânale ale angajaţilor, prin intermediul rapoartelor pe 
domenii de activitate şi a rapoartelor realizate pe semestrul I şi la finalul anului şcolar 2015 – 
2016. S-a avut în vedere remedierea imediată a neajunsurilor identificate, dar şi reprogramarea 
activităţilor care au suportat întârzieri/ amânări.    
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În ceea ce priveşte activitatea de derulare a programelor de formare continuă, s-a 
constatat faptul că aceasta a implicat un număr mare de resurse şi absolvenţi, aproximativ 35% 
din numărul de personal didactic existent la nivelul judeţului. În ceea ce priveşte realizarea 
indicatorilor stabiliţi, există două situaţii în care activităţile pot fi considerate ca realizate 
parţial, situaţia urmând a fi remediată în anul şcolar următor.  

O importanţă deosebită a acordat-o CCD Dâmboviţa, activităţii postformare, care a avut 
ca scop evaluarea gradului de implementare, în activitatea din şcoală, a achiziţiilor dobândite în 
cadrul programelor de formare continuă. Monitorizarea s-a realizat prin: analiza modului de 
utilizare a platformei Moodle, de către absolvenţi, ca activitate postformare; prin planificarea 
evaluării finale a unor programe de formare la un interval de timp care să permită, cadrelor 
didactice participante la formare, aplicarea noţiunilor însuşite şi derularea evaluării ca schimb 
de bune practici; analiza rezultatelor obţinute la examenele de definitivare şi titularizare în 
învăţământ (unde s-au înregistrat creşteri de  21,51% şi, respectiv 1,17%, faţă de anul şcolar 
anterior), dar şi a numărului de unităţi de învăţământ care au depus proiecte de tip Erasmus, în 
urma absolvirii de programe de formare care au facilitat scrierea de astfel de proiecte; 
participarea directorului CCD Dâmboviţa la toate inspecţiile şcolare generale, în vederea 
verificării implementării activităţii de formare în activitatea din şcoală, dar şi în vederea 
consilierii cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din judeţ; participarea directorului CCD 
Dâmboviţa la toate şedinţele cu directorii unităţilor de învăţământ din judeţ, organizate de IŞJ 
Dâmboviţa.  

CCD Dâmboviţa a obţinut, în cursul anului şcolar 2015 – 2016,  acreditare MENCŞ pentru 6 
programe de formare continuă, 4 în calitate de furnizor de formare şi 2 în parteneriat cu alte 
instituţii. 

CCD Dâmboviţa a derulat un număr mai mare de activităţi ştiinţifice decât cel proiectat 
în planul managerial, dar consideră că este necesară o selecţie mai riguroasă a propunerilor de 
astfel de activităţi, mai ales când acestea vin ca propunere din partea unor parteneri, dar şi o 
programare mai atentă a acestora astfel încât să se diminueze agomerarea de activităţi şi sarcini 
de lucru la nivelul instituţiei şi al angajaţilor acesteia. Instituţia s-a ocupat de monitorizarea 
activităţii CDI-urilor din judeţ, activitate care nu a cuprins toate centrele, dar care se va 
continua în anul şcolar următor. 

Ca beneficiar al proiectelor Erasmus+ şi partener în proiecte POSDRU, CCD Dâmboviţa şi-a 
realizat activităţile propuse, dar a întâmpinat dificultăţi în identificarea de parteneri eligibili 
sau identificarea programelor în care CCD este instituţie eligibilă ca şi aplicant.  
CCD Dâmboviţa a avut o bună colaborare cu IŞJ Dâmboviţa, cu unităţile de învăţământ 
preuniversitar din judeţ, cu instituţii din afara sistemului de învăţământ şi a promovat, prin 
intermediul activităţii desfăşurate, calitate, transparenţă, şanse egale, corectitudine. A 
promovat informaţiile specifice domeniului de activitate şi le-a actualizat în timp util. 

  
4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituției (care urmează a fi     
    incluse în planul managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2016-2017) 

În urma analizei privind gradul de realizare a planului managerial din anul şcolar 2015 – 
2016, instituţia va avea în vedere următoarele aspecte: 
- Actualizarea procedurilor de lucru din instituţie astfel încât acestea să fie correlate cu 

situaţiile noi, apărute în activitatea desfăşurată; 
- Actualizarea instrumentelor de lucru şi a formatelor de rapoarte utilizate în anul şcolar 

anterior; 
- Programarea riguroasă a activităţilor din instituţie, astfel încât să fie eliminate aglomareare 

de activităţi şi de sarcini de lucru pentru angajaţii din instituţie;    
- Acordarea unei atenţii sporite activităţii postformare şi a implementării achiziţiilor 

dobândite în cadrul programelor de formare, prin implicarea personalului propriu în 
activităţi de monitorizare în unităţi de învăţământ din judeţ; 

- Îmbunătăţirea ofertei de programe de formare continuă, care să satisfacă nevoi identificate 
la nivel de sistem, la nivel local şi grupal;  

- Stabilirea de noi parteneriate (locale, naţionale şi internaţionale) capabile să conducă la 
activităţi diverse și eficiente; 

- Valorificarea tuturor oportunităţilor pentru dezvoltarea profesională proprie a întregului 
personal din CCD Dâmboviţa; 

- Utilizarea optimă a resurselor existente în vederea creşterii calităţii activităţii din instituţie. 
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II. Activitățile desfășurate de CCD în parteneriat cu ISJ, care apreciați că au condus la 
creșterea calității actului didactic în școlile din județ. 

a) Organizarea de programe de formare: 

Nr. 
crt. 

Numele 
parteneriatului 

Tipul de 
parteneriat 

Responsabil 
din partea 

CCD 

Activităţi 
derulate în 

cadrul  
parteneriatului 
care au condus 

la creşterea 
calităţii actului 

didactic 

Rezultate obţinute 

1 Instruirea 
profesorilor 
metodiști 
pentru 
realizarea 
obiectivelor 
inspecției 
școlare 

Direcţie 
prioritară 
MENCS 

Prof. 
metodist 
Grigorescu 
Livia 

Activitate de 
formare 

Formarea unui număr de 
106 profesori metodiști (4 
grupe) pentru disciplinele 
limba română, limbi 
moderne, matematică, 
informatică, biologie, 
chimie, fizică, istorie, 
geografie, educație fizică și 
învățământ primar din 
învățământul preuniversitar 

2 Metoda 
proiectelor la 
vârstele 
timpurii, din  
perspectiva 
programei 
pentru 
definitivat 

Direcţie 
prioritară 
MENCS 

Prof. 
metodist 
Solomon 
Aurora 

Activitate de 
formare 

Formarea unui număr de 31 
de cadre didactice  
debutante din învăţământul 
preșcolar 

3 Formarea 
cadrelor 
didactice 
debutante din 
învățământul 
primar 

Direcţie 
prioritară 
MENCS 

Prof. 
metodist 
Alexe 
Crenguța 

Activitate de 
formare 

Formarea unui număr de 48 
de cadre didactice  
debutante din învăţământul 
primar 

4 Consilierea 
profesorilor 
debutanți 
pentru 
susținerea 
examenului 
național de 
definitivat 

Direcţie 
prioritară 
MENCS 

Prof. 
metodist 
Stănculete 
Maria 
Teodora 

Activitate de 
formare 

Formarea unui număr de 30 
de cadre didactice  
debutante din învăţământul 
preuniversitar (profesori de 
educație fizică) 

5 Consilierea 
profesorilor 
debutanți 
pentru 
susținerea 
examenului 
național de 
definitivat 

Direcţie 
prioritară 
MENCS 

Prof. 
metodist 
Stănculete 
Maria 
Teodora 

Activitate de 
formare 

Formarea unui număr de 29 
de cadre didactice  
debutante din învăţământul 
preuniversitar (profesori de 
specialități diverse) 

6 Consilierea 
profesorilor 
debutanți 
pentru 
susținerea 

Direcţie 
prioritară 
MENCS 

Prof. 
metodist 
Ungureanu 
Maria 

Activitate de 
formare 

Formarea unui număr de 20 
de cadre didactice  
debutante din învăţământul 
preuniversitar (profesori de 
limba romaână și 



6 

 

examenului 
național de 
definitivat 

matematică) 

7 COACHING 
PÉDAGOGIQUE – 
program de 
formare a 
profesorilor 
debutanți de 
limbi moderne 

Direcţie 
prioritară 
MENCS 

Prof. 
metodist 
Ungureanu 
Maria 

Activitate de 
formare 

Formarea unui număr de 28 
de cadre didactice  
debutante din învăţământul 
preuniversitar (profesori de 
limbi moderne) 

8 Formarea 
profesorilor 
debutanți din 
învățământul 
profesional și 
tehnic 

Direcţie 
prioritară 
MENCS 

Prof. 
metodist 
Grigorescu 
Livia 

Activitate de 
formare 

Formarea unui număr de 14  
cadre didactice  debutante 
din învăţământul 
preuniversitar (profesori din 
învățământul profesional și 
tehnic) 

9 Abilitarea 
curriculară a 
cadrelor 
didactice din 
învăţământul 
primar pentru 
clasa 
pregătitoare 

Direcţie 
prioritară 
MENCS 

Prof. Alexe 
Crenguța 

Activitate de 
formare 

Formarea unui număr de 
428 de cadre didactice  din 
învăţământul primar care 
vor preda la clasa 
pregătitoare 

10 Formarea 
cadrelor 
didactice din 
comisia 
județeană de 
organizare și 
desfășurare a 
probelor 
practice/ orale 
și a inspecțiilor 
speciale la clasă 
pentru 
mobilitatea 
personalului 
didactic 

Direcţie 
prioritară 
MENCS 

Prof. 
metodist 
Solomon 
Aurora 

Activitate de 
formare 

Formarea unui număr de 26 
de cadre didactice  din 
învăţământul 
preuniversitar, cu gradul 
didactic I sau II 
 

11 Gestionarea 
documentelor 
manageriale 

Program de 
formare -  
Parteneriat 
CCD - ISJ 

Prof. 
metodist 
Ungureanu 
Maria 

Activitate de 
formare 

Formarea unui număr de 46 
cadre didactice  din 
învăţământul preuniversitar 
care fac parte din structuri 
de conducere 

12 Dezvoltarea 
competențelor 
de evaluare a 
cadrelor 
didactice care 
participă la 
examenul de 
definitivare în 
învățământ și  
concursul 
național pentru 
ocuparea 
posturilor 

Program de 
formare -  
Parteneriat 
CCD - ISJ 

Prof. 
metodişti: 
Grigorescu 
Livia 
Solomon 
Aurora 
Stănculete 
Maria 
Teodora 
Ungureanu 
Maria 

Activitate de 
formare 

Formarea unui număr de 
100 de cadre didactice  din 
învăţământul preuniversitar 
care vor face parte din 
corpul evaluatorilor. 
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didactice în 
unitățile de 
învățământ 
preuniversitar 

 
b) Organizarea de activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale: 

Nr. 
crt. 

Numele 
parteneriatului 

Tipul de 
parteneriat 

Responsabil 
din partea 

CCD 

Activităţi 
derulate în 

cadrul  
parteneriatului 
care au condus 

la creşterea 
calităţii actului 

didactic 

Rezultate obţinute 

1 Formarea 
competențelor 
de 
implementare a 
noului 
curriculum 

Parteneriat 
CCD - ISJ 

Prof. 
metodist 
Alexe 
Crenguța 

Colocviu Formarea unui număr de 35 
de metodiști ISJ DB - 
învăţământ primar  

2 Rolul practicii 
pedagogice în 
formarea 
competențelor 
fundamentale 
pentru 
exercitarea 
profesiei 
didactice 

Parteneriat 
CCD - ISJ 

Dir. prof. 
dr. Barbu 
Daniela 
Luminița 

Masă rotundă Activitate științifică la care 
au participat 43 cadre 
didactice, dintre care: 
- învățământ preșcolar – 10 
- învățământ primar – 7 
- învățământ gimnazial – 7 
- învățământ liceal – 15 
- învățământ universitar – 4 

3 Pași către viitor 
în educație și 
formare 

Parteneriat 
CCD - ISJ 

Dir. prof. 
dr. Barbu 
Daniela 
Luminița 
Profesori 
metodişti 

Simpozion 
Internaţional 

Simpozion Internaţional la 
care au participat 247 de 
cadre didactice din ţară şi 
din străinătate 

4 Util, modern și 
creativ în 
învățământul 
preșcolar 

Parteneriat 
CCD - ISJ 

Prof. 
metodist 
Stănculete 
Maria 
Teodora 

Simpozion 
judeţean 

Simpozion judeţean la care 
au participat 112 cadre 
didactice din 

5 ProFormat. 
Formare 
continuă în 
cadru nonformal 

Parteneriat 
CCD - ISJ 

Prof. 
metodist 
Ungureanu 
Maria 

Workshop Activitate științifică la care 
au participat 18 cadre 
didactice, dintre care: 
- învățământ preșcolar: 2 
- învățământ primar: 5 
- învățământ gimnazial: 6 
- învățământ liceal: 5 

 
c) Alte activităţi organizate de CCD în parteneriat cu ISJ, care au condus la creșterea 

calității actului didactic în școlile din județ 

Nr. 
crt 

Activitatea Rezultate obţinute 

1 Participarea directorului CCD Dâmboviţa la 
toate inspecţile generale desfăşurate în 
anul şcolar 2015 - 2016 

 5 inspecţii generale la care a participat 
directorul CCD Dâmboviţa pentru 
monitorizarea activităţii comisiei de formare 
continuă din şcoală şi a impactului 
programelor de formare. 
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2 Participarea  profesorilor metodişti ai CCD 
Dâmboviţa, ca metodişti ai IŞJ Dâmboviţa, 
la inspecţii de specialitate în vederea 
obţinerii gradelor didactice şi în inspecţii 
generale. 

 24 inspecţii efectuate: inspecţii de 
specialitate, în vederea obţinerii gradelor 
didactice şi inspecţii  generale. 

3 Editarea Monografiei Şcoala Dâmboviţeană 
– Secolul XVIII – 1948. La apariţia lucrării au 
contribuit: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, 
ISJ Dâmboviţa, CCD Dâmboviţa, Sindicatul 
Liber Învăţământ Dâmboviţa. 

 Monografia Şcoala Dâmboviţeană – Secolul 
XVIII – 1948, Autori: Mihai Oproiu, Marian 
Curculescu, Editura Transversal, Târgovişte 
2015 

4 Participarea la elaborarea versiunii  finale 
a proiectului de programă de examen 
pentru definitivare în învățământ pentru 
învățători/ institutori/ profesori pentru 
învățământul primar (membri în grupul de 
lucru: prof. dr. Barbu Daniela Luminiţa - 
director CCD, Prof. metodist Crenguţa 
Alexe). 

Programa pentru  examenul național de 
definitivare în învățământ - Învățători/ 
institutori/profesori pentru învățământul 
primar (învățământ primar în limba română). 
Disciplina de examen: Limba și literatura 
română și matematică, metodica predării 
acestora, pedagogie școlară și elemente de 
psihologie a educației  

5 Acreditarea a 4 programe de formare Programe de formare acreditate: 

 Educație nonformală – management și 
bune practici - OMENCS nr. 4094/09.06.2016, 
48 ore, 12 CPT 

 Etică și integritate în contextul 
implementării controlului intern/managerial 
- OMENCS nr. 4475/06.07.2016, 60 ore, 15 
CPT 

 Dezvoltarea competențelor de evaluare a 
cadrelor didactice care participă la examenul 
de definitivare în învățământ și concursul 
național pentru ocuparea posturilor didactice 
în unitățile de învățământ preuniversitar - 
OMENCS nr. 3114/01.02.2016, 120 ore, 30 
CPT 

 Predarea – învăţarea limbii franceze printr-
un  demers comunicativ-acţional - OMENCS 
nr. 3633/ 12.04.2016, 50 ore, 12 CPT 

6 Implicare în derularea examenelor 
naţionale 

Membri în comisiile de organizare şi derulare 
a examenelor naţionale: 

 Monitorizarea derulării Evaluării 
Naţionale 2016 - judeţul Gorj: 

- Barbu Daniela Luminiţa – director CCD 
Dâmbovița 

 Evaluator:  
-  Solomon Aurora - Limba şi literatura 
română - Evaluarea Naţională 2016, Examenul 
de bacalaureat 2016, Evaluarea Naţională a 
elevilor la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-
a 
- Stănculete Maria Teodora -  Informatică - 
Examenul de Bacalaureat 2016, Examenul de 
Titularizare 2016 
- Grigorescu Livia Elena – Fizică - Examenul 
de titularizare 2016 

 Membru în CZE: 
- Alexe Elena Crenguţa -  Evaluarea Naţională 
2016 

 Membru Centrul de Examen: 
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- Stănculete Maria Teodora -  Examenul de 
Bacalaureat 2016 
- Grigorescu Livia Elena - Examenul de 
Bacalaureat 2016 

 Comisia judeţeană pentru Evaluarea 
Naţională a elevilor la finalul claselor 
a II-a, a IV-a şi a VI-a: 

- Stănculete Maria Teodora 

7. Participare la constituirea Corpului de 
metodişti ai ISJ Dâmboviţa 

- Membri în comisia de evaluare a 
metodiştilor ISJ Dâmboviţa 

 
III. Date/ informaţii privind instituţia şi activitatea desfăşurată: 
1. Prezentare instituţională 

a) Date de identificare:  
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

 Târgovişte, Str. Calea Domnească, Nr. 127, Cod poştal 130167, judeţul Dâmboviţa 

 tel/fax 0245/220569  

 email: ccddambovita@yahoo.com,  

 danabarbutgv@yahoo.com, www.ccd-dambovita.ro . 

 Imobilul în care funcţionează CCD Dâmboviţa se află în proprietatea statului, potrivit 
HG 1117/2006, privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 
pentru ISJ Dâmboviţa. Prin procesul verbal nr.1061/24.02.2014, ISJ Dâmboviţa  a 
procedat la predarea imobilului către CCD Dâmboviţa, în vederea administrării. 

 

b) Resurse umane:   

Număr 
posturi 

personal 
didactic 

Total 
personal 
didactic 
încadrat 

Număr 
posturi 

personal 
didactic 
auxiliar 

Total 
personal 
didactic 
auxiliar 
încadrat 

Număr 
posturi 

personal 
nedidactic 

Total 
personal 

nedidactic 
încadrat 

Număr 
total 

posturi 
existente 

Total 
personal 
încadrat 

6 6 2,5 2,5 0 0 8,5 8,5 

 
c) Rezultatele evaluării personalului didactic încadrat la casa corpului didactic pentru 

anul școlar 2015-2016 

Nr. posturi 
didactice 

aprobate în 
Statul de 
funcții 

Numele și prenumele 
persoanei încadrate 

Încadrarea s-a făcut 
prin: 

Calificativ 
acordat 

Observații 

Concurs Detaşare 

6 Barbu Daniela Luminiţa x  Foarte Bine  

Solomon Aurora x  Foarte Bine  

Alexe Elena Crenguţa  x  Foarte Bine  

Grigorescu Livia Elena x  Foarte Bine  

Stănculete Maria 
Teodora 

 x Foarte Bine Perioada 
evaluată ca 
profesor 
metodist: 
15.10.2015 – 
31.08.2016 

Ungureanu Maria  x Foarte Bine  

     

 
 

d) Filiale ale CCD 

Unitatea şcolară / Localitatea Profesor metodist responsabil  

mailto:ccddambovita@yahoo.com
http://www.ccd-dambovita.ro/
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(nume şi prenume) 

Nu există  

 
 
e) Biblioteci şcolare aflate în coordonarea metodologică a caselor corpului didactic, 

conform OM5554/2011, art. 14 

Localitatea Unitatea şcolară cu bibliotecă 

Aninoasa Şcoala Gimnazială Aninoasa 

Aninoasa Şcoala Gimnazială Săteni 

Aninoasa Şcoala Primară Viforâta 

Băleni Liceul Tehnologic „Udrea Băleanu” Băleni 

Bărbuleţu Şcoala Gimnazială Gura Bărbuleţului 

Bărbuleţu Şcoala Gimnazială Bărbuleţu 

Bezdead Şcoala Gimnazială „Grigore Rădulescu” Bezdead 

Bezdead Şcoala Gimnazială „Vasile Voiculescu” Bezdead 

Bilciureşti Şcoala Gimnazială Bilciureşti 

Brăneşti Şcoala Gimnazială Brăneşti 

Braniştea Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Braniştea 

Brezoaele Şcoala Gimnazială Brezoaia 

Buciumeni Şcoala Gimnazială Buciumeni 

Buciumeni Şcoala Primară Valea Leurzii 

Bucşani Şcoala Gimnazială „Dora Dalles” Bucşani 

Bucşani Şcoala Gimnazială Hăbeni 

Bucşani Şcoala Primară Racoviţa 

Butimanu Şcoala Gimnazială Butimanu 

Cândeşti Şcoala Gimnazială „Matei Vlădeanu” Cândeşti Vale 

Ciocăneşti Şcoala Gimnazială Ciocăneşti 

Ciocăneşti Şcoala Gimnazială „Smaranda şi Dumitru Roman” 
Vizureşti 

Ciocăneşti Şcoala Gimnazială Urziceanca 

Cobia Şcoala Gimnazială Căpşuna 

Cobia Şcoala Primară Gherghiţeşti 

Cojasca Şcoala Gimnazială Cojasca 

Cojasca Şcoala Gimnazială Fântânele 

Cojasca Şcoala Primară Iazu 

Comişani Şcoala Gimnazială Comişani 

Comişani Şcoala Gimnazială Lazuri 

Conţeşti Şcoala Gimnazială Bălteni 

Conţeşti Şcoala Gimnazială „Dr. Mioara Mincu” Conţeşti 

Conţeşti Şcoala Primară Boteni 

Corbii Mari Şcoala Gimnazială Corbii Mari 

Corbii Mari Şcoala Gimnazială Nr.1 Ungureni 

Corbii Mari Şcoala Gimnazială Grozăveşti 

Corbii Mari Şcoala Gimnazială Petreşti 

Cornăţelu Şcoala Gimnazială Cornăţelu 

Corneşti Şcoala Gimnazială Corneşti 

Corneşti Şcoala Gimnazială Cătunu 

Corneşti Şcoala Gimnazială Frasinu 

Costeştii din Vale Şcoala Gimnazială Costeşti vale 

Costeştii din Vale Şcoala Gimnazială Tomşani 

Costeştii din Vale Şcoala Primară Mărunţişu 

Costeştii din Vale Şcoala Primară Merişu 

Crângurile Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale 

Crângurile Şcoala Gimnazială Băduleşti 

Crevedia Şcoala Gimnazială Crevedia 
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Crevedia Şcoala Gimnazială Dârza 

Dărmăneşti Şcoala Gimnazială Dărmăneşti 

Dărmăneşti Şcoala Gimnazială Mărginenii de Sus 

Dobra Şcoala Gimnazială „Panait Georgescu” Dobra 

Doiceşti Şcoala Gimnazială Nr.3 Doiceşti 

Dragodana Şcoala Gimnazială Nr.2 Picior de Munte Boboci 

Dragomireşti Şcoala Gimnazială Decindeni 

Dragomireşti Şcoala Gimnazială Dragomireşti 

Dragomireşti Şcoala Gimnazială Râncaciov 

Dragomireşti Şcoala Gimnazială Ungureni 

Glodeni Şcoala Gimnazială „Buică Ionescu” Glodeni 

Glodeni Şcoala Primară Lăculeţe 

Gura Foii Şcoala Gimnazială Gura Foii 

Gura Ocniţei Şcoala Gimnazială Adânca 

Gura Ocniţei Şcoala Gimnazială Gura Ocniţei 

Gura Ocniţei Şcoala Gimnazială Săcueni 

Gura Ocniţei Şcoala pentru copii cu deficienţe C.M.R.N. Gura 
Ocniţei 

Gura Şuţii Şcoala Gimnazială Gura Şuţii 

Gura Şuţii Şcoala Gimnazială Sperieţeni Gura Şuţii 

Hulubeşti Şcoala Gimnazială Nr.1 Hulubeşti 

Hulubeşti Şcoala Gimnazială Butoiu de Jos  

Hulubeşti Şcoala Gimnazială Butoiu de Sus 

I.L.Caragiale Şcoala Gimnazială Gimnazială Nr.1 I.L.Caragiale 

I.L.Caragiale Şcoala Gimnazială Nr.1 Ghirdoveni 

Iedera Şcoala Gimnazială Iedera de Jos 

Lucieni Şcoala Gimnazială Lucieni 

Ludeşti Şcoala Gimnazială Scheiu de Jos 

Ludeşti Şcoala Primară Scheiu de Sus 

Lunguleţu Şcoala Gimnazială Nr.1 Lunguleţu 

Lunguleţu Şcoala Gimnazială Nr.2 Lunguleţu 

Lunguleţu Şcoala Gimnazială Serdanu  

Malu cu Flori Şcoala Gimnazială Malu cu Flori 

Măneşti Şcoala Gimnazială Drăgăeşti Pământeni 

Măneşti Şcoala Gimnazială Ungureni 

Măneşti Şcoala Gimnazială Măneşti 

Mătăsaru Şcoala Gimnazială Mătăsaru 

Mogoşani Şcoala Gimnazială Mogoşani 

Mogoşani Şcoala Primară Cojocaru 

Mogoşani Şcoala Primară Merii 

Mogoşani Şcoala Primară Zăvoiu 

Moroeni Şcoala Gimnazială „Ion Ciorănescu” Moroeni 

Moroeni Şcoala Gimnazială Glod  

Morteni Şcoala Gimnazială Morteni 

Moţăieni Şcoala Primară Moţăieni 

Moreni Liceul Tehnologic Petrol Moreni 

Moreni Liceul teoretic „I.L.Caragiale” Moreni 

Moreni Şcoala Gimnazială Nr.1 Moreni 

Moreni Şcoala Gimnazială Nr.2 Moreni  

Moreni Şcoala Gimnazială Nr.3 Moreni 

Moreni Şcoala Gimnazială Nr.4 Moreni 

Târgovişte Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgovişte 

Târgovişte Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” 
Târgovişte  

Târgovişte Colegiul Naţional „Constantin Carabella” Târgovişte 
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Târgovişte Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte 

Târgovişte Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” 
Târgovişte 

Târgovişte Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte 

Târgovişte Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” Târgovişte 

Târgovişte Liceul Tehnologic „Nicolae Mihăescu” Târgovişte 

Târgovişte Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Târgovişte 

Târgovişte Liceul Tehnologic „Voievodul Mircea” Târgovişte 

Târgovişte Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte 

Târgovişte  Liceul Teoretic „Petru Cercel” Târgovişte 

Târgovişte Liceul Vocaţional de Arte „Bălaşa Doamna” 
Târgovişte 

Târgovişte Şcoala Gimnazială „Coresi” Târgovişte 

Târgovişte Şcoala Gimnazială „Grigore Alexandrescu” Târgovişte 

Târgovişte Şcoala Gimnazială „I.Alexandru Brătescu Voineşti” 
Târgovişte 

Târgovişte Şcoala Gimnazială „Matei Basarab” Târgovişte 

Târgovişte Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgovişte 

Târgovişte Şcoala Gimnazială „Paul Bănică” Târgovişte 

Târgovişte Şcoala Gimnazială „Radu cel Mare” Târgovişte 

Târgovişte Şcoala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu” Târgovişte 

Târgovişte Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgovişte 

Târgovişte Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova” Târgovişte 

Târgovişte Şcoala Gimnazială pentru copii cu deficienţe 
Târgovişte 

Târgovişte Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură De Aur” 
Târgovişte 

Niculeşti Şcoala Gimnazială Niculeşti 

Niculeşti Şcoala Gimnazială Ciocănari 

Nucet Liceul Tehnologic Nucet 

Ocniţa Şcoala Gimnazială Ocniţa 

Odobeşti Şcoala Gimnazială Odobeşti 

Odobeşti Şcoala Gimnazială Crovu 

Odobeşti Şcoala Primară Cămine 

Odobeşti Şcoala Primară Brâncoveanu 

Odobeşti Şcoala Primară Miuleşti 

Odobeşti Şcoala Primară Zidurile 

Fieni Liceul Tehnologic „Aurel Rainu” Fieni 

Fieni Şcoala Gimnazială „Diaconu Coresi” Fieni 

Găeşti Colegiul Naţional „Vladimir Streinu” Găeşti  

Găeşti Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu” Găeşti 

Găeşti Liceul Tehnologic „Iordache Golescu” Găeşti 

Găeşti Şcoala Gimnazială Nr.1 Găeşti 

Găeşti Şcoala Gimnazială „Radu cel Mare” Găeşti 

Găeşti Şcoala Gimnazială „Şerban Cioculescu” Găeşti 

Pucioasa Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” Pucioasa 

Pucioasa Liceul Tehnologic Pucioasa 

Pucioasa Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa 

Pucioasa Şcoala Gimnazială Nr.3 Pucioasa 

Pucioasa Şcoala Gimnazială „Elena Donici Cantacuzino” 
Pucioasa 

Titu Liceul Tehnologic „Goga Ionescu” Titu 

Titu Liceul Teoretic „Iancu C. Vissarion” Titu 

Titu Şcoala Gimnazială Nr.2 Titu Târg 

Titu Şcoala Gimnazială „Pictor Nicolae Grigorescu” Titu 

Perşinari Şcoala Gimnazială Perşinari 
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Petreşti Şcoala Gimnazială Petreşti 

Petreşti Şcoala Gimnazială Ghergheşti 

Petreşti Şcoala Gimnazială Ioneşti  

Pietrari Şcoala Gimnazială Pietrari 

Pietroşiţa Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae” Pietroşiţa 

Poiana Şcoala Gimnazială Nr.1 Poiana 

Poiana Şcoala Primară Nr.2 Poiana 

Potlogi Şcoala Gimnazială Potlogi 

Potlogi Şcoala Gimnazială Pitaru 

Potlogi Şcoala Gimnazială Româneşti 

Produleşti Şcoala Gimnazială Produleşti 

Pucheni Şcoala Gimnazială „Nicolae Vlad” Pucheni 

Răcari Liceul Teoretic „Ion Ghica” Răcari 

Răcari Şcoala Gimnazială Răcari 

Răcari Şcoala Gimnazială Colacu 

Raciu Şcoala Gimnazială Raciu 

Raciu Şcoala Gimnazială Şuţa Seacă  

Răscăeţi Şcoala Gimnazială Răscăeţi 

Răzvad Şcoala Gimnazială Răzvad 

Răzvad Şcoala Gimnazială Gorgota 

Răzvad Şcoala Gimnazială Valea Voievozilor 

Runcu Şcoala Gimnazială Runcu 

Sălcioara Şcoala Gimnazială Ghineşti 

Sălcioara Şcoala Gimnazială Mircea Vodă 

Şelaru Şcoala Gimnazială Fierbinţi 

Şelaru Şcoala Gimnazială Glogoveanu 

Şelaru Şcoala Gimnazială Şelaru 

Slobozia Moară Şcoala Gimnazială Slobozia Moară 

Şotânga Şcoala Gimnazială „Prof. Ilie Popescu”  

Şotânga Şcoala Gimnazială Nr.2 Şotânga 

Şotânga Şcoala Gimnazială „Teiul Doamnei” Teiş 

Tărtăşeşti Liceul Tehnologic Tărtăşeşti 

Tărtăşeşti Şcoala Gimnazială Tărtăşeşti 

Tărtăşeşti Şcoala Gimnazială Bâldana 

Tărtăşeşti Şcoala Gimnazială Gulia  

Tătărani Şcoala Gimnazială Tătărani 

Tătărani Şcoala Gimnazială Căprioru 

Tătărani Şcoala Gimnazială Gheboieni 

Tătărani Şcoala Gimnazială Priboiu 

Ulmi Şcoala Gimnazială Ulmi 

Ulmi Şcoala „Ion Constantinescu” Viişoara 

Văcăreşti Şcoala Gimnazială „Iancu Văcărescu” Văcăreşti 

Văcăreşti Şcoala Gimnazială Bungetu 

Valea Lungă Şcoala Gimnazială Cricov 

Valea Lungă Şcoala Gimnazială Gorgota 

Valea Mare Şcoala Gimnazială Valea Mare 

Văleni-Dâmboviţa Şcoala Gimnazială „Iosif Gabrea” Văleni Dâmboviţa 

Vârfuri Şcoala Gimnazială Vârfuri 

Vişina Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Vişina 

Vişineşti Şcoala Gimnazială Vişineşti 

Vlădeni Şcoala Gimnazială „Stan Ştefan” Vlădeni 

Voineşti Liceul Tehnologic Voineşti 

Voineşti Şcoala Gimnazială Voineşti 

Voineşti Şcoala Gimnazială Suduleni 

Voineşti Şcoala Gimnazială Gemenea Brătuleşti 
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Vulcana-Băi Şcoala Gimnazială „Ion Mareş” Vulcana Băi 

Vulcana-Băi Şcoala Gimnazială Vulcana de Sus 

Vulcana-Pandele Şcoala Gimnazială Gura Vulcanei 

Vulcana-Pandele Şcoala Gimnazială Vulcana Pandele 

TOTAL 209 
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f) Dotarea cu echipamente a instituţiei (număr total existent în insituție) 
 

Calculator 
Laptop 

(nr. buc) 

TV/ video -
proiector/ 

camera video 
(nr. buc) 

Copiator 
(nr. buc) 

Laminator 
(nr. buc) 

Soft 
educaţional 

(nr. buc) 

Fond 
de 

carte 
(nr. buc) 

Alte 
echipamente 
(denumire, 
nr. buc.) 

Sursa dotării* 
 

 
 

    25821 
volume  

  

Laptop  
(1 buc) 

      Buget 2002 

Computer NEC. 
PowerMate 4 cu 
Monitor  
(2 buc.) 

      Buget 2004 

  Copiator Sharp 
Z810  
(1 buc.) 

    Buget 1997 

  Copiator 
Toshiba 2060 
(1 buc.) 

    Buget 1999 

 Televizor 
Samsung  
(1 buc.) 

     Buget 1990 

      Masina de 
legat 
documente  
(1 buc.) 

Buget 1999 

      Imprimanta 
Laser HP 
2100  
(1 buc. ) 

Buget 2000 

 Video cemera 
JVC  
(1 buc.) 

     Buget 2000 

 Video proiector 
HITACHI  
(1 buc) 

     Buget 2002 
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 Camera video 
SONY  
(1 buc) 

     Buget 2002 

    Soft 
educational 
CD  
(210 buc.)  

  Buget 2002 

 Camera Foto 
Digitala  
(1 buc.) 

     Buget 2004 

 Retroproictor  
(1 buc.) 

     Venituri proprii 2003 

 Video Recorder 
(1 buc)  

     Buget 1997 

   Laminator 
LP 10 

   Buget 1999 

      Aparat de 
taiat hartie 
(1 buc.) 

Buget 1999 

      Reportofon  
(1 buc.) 

Buget 2000 

      Aparat foto 
SAMSUNG  
(1 buc.) 

Buget 2001 

   Laminator 
Standard A3 
(1 buc.) 

   Buget 2004 

      Imprimanta 
Canon  
(1 buc.)  

Buget 2006 

      Sistem AUDIO Buget 2006 

Computer 
(unitate centrala 
si monitor) (2 
buc.) 

      Buget 2007 
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Computer 
(unitate centrala 
si monitor) (2 
buc.) 

      Buget 2008 

 Vedeoproiector 
(1 buc.) 

     Buget 2010 

Computer 
(unitate centrala 
si monitor) (2 
buc.) 

      Buget 2010 

      Imprimanta  
(2 buc.) 

Buget 2010 

      Aparat foto  
(1 buc.)  

Buget 2010 

      Statie cu 
boxe  
(1 buc.) 

Buget 2010 

      Imprimanta 
color   
(1 buc.) 

Buget 2013 

 Video proictor 
EPSON  
(1 buc.) 

     Buget 2015 

Computer  INTEL  
(unitate centrala 
si monitor)  
(2 buc.) 

      Buget 2015 

      Imprimanta 
EPSON  
(1 buc.)  

Buget 2015 

      Imprimanta 
Canon  
(1 buc.) 

Venituri proprii 2007 

      Imprimanta 
Canon  
(1 buc.) 

Venituri proprii 2010 

      Imprimanta Venituri proprii 2011 
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HP  
(2 buc.)  

      Imprimanta 
color EPSON 
(1 buc.)  

Venituri proprii 2015 

Laptop ACER  
(26 buc.) 

       Proiect 
POSDRU/87/1.3/S/62624 
Profesionalizarea Carierei 
didactice – Noi competente 
pentru actori ai Schimbarii in 
educatie in judetele 
Dambovita si Buzau  
Proces verbal la Contract de 
comodat ISJ- CCD Dambovita 
An 2011 

 Videoproiector 
EPSON  
(1 buc.) 

     Proiect 
POSDRU/87/1.3/S/62624 
Profesionalizarea Carierei 
didactice – Noi competente 
pentru actori ai Schimbarii in 
educatie in judetele 
Dambovita si Buzau  
An 2011 

 Videoproiector 
ACER  
(1 buc.)  

     Proiect 
POSDRU/85/1.1/S/63876Optim 
E-manager!            An 2012 

      Imprimanta  
HP 1515  
(1 buc.)  

Proiect 
POSDRU/85/1.1/S/63876Optim 
E-manager!            An 2012 

Laptop TOSHIBA  
(1 buc.)  

      Proiect 
POSDRU/85/1.1/S/63876Optim 
E-manager!             An 2012 

  Multifunctiona
l CANON  
(1 buc.) 

    Proiect 
POSDRU/87/1.3/S/61130 
Dezvoltarea resurselor umane 
din invatamantul pre-scolar           
An 2013 
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 Televizor 
Plasma  
(1 buc.) 

     Proiect 
POSDRU/87/1.3/S/61130 
Dezvoltarea resurselor umane 
din invatamantul pre-scolar           
An 2013 

      Imprimanta 
color A3 
(1 buc.) 

Proiect 
POSDRU/87/1.3/S/61130 
Dezvoltarea resurselor umane 
din invatamantul pre-scolar             
An 2013 

      Tableta ASUS  
(2 buc.) 

Proiect 
POSDRU/87/1.3/S/61130 
Dezvoltarea resurselor umane 
din invatamantul pre-scolar           
An 2013 

 Camera video 
Sony  
(1 buc.) 

     Proiect 
POSDRU/87/1.3/S/61130 
Dezvoltarea resurselor umane 
din invatamantul pre-scolar           
An 2013 

      Aparat Foto 
NIKON  
(1 buc.) 

Proiect 
POSDRU/87/1.3/S/61130 
Dezvoltarea resurselor umane 
din invatamantul pre-scolar          
An 2013 

Computer 
(unitate centrala 
si monitor)  
(1 buc.) 

      Proiect 
POSDRU/87/1.3/S/61130 
Dezvoltarea resurselor umane 
din invatamantul pre-scolar          
An 2013               

 Video Proiector 
EPSON   
(1 buc.) 

     Proiect 
POSDRU/87/1.3/S/61130 
Dezvoltarea resurselor umane 
din invatamantul pre-scolar           
An 2013 
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      Distrugator 
de 
documente 
(1 buc.)  

Proiect 
POSDRU/87/1.3/S/61130 
Dezvoltarea resurselor umane 
din invatamantul pre-scolar            
An 2013 

      Aparat de 
indosariat  
(1 buc.)  

Proiect 
POSDRU/87/1.3/S/61130 
Dezvoltarea resurselor umane 
din invatamantul pre-scolar  
An 2013 

  Copiator 
KONICA-
MINOLTA  
(1 buc.)  

    Proiect   POSDRU/157/1.3/S/ 
137603 
Formarea profesionala a 
cadrelor didactice din inv. 
preprimar si primar din mediul 
rural in sprijinul formarii de 
competente cheie relevante la 
elevi  
Proces verbal custodie An 2015 

      Imprimanta 
Color  
(1 buc.) 

Proiect   POSDRU/157/1.3/S/ 
137603 
Formarea profesionala a 
cadrelor didactice din inv. 
preprimar si primar din mediul 
rural in sprijinul formarii de 
competente cheie relevante la 
elevi  Proces verbal custodie 
An 2015 

 Computer 
(unitate centrala 
si monitor)  
(1 buc.) 

      Proiect    POSDRU/157/1.3/S/ 
137603 
Formarea profesionala a 
cadrelor didactice din inv. 
preprimar si primar din mediul 
rural in sprijinul formarii de 
competente cheie relevante la 
elevi  Proces verbal custodie 
An 2015 
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 Camera foto  
(1 buc.) 

     Proiect   POSDRU/157/1.3/S/ 
137603 
Formarea profesionala a 
cadrelor didactice din inv. 
preprimar si primar din mediul 
rural in sprijinul formarii de 
competente cheie relevante la 
elevi  Proces verbal custodie 
An 2015 

 
*Veți preciza sursa financiară din care au fost achiziționate echipamentele și anul achiziționării. Pentru echipamentele achiziționate prin proiecte 
veți preciza explicit denumirea proiectului. 
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g) Dotarea cu autoturism şi/sau microbuz a instituţiei (anul şi modul de achiziţionare): 

        CCD Dâmboviţa are în dotare un autoturism Cielo, primit prin transfer, în anul 2008, de la 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa. 
 
 

2. Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar 
a) Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în 

vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante;  

Nr. 
crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata 
programului 

Nr.  
cursanţi 

1 Abordare curriculară 
din perspectiva 
programei pentru 
titularizare – 
învățământ preșcolar 

cadre didactice 
debutante şi cu 
vechime, 
suplinitoare din 
învăţământul 
preşcolar,  care 
susțin examenul de 
titularizare. 

24 ore 0 

2 Consilierea și 
formarea cadrelor 
didactice din 
învățământul primar 
pentru examenul de 
titularizare 

cadre didactice din 
învăţământul primar 

40 ore 0 

3 Consilierea 
profesorilor 
suplinitori pentru 
susținerea 
concursului național 
de ocupare a 
posturilor vacante 

- profesori 
suplinitori de 
matematică și limba 
și literatura română  
din învăţământul 
preuniversitar. 
 

40 ore 0 

4 Metoda proiectelor la 

vârstele timpurii, din  

perspectiva programei 

pentru definitivat 

cadre didactice 

debutante din 

învăţământul 

preşcolar,  care doresc 

să participe la 

examenul de 

definitivat. 

24 ore 31 

5 Formarea cadrelor 

didactice debutante 

din învățământul 

primar 

cadre didactice 

debutante din 

învățământul primar 

40 ore 48 

6 Consilierea 

profesorilor debutanți 

pentru susținerea 

examenului național 

de definitivat 

profesori debutanți 

din învăţământul 

preuniversitar 

30 ore 79 

7 COACHING 

PÉDAGOGIQUE – 

program de formare a 

profesorilor debutanți 

de limbi moderne 

- cadre didactice 

debutante care 

predau limbi 

moderne în 

învățământul 

preuniversitar 

40 ore 28 
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8 Formarea profesorilor 

debutanți din 

învățământul 

profesional și tehnic 

cadre didactice 

debutante, care 

predau în 

învățământul 

profesional și tehnic 

40 ore 14 

 Total programe: 8   Total participanți: 200 

 

b) Activități de formare a cadrelor didactice din unități de învățământ preuniversitar 

din județ în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul 

examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar sau a concursului 

național de ocupare a posturilor vacante; 

Nr. 
crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata 
programului 

Nr.  
cursanţi 

1 Dezvoltarea 
competențelor de 
evaluare a cadrelor 
didactice care 
participă la examenul 
de definitivare în 
învățământ și  
concursul național 
pentru ocuparea 
posturilor didactice în 
unitățile de 
învățământ 
preuniversitar 

- cadre didactice 
din învăţământul 
preuniversitar 

120 ore 100 

2 Evaluarea lucrărilor 
scrise la examane 
naționale de 
definitivare și 
ocupare a posturilor 
vacante 

- profesori din 
învăţământul 
preuniversitar, cel 
puțin gradul 
didactic II, condiție 
de participare în 
calitate de 
evaluator al 
lucrărilor la 
examenul de 
definitivat și la 
concursul de 
ocupare a posturilor 
vacante. 

30 ore 0 

3 eTDI – evaluator de 
lucrări scrise la 
examene de 
titularizare și 
definitivare în 
învățământ 

- cadre didactice din 
învățământul 
preuniversitar, 
evaluatori din 
domeniul psiho-
pedagogie din 
învățământul 
preuniversitar (atât 
din mediul urban, 
cât  și din mediul 
rural) 

36 ore 0 

 Total programe: 3   Total participanți: 100 
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3. Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de 
provenienţă    

a) 

 Categoria de personal Nr. posturi-
cf. 

machetei  
transmise 

de ISJ  

Nr. personal 
existent 
în judeţ 

Nr. personal participant la 
acţiuni de formare 
desfăşurate în anul şcolar 
2015-2016 

Personal didactic: Se va 
completa 
conform ISJ 

Se va 
completa 
conform ISJ 

 

-educatoare 689 689 311 

-învăţători/institutori 1150 1150 668 

-profesori 3140,25 3003 587 

-maiştri instructori 68 101 - 

-personal didactic cu funcţii de 
conducere, de îndrumare şi de 
control 

245,5 247 52 

Personal didactic auxiliar 472,25 529 33 

Personal nedidactic 1160,5 1179 - 

Total 6925,50 6898,00 1651 

 
b) 
 

Mediul Nr. programe derulate Nr. participanţi 

a) urban  30 754 

b) rural  - 897 

Total 30 1651 

 
4. Elaborare, editare si difuzare de carte şi publicaţii (se vor evidenţia distinct 

materialele elaborate, cele editate, precum  şi cele difuzate)  

Reviste, periodice 
(denumire, nr. 
exemplare, 
elaborate/  
editate/ difuzate) 

Buletine informative, 
ghiduri metodologice 
(denumire, nr. 
exemplare, 
elaborate/  editate/ 
difuzate) 

Culegeri, manuale 
(denumire, nr. 
exemplare, elaborate/  
editate/ difuzate) 

Alte publicaţii 
(denumire, nr. exemplare, 
elaborate/  editate/ 
difuzate) 

Revista CCD 

Dâmboviţa 

,,Graiul 

Dâmboviţei” 

(ISSN 1583 – 

249X) 

 

Reviste realizate: 

 Nr. 127  

 Nr. 128  

- - Monografia Şcoala 
Dâmboviţeană – Secolul 
XVIII – 1948, Autori: Mihai 
Oproiu, Marian Curculescu, 
Editura Transversal, 
Târgovişte 2015 

Instituţiile care nu au editură proprie vor prezenta doar informaţii referitoare la  materialele 

elaborate şi/ sau difuzate. 

 
5. Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale) 

Denumirea 
programului 

Parteneri Forma de finalizare 

din ţară internaţionali 
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Avrupa da Mesleki 
Egitimde 
Uygulamalari 

Colegiul Economic 
«Ion Ghica» 
Târgovişte 

 Atelier de lucru pe tema 
educaţiei incluzive 

Bridging, play, 
learning and 
technology in 
chilhood education 

Şcoala Gimnazială 
« Ion Mareş » 
Vulcana Băi 

 Instruire pe temele Tabla 
digitală interactivă (SMART 

BOARD) şi utilizarea 
manualelor digitale 

Innovation through 
Creative Arts – proiect 
Erasmus + KA2  

Şcoala Gimnazială 
Nr. 4 "Elena Donici 

Cantacuzino", 
Şcoala Gimnazială 

”Coresi” Târgovişte, 
Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dâmboviţa 

County Council 
Of The City And 

County Of 
Cardiff, 

Langstone 
Primary School, 

Whitchurch 
Primary School, 

Chapter (Cardiff) 
Ltd, Oakfield 

Primary School, 
Ty Gwyn School, 
CEE Para Niños 

Autistas, 
MURARTT, CEIP 

Vistabella, 
Direccion General 

De Innovacion 
Educativa Y 

Atencion A La 
Diversidad, 
Tarsus IMKB 

Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, 

Mersin 
Caparayvagedigi 

Ortaokulu, 
Hüseyin Polat 
Özel Eğitim 
Uygulama 
Merkezi 1. 

Kademe, Mersin Il 
Milli Egitim 
Mudurlugu 

Aplicaţie Erasmus + KA 2. 

Simpozion 
internațional  “Pași 
către viitor în 
educație și formare”  

- Institutul 
de Științe ale 
Educației 
-ISJ Dâmboviţa 
- Şcoala Gimnazială 
„Coresi” Târgovişte 

- Centro de 
Formacion del 
Profesorado e 
Inovacion 
Educativa de 
Valladolid, Spain 

- Susținerea lucrărilor 

Total programme: 4    

 
6. Marketing educaţional (publicitate/ diseminare) 

a) activităţi de mediatizare şi promovare instituțională; 

 Realizarea şi implementarea structurii site-ului CCD-DB în vederea optimizarii 
accesului la informație 

 Actualizarea secțiunii anunțuri, cu informații de interes general pentru cadrele 
didactice   

 Crearea adresei de mail ccddb_formare@yahoo.com, utilă în derularea activităților. 

mailto:ccddb_formare@yahoo.com
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 Promovarea activităţilor pe mail-urile unităților de învățământ, pe site-ul CCD și pe 
rețele de socializare 

 

b) materiale informative realizate pentru promovarea imaginii instituţiei. 

 Articol Formarea continuă – necesitate şi provocare permanent – revista Graiul 
Dâmboviţei, nr. 128, autor prof. dr. Daniela Luminiţa Barbu, director CCD 

 Platform MOODLE a Casei Corpului Didactic Dâmboviţa, un instrument modern de 
învăţare şi comunicare - articol gazetadambovitei.ro (6 aprilie 2016) 

 Târgoviște: Simpozion Internațional “Pași către viitor în educație și formare” la 
Școala Coresi -  articol gazetadambovitei.ro (7 martie 2016) 

 Pentru o pedagogie a competențelor – oportunități de formare a învățătorilor și 
educatoarelor din mediul rural – Tribuna învățământului, Nr. 1329 (23 – 29 
noiembrie 2015), autor Solomon Aurora, professor metodist 

 Activitate științifică cu tema “Rolul practicii în formarea competențelor 
fundamentale pentru exercitarea profesiei didactice”, organizată de ISJ Dâmbovița – 
articol edumanager.ro (23 noiembrie 2015) 

 PROFormat. Formare continuă în cadru nonformal - activitate de succes - informare 
site-uri de socializare 
 

7. Domeniul dezvoltării profesionale proprii (director şi personalul instituţiei) 
 Prof. dr. Daniela Barbu, directorul instituţiei:  
- Participarea la programe de formare: 

 Management şi politici publice în educaţie, august -  septembrie 2015, program acreditat 

MENCŞ; 

 Proiectarea şi realizarea aplicaţiilor în Excel, martie – aprilie 2016, program avizat 

MENCŞ; 

 Modalităţi de dezvoltare a inteligenţei socio – emoţionale, mai 2016, program avizat 

MENCŞ; 

 Tabla digitală interactivă, mai – iunie 2016, program avizat MENCŞ. 

- Participarea la simpozioane: 

 Participare cu lucrare la Simpozionul internațional Pași către viitor în educație și 
formare – organizatori: Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Școala Coresi Târgoviște, 
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița. 
Publicare articol în revista Graiul Dâmboviţei, nr. 128 – Formarea continuă, necesitate şi 
provocare permanentă 
 

 Prof. Aurora Solomon, profesor metodist: 

- Participarea la programe de formare: 

 Formarea cadrelor didactice din comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a probelor   
practice/orale şi a  inspecţiilor speciale la clasă pentru mobilitatea personalului didactic 

 Instruirea profesorilor metodiști pentru realizarea obiectivelor inspecției școlare  

 Proiectare și realizarea aplicațiilor în Excel  

 Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de 
definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor  didactice în 
unitățile de  învățământ preuniversitar 

- Participarea la simpozioane: 

 Simpozionul internațional Pași către viitor în educație și formare – organizatori: Casa 
Corpului Didactic Dâmbovița, Școala Coresi Târgoviște, Inspectoratul Școlar Județean 
Dâmbovița. 

 Simpozionul internațional  Portrete de dascăli - Veliko Grădiște Serbia 

 Simpozionul interjudețean  Jocul - noi abordări creatoare 

 Simpozionul interjudețean  Ocazii de joc- ocazii de învățare 
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 Simpozionul interjudețean Stimularea și recuperarea elevilor cu CES prin activități 
interactive și nonformale 

 Simpozionul județean Timpul liber – o alternativă la educație 

 Simpozionul județean Viitorul planetei începe cu noi 
- Publicații: 

 Revista Tribuna Învățământului Proiectele E-twinning - o formare de succes 

 Revista Tribuna Învățământului Pentru o pedagogie a competențelor-oportunitățí de 
formare a învățătorilor și educatoarelor din mediul rural 

 
 Prof. Crenguța Alexe, profesor metodist:  

- Participarea la programe de formare: 

 Programul de formare avizat Formarea cadrelor didactice din comisia judeţeană de 

organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale şi a  inspecţiilor speciale la clasă 

pentru mobilitatea personalului didactic – 15.03 – 30.03.2016 (20 ore), furnizor Casa 

Corpului Didactic Dâmbovița 

 Programul de formare avizat Tabla digitală-interactivă (SMART BOARD) în activitatea din 

școală 16.04.– 28.05.2016 (30 ore), furnizor Casa Corpului Didactic Dâmbovița  

- Participarea la simpozioane: 

 Simpozionul internațional Pași către viitor în educație și formare – organizatori: Casa 
Corpului Didactic Dâmbovița, Școala Coresi Târgoviște, Inspectoratul Școlar Județean 
Dâmbovița. 

 Simpozion interjudețan – “Turist în județul meu” – organizatori: Școala Gimnazială 
Matei Basarab Târgoviște, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Casa Corpului 
Didactic Dâmbovița. 

- Publicații: 

 Manuale școlare: 
- Limba și literature română, manual pentru clasa a III-a, Editura Intuitext, București, 
2015 
- Matematică, manual pentru clasa a III-a, Editura Intuitext, București, 2015 
- Științe ale naturii, manual pentru clasa a III-a, Editura Intuitext, București, 2015 
- Matematică, manual pentru clasa a IV-a, Editura Intuitext, București, 2016 

 Auxiliare didactice: 
- Limba și literatura română – Lectură și scriere, joc și fantezie – Caietul elevului pentru 
clasa a III-a, Editura Intuitext, 2015 
- Matematică – Caietul elevului pentru clasa a III-a, Editura Intuitext, 2015 

 Articole 
- Revista Învățământul primar, nr. 1 – 4, “Repere ale învățării active în vederea formării 
competențelor specific disciplinei  Matematică și explorarea mediului” 

 

 Prof. Grigorescu Livia, profesor metodist:  
- Participarea la programe de formare: 

 Programul de formare avizat Instruirea profesorilor metodiști pentru realizarea 
obiectivelor inspecției școlare (24 ore), furnizor Casa Corpului Didactic Dâmbovița 

 Programul de formare avizat Tabla digitală-interactivă (SMART BOARD) în activitatea din 
școală 16.04.– 28.05.2016 (30 ore), furnizor Casa Corpului Didactic Dâmbovița  

- Participarea la simpozioane: 

 Simpozionul internațional Pași către viitor în educație și formare – organizatori: Casa 
Corpului Didactic Dâmbovița, Școala Coresi Târgoviște, Inspectoratul Școlar Județean 
Dâmbovița. 

- Curs de conversie postuniversitar Limba şi literatura engleză, Universitatea VALAHIA 
Târgovişte, Facultatea  
 

 Prof. Ungureanu Maria, profesor metodist:  
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- Participarea la programe de formare: 

 Programul de formare continuă acreditat ,,Leadership în organizațiile școlare’’(30 CPT).  

 Programul de formare avizat “Proiectarea şi realizarea aplicaţiilor în EXCEL”(40 ore). 

 Programul de formare Comunicare în limbi străine - limba engleză, furnizor SC SCHOOL 
CONSULTING SRL (35 ore) 

- Participarea la simpozioane: 

 Simpozionul internațional Pași către viitor în educație și formare – organizatori: Casa 
Corpului Didactic Dâmbovița, Școala Coresi Târgoviște, Inspectoratul Școlar Județean 
Dâmbovița. 

 Simpozion interjudeţean Impactul programelor de formare asupra deyvoltării instituţionale 
(moderator) 

 Workshop –ProFormat (organizator) 
- Schimb de experienţă interjudeţan Tehnici de gândire critică pentru un lector eficient. 

 
 

 Prof. Stănculete Maria Teodora, profesor metodist:  
- Participarea la programe de formare: 

 Programul de formare avizat Competențe de comunicare în limba engleză, furnizor Casa 
Corpului Didactic Dâmbovița  

 Programul de formare avizat Instruirea profesorilor metodiști pentru realizarea 
obiectivelor inspecției școlare (24 ore), furnizor Casa Corpului Didactic Dâmbovița 

 Program de formare acreditat Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor 
didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național 
pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar (30 CPT) 

- Participarea la simpozioane: 

 Simpozionul internațional Pași către viitor în educație și formare – organizatori: Casa 
Corpului Didactic Dâmbovița, Școala Coresi Târgoviște, Inspectoratul Școlar Județean 
Dâmbovița. 

 
 Florescu Simona, administrator financiar: 

- Participarea la instruiri de formare: ,,Inițiere în utilizarea sistemului FOREXBUG” 

 
 Dragoş Manuela Elena, bibliotecar: 
- Participarea la programe de formare: 

 Programul de formare avizat ,,Proiectarea şi realizarea aplicaţiilor în EXCEL”(40 ore). 
 

 Dincă Elena, secretar: 
- Participarea la programe de formare: 

 Programul de formare avizat ,,Proiectarea şi realizarea aplicaţiilor în EXCEL”(40 ore). 

 Programul de formare avizat Tabla digitală-interactivă (SMART BOARD) în activitatea din 

școală 16.04.– 28.05.2016 (30 ore), furnizor Casa Corpului Didactic Dâmbovița  

 
 

8. Activităţi/ servicii prestate pentru obţinerea de venituri extrabugetare 

Tipul activității/serviciul Suma încasată 
(RON) 

a) Proiecte/parteneriate - 

b) Închirieri spații - 

c) Multiplicare materiale 53 

d) Editare revista ”Graiul Dâmboviței” 1170 

e) Alte servicii – eliberare adeverințe/atestate 1821 

f) Cursuri cu plată (tema/grupul țintă)  

 Abordarea diferențiată a învățării în grădiniță / AVIZAT 2304 

 Comisia metodică în contextul asigurării calității în educație / 1896 
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AVIZAT 

 Competențe de comunicare în limba engleză – nivel 1 / AVIZAT 1536 

 Competențe de comunicare în limba engleză – nivel 2 / AVIZAT 1864 

 Creativitate în proiectarea activităților didactice din grădinițe 
/ AVIZAT 

3580 

 Dezvoltarea culturii organizaționale prin activități aducative 
extrașcolare de calitate / AVIZAT 

5840 

 Dezvoltarea organizațională a școlilor prin intermediul 
proiectelor / AVIZAT 

2200 

 Dirigenția de la teorie la practică / AVIZAT 1500 

 Formarea cadrelor didactice din comisia județeană de 
organizare și desfășurare a probelor practice/orale și a 
inspecțiilor speciale la clasă pentru mobilitatea personalului 
didactic / AVIZAT 

880 

 Gestionarea documentelor manageriale / AVIZAT 1880 

 Integrarea metodelor activ-participative în lecție / AVIZAT 2640 

 Managementul calității în educație / AVIZAT 1840 

 Managementul proiectelor ERASMUS+, de la idee la 
implementare / AVIZAT 

3960 

 Modalități de dezvoltare a inteligenței socio-emoționale / 
AVIZAT 

1520 

 Predarea științelor prin activități practice / AVIZAT 2400 

 Proiectele e Twinning – de la concept la aplicație / AVIZAT 3000 

 Proiectarea și realizarea aplicațiilor în Excel / AVIZAT 1440 

 Strategii didactice interactive / AVIZAT 1728 

 Tabla digitală-interactivă (SMART BOARD) în activitatea din 
școală / AVIZAT 

1920 

 Tendințe moderne în evaluare / AVIZAT 2140 

 Noi abordări ale educației timpurii ACREDITAT 2860 

 Cunoașterea copilului și relaționarea ACREDITAT 770 

 Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice 
ACRED 

37200 
 

 Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul 
primar pentru clasa pregătitoare 

4768 

 Coaching pedagogique 2240 

 Consilierea profesorilor debutanți pentru susținerea 
examenului național de definitivat 

4740 

 Formarea cadrelor didactice debutante din învățământul 
primar 

3840 

 Formarea profesorilor debutanți din învățământul profesional 
și tehnic 

1120 

 Instruirea profesorilor metodiști pentru realizarea obiectivelor 
inspecțiilor școlare 

4848 

 Metoda proiectelor la vârstele timpurii din perspectiva 
programei pentru definitivat 

1488 

 TOTAL (RON) 
112986 

 
9. Acțiuni în justiție /procese sau plângeri penale care au vizat instituția Casa Corpului Didactic 
sau/și conducerea acesteia în anul școlar 2015-2016: 
 

Județ Tema/motivul 
acțiunii în 
justiție/plângerii 

 Părțile  
implicate  

Calitatea 
procesuală a  
părților 

Stadiul în  
care se află  
acțiunea 

 
Observații 
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penale 

 - - - - - 

 
 
 

 

DIRECTOR CCD, 

Prof.dr.  BARBU Daniela Luminiţa 


