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I. Raport  narativ (maximum trei pagini, format A4 ), care să cuprindă:  

În anul școlar 2016-2017, activitatea Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-

Năsăud s-a desfășurat pe baza Planului managerial și a Ofertei de programe, proiecte și 

activități, documente avizate de inspectorul școlar general. Ministerul Educației Naționale a 

aprobat integral oferta de programe de formare continuă propusă de către Casa Corpului 

Didactic a Județului Bistrița-Năsăud. 

Fundamentarea ofertei propuse s-a bazat pe următoarele elemente: strategia MEN 

privind dezvoltarea resurselor umane; proiecte și programe naționale, ca și recomandări ale 

MEN; strategia I.S.J.  Bistrița-Năsăud și programul managerial al Casa Corpului Didactic a 

Județului Bistrița-Năsăud privind dezvoltarea resurselor umane; nevoi de formare identificate 

prin instrumente de marketing educațional; solicitări ale inspectorilor școlari de specialitate; 

solicitări ale directorilor unor unități de învățământ din județ. 

 

1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituției, avizat de inspectorul școlar general, 

pentru anul școlar 2016-2017. 

Conform analizei nevoilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din școlile 

județului Bistrița-Năsăud, stabilite în urma chestionarelor aplicate personalului didactic și 

nedidactic din școli, în baza rapoartelor de evaluare realizate de Inspectoratul Școlar Județean 

Bistrița-Năsăud ca urmare a acțiunilor de îndrumare și monitorizare efectuate de inspectorii de 

specialitate în anul școlar precedent, precum și a rapoartelor anuale elaborate de responsabilii 

cu formarea din instituțiile de învățământ ale județului, s-au stabilit obiectivele și direcțiile de 

acțiune pentru anul școlar 2015-2016. Astfel, obiectivele generale vizează calitatea actului 

educațional, impactul formării continue și susținerea dezvoltării profesionale prin proiecte și 

parteneriate. 

● Dezvoltarea capacității instituționale prin optimizarea programelor de formare 

continuă, dezvoltarea colaborărilor și parteneriatelor, diversificarea activităților; 

● Dezvoltarea de resurse umane pentru învățământul preuniversitar la nivelul 

județului Bistrița-Năsăud prin extinderea ofertei de formare în domenii mai puțin abordate, prin 

atragerea colaboratorilor acreditați; 

● Integrarea europeană prin programe de cooperare pentru personalul din 

învățământul preuniversitar, comunitate, părinți și elevi pe domenii mai puțin abordate; 
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 Asigurarea calității educației și compatibilizarea sistemului național de învățământ cu 

standardele europene, prin preluarea, la nivel național, a competențelor cheie promovate 

la nivelul Uniunii Europene, dar și prin potențarea tradițiilor valoroase ale educației 

românești; 

 Proiectarea ofertei de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Bistrița-

Năsăud în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud pe baza analizei 

de formare continuă realizată la nivelul județului, cu respectarea cadrului legislativ, 

metodologic și al politicilor M.E.N. 

 Diversificarea și flexibilizarea ofertei de formare prin focalizarea pe un management al 

calității astfel încât să răspundem nevoilor reale de dezvoltare profesională și personală 

a cadrelor didactice din județ; 

 Utilizarea corespunzătoare a C.D.I.-urilor, ca sursă de documentare și informare și 

întărirea misiunii acestora; 

 Asigurarea accesului cadrelor didactice din județ la programele de formare continuă 

prin crearea unor centre de formare in C.D.I.-urile din zone îndepărtate ale județului și 

prin livrarea în mediul rural a programelor de formare; 

 Creșterea calității activității didactice în unitățile de învățământ prin informare, 

documentare și consultanță în domeniul profesional; 

 Dezvoltarea profesională a resursei umane din județ prin programe de formare acreditate 

ale Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud și ale altor parteneri; 

 Pregătirea cadrelor didactice privind utilizarea calculatorului și competențele digitale; 

 Organizarea sesiunilor de comunicări metodico-științifice și a activităților culturale, în 

vederea asigurării calității schimbului de experiență; 

 Dezvoltarea/Promovarea Editurii Nova Didactica a Casei Corpului Didactic Bistrița-

Năsăud, astfel încât aceasta să asigure valorificarea experienței și activitatea de 

cercetare a cadrelor didactice la nivelul județului; 

 Extinderea parteneriatului cu implicarea tuturor partenerilor având atribuții în domeniul 

educațional, implicarea societății civile, a comunităților locale în organizarea și 

desfășurarea programelor educaționale; 

 Menținerea imaginii unei instituții credibile și transparente, în condițiile derulării unui 

proces dinamic și coerent pentru asigurarea calității în educație. 
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2. Concordanța cu obiectivele strategice ale ISJ în domeniul dezvoltării resurselor 

umane. 

Relația instituțională cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud a urmărit  

coordonarea și asigurarea fluxului informațional prin informări reciproce, periodice și prin 

rapoarte semestriale de activitate. 

În domeniul formării continue, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud 

funcționează ca un partener de încredere al ISJ Bistrița-Năsăud.  

Colaborarea cu inspectorul școlar pentru dezvoltarea resurselor umane este transpusă 

într-un parteneriat permanent în cadrul realizării perfecționării prin acumularea de 90 CPT pe 

parcursul a 5 ani, precum și în realizarea inspecției școlare. 

Concordanța cu obiectivele strategice ale ISJ Bistrița-Năsăud s-a  realizat prin: 

 Cunoașterea și participarea nemijlocită la promovarea Strategiei de dezvoltare a 

sistemului de formare inițială și continuă a personalului didactic și a managerilor din 

învățământul preuniversitar; 

 Aplicarea Sistemului formării continue în învățământul preuniversitar  în conformitate 

cu Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul 

preuniversitar și cu Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a 

personalului din învățământul preuniversitar. 

 Proiectarea și planificarea întregii activități a Casei Corpului Didactic a Județului 

Bistrița-Năsăud este înscrisă în Strategia dezvoltării instituționale subscrisă priorităților 

strategice stabilite de I.S.J. Bistrița-Năsăud pentru următoarea perioadă, după cum 

urmează:  

 Formarea resurselor umane; 

 Managementul școlar performant și evaluare instituțională obiectivă; 

 Descentralizarea reală a învățământului preuniversitar; 

 Construirea unui parteneriat eficient școală – familie - comunitate. 

 

3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente/comentarii. 

Argumente/comentarii 

Considerăm că activitatea organizată și desfășurată în cadrul Casei Corpului Didactic a 

Județului Bistrița-Năsăud în anul școlar 2016-2017 s-a înscris în strategia proprie, dar și în cea 

a I.S.J.  Bistrița-Năsăud privind pregătirea resurselor umane la nivelul județului. 
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Prin oferta de programe de formare, proiecte și activități am răspuns obiectivelor 

stabilite, precum și altor nevoi identificate sau create, de formare continuă, de consiliere și 

consultanță, de pregătire metodică și științifică, de dezvoltare a managementului educațional. 

Argumente/ comentarii: 

Realizarea obiectivelor stabilite se poate urmări prin următoarele modalități și 

instrumente: 

- Vizualizarea activităților pe site-ul Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-

Năsăud: www.ccdbn.ro;  

- Participarea directorului și  profesorilor metodiști  din Casa Corpului Didactic a 

Județului Bistrița-Năsăud la inspecții tematice;  

- Dezvoltarea/îmbunătățirea bazei de date a cadrelor didactice privind formarea 

continuă din județul Bistrița-Năsăud; 

- Monitorizare post-curs, prin: asistențe la activitățile dedicate;  

- Asigurarea de asistență – discuții cu formabilii.  

Fundamentarea ofertei propuse s-a bazat pe următoarele elemente: strategia MEN 

privind dezvoltarea resurselor umane; proiecte și programe naționale, ca și recomandări ale 

MEN; strategia I.S.J.  Bistrița-Năsăud și programul managerial al Casei Corpului Didactic a 

Județului Bistrița-Năsăud privind dezvoltarea resurselor umane; nevoi de formare identificate 

prin instrumente de marketing educațional; solicitări ale inspectorilor școlari de specialitate; 

solicitări ale directorilor unor unități de învățământ din județ. 

Considerăm că programele realizate au corespuns standardelor de calitate, și-au atins 

obiectivele și au avut impactul corespunzător în ameliorarea și modernizarea practicilor 

pedagogice ale beneficiarilor. 

Aceste activități de formare continuă au inclus 829 participanți. Dintre aceștia: 

- din mediul rural: 425 

- din mediul urban: 404 

De asemenea, am organizat și desfășurat un număr de 28 activități metodico-științifice 

cu tematică diversă, la care au participat un număr 1341 de cadre didactice atât din mediul urban 

cât și din mediul rural. 

 

4. Măsuri pentru ameliorarea activității specifice instituției (care urmează să fie incluse în 

planul managerial al instituției pentru anul școlar 2017-2018). 

 stabilirea priorităților de formare în funcție de analiza de nevoi și de planul de măsuri 

remediale elaborat de I.S.J. Bistrița-Năsăud; 
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 studii de nevoi și impact asupra cadrelor didactice; 

 cursuri de formare a cadrelor didactice pe domeniile deficitare (limba și literatura 

română – evaluare examene naționale); 

 colaborare directă și eficientă cu responsabilii de formare continuă din școli; 

 derularea de programe de formare specifice pentru metodiști în colaborare cu I.S.J.  

Bistrița-Năsăud; 

 deplasarea formatorilor spre diferite centre metodice/ de formare din județ (de obicei 

filiale sau CDI-uri ) pentru a mări gradul de participare a cursanților din mediul rural la 

programe de formare continuă;  

 accesarea de programe cu finanțare prin fonduri nerambursabile, în parteneriat extern; 

 creșterea gradului de transparență și difuzare a informației; 

 deschiderea ofertei de formare și către personalul nedidactic din unitățile de învățământ, 

părinți, reprezentanți ai comunității locale. 

 

II. a) Strategiile instituționale specifice aplicate de casele corpului didactic, în anul 

școlar 2016-2017, privind evaluarea și monitorizarea impactului participării 

cadrelor didactice din județ la activități de formare continuă/perfecționare. Se vor 

indica concret strategiile/activitățile și indicatorii măsurabili utilizați. 

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud este în permanență preocupată de 

formarea continuă a cadrelor didactice și în special de rezultatele cursurilor de formare continuă 

pentru cadre didactice, de schimbările pe care, prin programele de formare, le produce în 

sistemul educațional. 

Obiectivele urmărite de programele de formare pentru cadrele didactice sunt, conform 

Metodologiei formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, 

actualizarea și dezvoltarea de competențe, dobândirea de noi cunoștințe. De aceea, evaluarea 

rezultatelor învățării în cazul programelor de formare pentru cadrele didactice trebuie să se 

raporteze la competențele pe care programul de formare își propune să le formeze, dezvolte, 

actualizeze. 

Privind evaluarea și monitorizarea impactului participării cadrelor didactice din județ la 

activități de formare continuă/perfecționare s-au folosit următoarele categorii de date: 

- documentele scrise, chestionare aplicate;  

- discuții informale cu cadrele didactice din învățământul preuniversitar bistrițean; 
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- recomandările rapoartelor de inspecție ca urmare a participării inspectorilor școlari 

de specialitate și a profesorilor metodiști la inspecțiile organizate de Inspectoratul 

Școlar Județean Bistrița-Năsăud; 

- s-au determinat și ierarhizat țintele de formare, s-au stabilit obiectivele specifice 

formării la nivelul județului, s-a urmărit creșterea calității programelor de formare, 

s-au identificat, selectat și monitorizat formatorii, s-a gestionat corect formarea 

cadrelor didactice,  s-au organizat stagii de formare pentru cursurile acreditate și s-

a făcut evaluarea internă și externă  a lor; s-a urmărit valorificarea cursurilor la clasă 

în unitățile școlare cuprinse în inspecția școlară generală. 

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud au 

beneficiat în anul școlar 2016 – 2017 de o ofertă bogată de formare atât prin programe acreditate 

oferite de către Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, cât și prin programe avizate 

și activități de perfecționare.   

Interesul cadrelor didactice pentru perfecționarea continuă și dezvoltarea personală este 

în creștere, după cum a rezultat din numărul solicitărilor de înscriere la programele din oferta 

Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud.  Aceste programe de formare continuă au 

inclus 810 participanți. Dintre aceștia: 294 din mediul rural și 517 din mediul urban. 

Profesorii metodiști au fost cooptați în echipele de metodiști ai I.S.J. BN, pe specialități 

și au urmărit modul în care profesorii participanți la stagiile de formare continuă au valorificat 

la clasă competențele dobândite prin cursurile de formare.  

Am selectat două programe de formare continuă, și anume „Tehnici de integrare 

eficientă a copiilor cu dificultăți de învățare” acreditat prin OMENCȘ nr. 3114/01.02.2016,  și 

„Elemente specifice predării-învățării limbii franceze în învățământul preșcolar și primar” 

acreditat prin OMENCȘ nr. 3114/01.02.2016, cuprinse în Oferta de programe a Casei Corpului 

Didactic a Județului Bistrița-Năsăud 2016-2017. Primul program de formare „Tehnici de 

integrare eficientă a copiilor cu dificultăți de învățare” a fost destinat tuturor cadrelor didactice 

din învățământul preuniversitar, iar al doilea program „Elemente specifice predării –învățării 

limbii franceze în învățământul preșcolar și primar” destinat pentru cadre didactice cu 

specializarea limba și literatura franceză din învățământul preuniversitar (profesori, metodiști 

ai ISJ, inspectori de specialitate, profesori metodiști din CCD) profesori pentru învățământul 

preșcolar și profesori pentru învățământul primar, institutori, învățători și educatoare care au 

nivel de competență lingvistică în limba franceză de minimum B1. 

Cele două programe de formare acreditate au fost monitorizate astfel: 

- „Tehnici de integrare eficientă a copiilor cu dificultăți de învățare” în perioadele: 
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- seria IV. Grupa 1 – 07.09.2016 - 17.10. 2016 

- seria IV. Grupa 2 – 09.09.2016 - 24.10. 2016  

- seria V. Grupa 1 – 30.11.2016- 23.01.2017 

- seria V. Grupa 2 – 02.12.2016- 23.01.2017 

- „Elemente specifice predării –învățării limbii franceze în învățământul preșcolar și 

primar”, în perioada  

- seria I. grupa 1 – 06.02.2017-17.02.2017 

Pe parcursul monitorizării celor două serii a câte două grupe de cursanți la programul 

de formare: „Tehnici de integrare eficientă a copiilor cu dificultăți de învățare” și a grupei de 

cursanți la programul de formare: „Elemente specifice predării – învățării limbii franceze în 

învățământul preșcolar și primar” un număr de   4 cadre didactice, pentru fiecare program,  a 

fost inspectat și s-au efectuat un număr stabilit de ore de monitorizare la clasă, conform 

graficului de program. De asemenea s-a elaborat câte o fișă cadru de observație a lecției 

inspectate  pentru fiecare grupă formată. 

La programul de formare „Elemente specifice predării –învățării limbii franceze în 

învățământul preșcolar și primar”  din chestionarul de satisfacție și din interogarea 

participanților la formare a rezultat că, programul acreditat realizat cu sprijinul Institutului 

Francez din Romania este o reală necesitate pentru acei profesori care deși cunosc didactica 

predării limbilor străine, nu sunt familiarizați cu pedagogia preșcolară și cu psihologia copilului 

mic. În procent de 100% din cei chestionați au considerat că acest program de formare este o 

necesitate în dezvoltarea lor profesională. Chestionarul de identificare a nevoilor de formare 

aplicat în urma parcurgerii programului de formare a vizat nevoia de formare continuă în 

domeniul pedagogiei preșcolare și pedagogiilor alternative a cadrelor didactice, care predau 

doar câteva ore de limbi străine la ciclul primar și preșcolar.  

 

b) Activitățile desfășurate de CCD în parteneriat cu ISJ, care apreciați că au 

condus la creșterea calității actului didactic în școlile din județ. 

1. În perioada 1 septembrie 2016 - 31 ianuarie 2017, Casa Corpului Didactic a Județului 

Bistrița- Năsăud a fost partener în proiectul  „Dezvoltare de strategii si politici pentru a acorda 

șanse egale copiilor aparținând grupurilor vulnerabile,” proiect finanțat cu sprijinul financiar al 

Programul RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de 

Fondul Român de Dezvoltare Socială. În cadrul acestui proiect partenerul CCD BN a livrat un 

programul de formare „Tehnici de integrare eficientă a copiilor cu dificultăți de învățare” 

acreditat prin OMENCȘ  nr. 3114/01.02.2016 
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Principalele rezultate obținute la finalizarea proiectului sunt 

(http://invatamimpreuna.eu/): 

 Centrul Educațional pentru copiii cu autism și alte tulburări de dezvoltare, 

amenajat la Școala Gimnazială Nr. 4 Bistrița 

 Registrul Județean al persoanelor cu dificultăți de învățare 

 Strategia județeană de integrare a copiilor cu CES 

 2 programe de formare acreditate pentru cadrele didactice 

 65 de evaluări psiho-socio-școlare complexe pentru elevi și preșcolari 

 61 de copii și elevi au beneficiat de activitatea de evaluare și terapie (peste 4000 

de ore), pentru care au fost elaborate 61 de planuri de intervenție personalizată 

 264 de cadre didactice care au finalizat programele de formare 

 Peste 200 de părinți care au participat la activitățile de informare, consiliere, 

conștientizare. 

2. În anul școlar 2016-2017 Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud prin 

proiectul „Erasmus+ în școlile din județul Bistrița-Năsăud” a realizat activități ce au vizat 

formarea cadrelor didactice din județul Bistrița-Năsăud, prin participare la activități organizate 

împreună cu  parteneri din instituții educaționale din Europa, conform „Ofertei de programe a 

Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud 2016-2017, avizată de Ministerul 

Educației Naționale, la Capitolul III. 1.1. Parteneriate Grădiniță – Școală – Comunitate 

(grădinițe, școli primare și gimnaziale, licee, OG, ONG-uri) locale, județene, inter-regionale, 

naționale, internaționale.” 

Inițiator proiect: Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud 

Partenerii proiect:  

- Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud. 

- Unitățile de învățământ din județul Bistrița-Năsăud.  

- Instituții școlare din țările Uniunii Europene: Ungaria, Polonia, Austria, Germania, 

Slovacia. 

Obiectivul principal al proiectului: 

- popularizarea proiectelor Europene în școlile din județul Bistrița-Năsăud  

- promovarea învățării  pe tot parcursul vieții prin participări la evenimente județene, 

naționale, internaționale în vederea formării cadrelor didactice în mobilități, 

conferințe, schimburi de bune practici între instituțiile educaționale din Europa. 

http://invatamimpreuna.eu/
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- implementarea activităților proiectului „Erasmus+ în școlile din județul Bistrița-

Năsăud”. 

Activității propuse și realizate: 

- Menținerea în oferta de programe a CCD BN a programului de formare 

Managementul proiectelor Europene. Exemple de bune practici 

-  Participare la evenimentul internațional: „Erasmus+ International Week  The 

Conference Of Training  Practice Pedagogical Journal”, organizat de University 

of Sopron Benedek Elek Faculty of Pedagogy - în perioada 23-28.04.2017;  

- Conferință cu titlul: „Training and Practice International Conference on 

Educational Sciences”- 27-28.04.2017 organizat în Ungaria; 

- Participare la mobilitatea internațională a cadrelor didactice din județul Bistrița-

Năsăud la programul „Schimb de bune practici la grădinița (Kindergärten  Bad 

Erlach) din Bad Erlach Austria” în perioada 18-22 mai 2017. 

- Conferință internațională de diseminare Erasmus+ a proiectului „Legături între 

generații” - Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, 7 iunie 2017. 

- dezbateri, workshop-uri, lectorate organizate în instituțiile de învățământ din județul 

Bistrița- Năsăud cu tema: 

- Formarea psihopedagogică a cadrelor didactice din Europa; 

- Teoria și practica educației bilingve în Europa; 

- Educația artistică în grădinițele din Europa; 

- Educația timpurie în Europa; 

- Educația cu nevoi speciale - norme și legislație în Europa. 

- publicare articole despre activitățile derulate în prezentul proiect,  pe parcursul 

anului școlar 2016-2017, în revista Didactica Nova. 

 

3. S-a încheiat un proiect în colaborare cu ISJ BN și Institutul Confucius din Cluj, dar 

și Centrul German, Bistrița,  pentru învățarea limbii chineze în anumite licee din județ, pentru 

anul școlar 2016-2017. De asemenea au avut loc și activități din cultura chineză, dar  și  

înființarea clasei Confucius la Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Bistrița. 

 

4. În perioada 10-24 noiembrie 2016, CCD BN în colaborare cu ISJ BN și Arhivele 

Naționale ale României au organizat la Inspectoratul Școlar Județean BN cursul de formare 

numit „Instruire privind organizarea activității de arhivă”. Cursul a venit ca un răspuns la 
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îmbunătățirea modului în care se organizează procesul de arhivare în instituțiile școlare din 

județul Bistrița Năsăud. 

La cursul de formare au participat 99 de cadre didactice auxiliare de la toate instituțiile 

școlare din județ și au dobândit următoarele competențe: întocmirea nomenclatorului arhivistic, 

ordonarea, inventarierea și selecționarea documentelor, organizarea depozitului de arhivă, 

modificarea Legii 16/1996 privind autorizarea operatorilor economici privați. 

5. În perioada 3-7 aprilie 2017 Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud în 

parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Camera de Comerț și Industrie 

Bistrița Năsăud, Consiliul Județean, Primăria Municipiului Bistrița și agenți economici din 

județ au organizat proiectul „SĂPTĂMÂNA MESERIILOR – O meserie pentru viitor”, 

proiect la care au participat 45 de elevi și 16 cadre didactice de la 10 școli din județul Bistrița 

Năsăud, unde funcționează învățământ profesional. 

Partenerii proiectului și-au propus derularea unor acțiuni de mediatizare, campanii de 

informare, întâlniri de lucru, dezbateri, work-shopuri, proiecte comune din dorința de a 

identifica soluțiile optime pentru asigurarea unei compatibilități  între sistemul de învățământ 

și mediul economic specific județului nostru.  

Activitatea principală a constat în organizarea unui concurs între echipele diverselor 

școli care testează abilitățile și deprinderile specifice unor meserii propuse din oferta noului an 

școlar 2017-2018: horticultor, bucătar, sudor, electrician.  

Școlile participante la concurs au fost: Liceul Tehnologic Agricol Beclean, Liceul 

Tehnologic Agricol Lechința, Liceul Tehnologic Agricol Bistrița, Liceul Tehnologic Forestier 

Bistrița, Liceul Tehnologic Feldru, Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistrița, Liceul Tehnologic 

Special  Sfânta Maria Bistrița, Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița, Liceul Tehnologic 

Târlișua și Liceul Radu Petrescu Prundu Bârgăului.  

Festivitatea de premiere a câștigătorilor a avut loc în sala de ședințe a ISJ BN, eveniment 

la care pe lângă cei implicați, au  participat profesori de specialitate și instruire practică, 

reprezentanți ai sponsorilor și organizatorilor – Camera de Comerț și Industrie și Inspectoratul 

Școlar Județean, reprezentanți ai Consiliului Județean și ai Prefecturii. 

6. Pregătirea examenului de definitivat s-a realizat împreună cu inspectorii școlari și 

metodiștii inspectoratului școlar, prin oferirea de sprijin și consultanță individuală respectiv 

prin participarea la Casa Corpului Didactic la ședințe de instruire și formare. Activitatea s-a 

dovedit eficientă, dovadă fiind faptul că Bistrița–Năsăud a fost în anul 2016-2017 județul cu 

cel mai mare procent de promovare a examenului de definitivat. 
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c) Inspecții tematice desfășurate în unități de învățământ din județ la care au 

participat directorul, respectiv profesori metodiști din cadrul casei corpului didactic 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învățământ în care 

s-a desfășurat 

inspecția 

Data 

desfășurării 

inspecției 

Tema inspecției 

Persoana din 

cadrul CCD, 

care a participat 

la inspecție, 

după caz: 

director/profesor 

metodist 

Numele și 

prenumele 

 

1. Școala Gimnazială 

Monor 

 Școala Gimnazială 

Șieu 

 Școala Gimnazială 

Șieuț 

Școala Gimnazială 

Mărișelu 

5-9 

septembrie 

2016 

Inspecție tematică: 

Monitorizarea situației 

unităților de învățământ din 

județ în vederea începerii 

anului școlar, la data de 1 

septembrie 2016: 

-existența avizelor ISU, a 

avizelor sanitare de 

funcționare 

- asigurarea condițiilor de 

siguranță a elevilor în școală 

pe toată durata programului 

- existența documentelor 

școlare (examen de corigență, 

diferență și situații 

neîncheiate; comandă de 

cataloage, condici, registre 

matricole), conforme cu 

Legea 1/2011 și stadiul de 

completare a lor; 

- situația încadrării - Listă 

posturi / ore neacoperite 

- măsuri pentru prevenirea 

părăsirii timpurii a școlii 

(PTȘ) 

- asigurare combustibil pentru 

perioada anotimpului rece 

- buget reparații/investiții – 

stadiul lucrărilor 

 

Director Cioancă  

Valeria 

Monica 

2 Școala Gimnazială 

Monor 

 Școala Gimnazială 

Șieu 

 Școala Gimnazială 

Șieuț 

Școala Gimnazială 

Mărișelu 

26-30 

septembrie 

2016 

Inspecție tematică – domeniul 

Management: 

Monitorizare școlarizare la 

domiciliu 

Elaborare documente 

manageriale (rapoarte, 

documente proiective) 

 

Director Cioancă  

Valeria 

Monica 

3 Școala Gimnazială 

Monor 

28 

noiembrie- 

Inspecție tematică: 

Verificare platformă ARACIP 

- RAEI 

Director Halaszi 

Monica 
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Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învățământ în care 

s-a desfășurat 

inspecția 

Data 

desfășurării 

inspecției 

Tema inspecției 

Persoana din 

cadrul CCD, 

care a participat 

la inspecție, 

după caz: 

director/profesor 

metodist 

Numele și 

prenumele 

 

 Școala Gimnazială 

Șieu 

 Școala Gimnazială 

Șieuț 

Școala Gimnazială 

Mărișelu 

2 decembrie 

2016 

4 Școala Gimnazială 

Monor 

 Școala Gimnazială 

Șieu 

 Școala Gimnazială 

Șieuț 

Școala Gimnazială 

Mărișelu 

12-16 

decembrie 

2016 

Inspecție tematică: 

 

Monitorizare – implementare 

de curriculum 

 

(- demarare proiect de rețea 

școlară; 

- evaluarea / monitorizarea 

impactului activităților de 

formare / perfecționare la 

clasă; 

- verificarea frecvenței 

elevilor, monitorizarea 

absențelor, transmiterea 

înștiințărilor către părinții 

elevilor care depășesc 

numărul de absențe 

nemotivate, planificarea și 

susținerea tezelor pe sem I, 

notarea ritmică) 

 

Director Halaszi 

Monica 

5 Școala Gimnazială 

Monor 

 Școala Gimnazială 

Șieu 

 Școala Gimnazială 

Șieuț 

Școala Gimnazială 

Mărișelu 

13- 17 

februarie 

2017 

Inspecție tematică: 

Proiect de încadrare 2017-

2018 

Mișcare elevi 

Director Halaszi 

Monica 

6 Școala Gimnazială 

Tiberiu Morariu 

Salva 

 Școala Gimnazială 

Spermezeu 

Liceul Tehnologic 

Târlișua 

Unitățile de 

învățământ privat 

27 

februarie-3 

martie  

2017 

Inspecție tematică: 

Monitorizare CDȘ / CDL / 

ofertă educațională/activitate 

de secretariat din unitățile 

școlare  

Director Ioja Ioan 
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Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învățământ în care 

s-a desfășurat 

inspecția 

Data 

desfășurării 

inspecției 

Tema inspecției 

Persoana din 

cadrul CCD, 

care a participat 

la inspecție, 

după caz: 

director/profesor 

metodist 

Numele și 

prenumele 

 

7 Școala Gimnazială 

Tiberiu Morariu 

Salva 

 Școala Gimnazială 

Spermezeu 

Liceul Tehnologic 

Târlișua 

Unitățile de 

învățământ privat 

10 – 14 

aprilie 

2017 

 

Inspecție tematică  

Monitorizare pregătire / 

organizare examene naționale 

/ evaluări naționale (decizii, 

propuneri de comisii, logistică 

etc.) 

 

Director Ioja Ioan 

8 Școala Gimnazială 

Tiberiu Morariu 

Salva 

 Școala Gimnazială 

Spermezeu 

Liceul Tehnologic 

Târlișua 

Unitățile de 

învățământ privat 

2-12 mai 

2017 

Monitorizare legalitate în 

respectarea OMENCȘ 

5.079/31.08.2016 - 

R.O.F.U.I.P., art 81-83 

Monitorizare implementare 

SCMI – Standardul 2 – 

atribuții, funcții, sarcini 

Monitorizarea asigurării 

calității: Domeniul C – 

Managementul calității  

 

Director Ioja Ioan 

9 Școala Gimnazială 

Budești 

Școala Gimnazială 

Miceștii de Cîmpie 

 Școala Gimnazială 

Sînmihaiu de 

Cîmpie 

 

2-12 mai 

2017 

Monitorizare legalitate în 

respectarea OMENCȘ 

5.079/31.08.2016 - 

R.O.F.U.I.P., art 81-83 

Monitorizare implementare 

SCMI – Standardul 2 – 

atribuții, funcții, sarcini 

Monitorizarea asigurării 

calității: Domeniul C – 

Managementul calității  

 

Profesor metodist Baci Alin 

Dinu 

10 Școala Gimnazială 

Bistrița- Bîrgăului 

Școala Gimnazială 

Tiha Bîrgăului 

 Școala Gimnazială 

Josenii Bîrgăului 

 Școala Gimnazială 

Tureac 

Liceul Radu 

Petrescu Prundu 

Bîrgăului 

2-12 mai 

2017 

Monitorizare legalitate în 

respectarea OMENCȘ 

5.079/31.08.2016 - 

R.O.F.U.I.P., art 81-83 

Monitorizare implementare 

SCMI – Standardul 2 – 

atribuții, funcții, sarcini 

Monitorizarea asigurării 

calității: Domeniul C – 

Managementul calității  

 

Profesor metodist Oltean 

Alina 

Luciana 

11 Școala Gimnazială 

Tiberiu Morariu 

Salva 

12 – 16 

iunie 

2017 

Inspecție tematică: 

- verificarea numărului de 

note în catalog, medii, situații 

Director Ioja Ioan 
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Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învățământ în care 

s-a desfășurat 

inspecția 

Data 

desfășurării 

inspecției 

Tema inspecției 

Persoana din 

cadrul CCD, 

care a participat 

la inspecție, 

după caz: 

director/profesor 

metodist 

Numele și 

prenumele 

 

 Școala Gimnazială 

Spermezeu 

Liceul Tehnologic 

Tărlișua 

Unitățile de 

învățământ privat 

sfârșit de semestru II, 

încheiere de an școlar 

- pregătirea examenelor 

naționale. 

12 1.CDI- Colegiul 

Tehnic Grigore 

Moisil Bistrița 

2.CDI- Școala 

Gimnazială Nr. 1 

Leșu 

3. CDI- Liceul 

Tehnologic ,,Liviu 

Rebreanu” Maieru 

4. CDI- Școala 

Gimnazială Nr. 1 

Lunca Ilvei 

5. CDI- Liceul 

Tehnologic Telciu. 

6. Biblioteca- 

Liceul Tehnologic 

Forestier Bistrița 

 

An școlar 

2016-2017 

 Conform 

grafic de 

inspecție ISJ 

BN 

Inspecții Generale 

 

Domeniul 1: Managementul 

școlar, managementul 

calității, dezvoltarea 

instituțională, eficiența 

atragerii și folosirii resurselor 

(umane, financiare, materiale 

și informaționale), respectarea 

legislației în vigoare și a 

regulamentelor; 

 

Bibliotecar Pop 

Margareta 

13 1. Colegiul Tehnic 

Grigore Moisil 

Bistrița, 2.Școala 

Gimnazială Nr. 1 

Ilva Mică,  

3.Școala 

Gimnazială Nr. 1 

Leșu 

4. Școala 

Gimnazială 

Mărișelu 

5. Liceul 

Tehnologic Henri 

Coandă Beclean, 6. 

Liceul Tehnologic 

Forestier Bistrița 

7. CSEI Beclean 

8. Liceul 

Tehnologic ,,Liviu 

Rebreanu” Maieru 

An școlar 

2016-2017 

 Conform 

grafic de 

inspecție ISJ 

BN 

Inspecții Generale 

 

Domeniul 4.  

Nivelul performanțelor 

realizate de elevi în învățare 

raportat la standardele 

educaționale naționale 

(curriculare și de evaluare) 

 

 

 

Director 

 

Ioja Ioan 
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Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învățământ în care 

s-a desfășurat 

inspecția 

Data 

desfășurării 

inspecției 

Tema inspecției 

Persoana din 

cadrul CCD, 

care a participat 

la inspecție, 

după caz: 

director/profesor 

metodist 

Numele și 

prenumele 

 

9 Școala 

Gimnazială Nr. 1 

Lunca Ilvei, 

10.Școala 

Gimnazială 

Vermeș,  

11. Liceul 

Tehnologic Telciu. 

Total inspecții tematice : 9 

Total inspecții generale : 11 

Nr. persoane din CCD BN implicate în activitatea de inspecție: 6 

 

 

 

III. Date/ informații privind instituția și activitatea desfășurată: 

1. Prezentare instituțională 

a) Date de identificare: denumirea instituției (dacă este cazul- numărul OM de atribuire a 

denumirii), adresa poștală completă, tel/fax, adresa e-mail (instituție și director), adresa site. 

Se va preciza, distinct, dacă instituția deține sediu propriu/funcționează în sediul altei 

instituții. 

Adresa poștală: 420060, Bistrița, Str. Romana nr. 26; telefon: 0263-237094; fax 0263-

234916; e-mail: ccd_bistrita@yahoo.com; site web: http://ccdbn.ro. 

Prin Contractul de închiriere nr. 151/309/E/25.06.2015  Primăria Municipiului Bistrița 

a închiriat Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud un spațiu de 200 mp în incinta 

Liceului Tehnic Forestier Bistrița.  

Director: Prof. Ioja Ioan 

Adresă director: Bistrița, str. Aleea Brândușei, nr. 25, ap. 30, e-mail: 

ioan.ioja@gmail.com, ionut_ioja31@yahoo.com 

 

b) Resurse umane: gradul de acoperire a posturilor aprobate prin statul de funcții; 

situația va fi prezentată pe categorii de personal (personal didactic: director, profesor 

- metodist; personal didactic auxiliar: bibliotecar, informatician, administrator 

financiar, secretar; personal nedidactic: analist programator ajutor) 

mailto:ioan.ioja@gmail.com
mailto:ionut_ioja31@yahoo.com
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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 

4,5 4 3,5 2,5 0 0 8 6,5 

Organigrama Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud (7 posturi) a fost 

reconfirmată prin statul de funcții aprobat pentru anul școlar 2013-2014. Posturile aprobate prin 

organigramă sunt: 

- director – 1 post; 

- profesori metodiști – 3,5 posturi; 

- personal didactic auxiliar – 3,5 posturi (1 informatician, 1 bibliotecară, 1 secretar,  ½ 

administrator financiar) 

Situația ocupării posturilor se prezintă astfel: 

Director:  

Perioada 01.09.2016 – 17.10.2016 Cioancă Valeria Monica – numită prin detașare în 

interesul învățământului Ordinul MEN Nr. 4814 

Perioada 21.11.2016- 21.02.2017 Halaszi Monica – numită prin detașare în interesul 

învățământului Ordinul MEN Nr. 5765 

Perioada 21.02.2017 – 10.05.2017 Ioja Ioan – numit prin detașare în interesul 

învățământului Ordinul MEN Nr. 3286 

Perioada 10.05.2017  Ioja Ioan – numit în urma concursului  

Profesori metodiști – numiți prin detașare în interesul învățământului; 

Personal didactic auxiliar: 

- informatician – post ocupat, titular prin concurs (martie 2002), 

- bibliotecar – post ocupat, titular prin concurs (din 1991); 

- secretar – post aprobat și comunicat de MEN în 04.08.2017, dar care conform 

Ordonanței nr. 3 din 2017 este blocat până la 31 decembrie 2017; 

- administrator financiar: 

– post ocupat  pe perioadă determinată începând cu data de 1 ianuarie 2016 – 16 

august 2017; 

– post ocupat pe perioadă nedeterminată: 17.08.2017 
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c) Rezultatele evaluării personalului didactic încadrat la casa corpului didactic pentru 

anul școlar 2016-2017 

Nr. posturi 

didactice 

aprobate în 

Statul de 

funcții 

Numele și 

prenumele 

persoanei 

încadrate 

Încadrarea s-a făcut prin : 

CALIFICATIV 

acordat 
Observații 

concurs detașare 

Profesor 

metodist 

Baci Alin 

Dinu 
- 

01.09.2016 

31.08.2017 
Foarte bine  

Profesor 

metodist 

Vartic Mayla 

Iuliana 
- 

01.09.2016 

31.08.2017 Foarte bine  

Profesor 

metodist 

Oltean 

Alina 

Luciana 

- 

01.09.2016 

31.08.2017 Foarte bine  

Bibliotecar 
Pop 

Margareta 
1991 - Foarte bine  

Informatician 
Năstase 

Adrian 
2002 - Foarte bine  

Administrator 

financiar  

½ normă 

Vișovan 

Nina Irina 
2016 - Foarte bine 

Contractul de 

muncă a încetat 

începând cu 

16.08.2017 

TOTAL      

 

d) Filiale ale CCD Nu este cazul 

Unitatea școlară / 

Localitatea 

Profesor- metodist responsabil 

(nume și prenume) 

  

TOTAL  

 

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

conform OM 5554/2011, art.14; 

Urban: 

Localitatea Unitatea școlară cu bibliotecă 

Bistrița Colegiul National „Liviu Rebreanu" Bistrița 

Bistrița Liceul de Arte „Corneliu Baba" Bistrița 

Bistrița Liceul de Muzica „Tudor Jarda" Bistrița 

Bistrița Liceul cu Program Sportiv Bistrița 

Bistrița Colegiul Tehnic „Infoel" Bistrița 

Bistrița Liceul Tehnologic Forestier Bistrița 
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Localitatea Unitatea școlară cu bibliotecă 

Bistrița Liceul Tehnologic Agricol Bistrița 

Bistrița Liceul Teoretic Sanitar Bistrița 

Bistrița Liceul Tehnologic De Servicii Bistrița 

Bistrița Școala Gimnaziala Nr.1 Bistrița 

Bistrița Școala Gimnaziala „Avram Iancu" Bistrița 

Bistrița Școala Gimnaziala Nr.4 Bistrița 

Bistrița Școala Gimnaziala „Ștefan Cel Mare" Bistrița 

Bistrița Școala Gimnaziala Nr.7 Bistrița 

Bistrița Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria" Bistrița 

Bistrița Centrul Școlar de Educație Incluziva Nr.2 Bistrița 

Bistrița Centrul Școlar De Educație Incluziva  „Lacrima" Unirea 

Bistrița Centrul Județean De Resurse și Asistență Educațională 

Năsăud Colegiul Economic Năsăud 

Năsăud Colegiul Silvic „Transilvania" Năsăud 

Năsăud Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu" Năsăud 

Beclean Colegiul National „Petru Rareș" Beclean 

Beclean Liceul Tehnologic „Henri Coandă" Beclean 

Beclean Liceul Tehnologic Agricol Beclean 

Beclean Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean 

Sângeorz-Băi Școala Gimnazială „Artemiu Publiu Alexi" Sângeorz-Băi 

Total Urban 26 

 

Rural: 

Localitatea Unitatea școlară cu bibliotecă 

Bistrița Bârgăului Școala Gimnaziala Nr.1 Bistrița Bârgăului 

Cireșoaia Școala Gimnaziala Cireșoaia 

Budacu De Jos Școala Gimnazială Budacu De Jos 

Budești Școala Gimnazială Budești 

Căianu Mic Liceul Tehnologic „Ion Căian Romanul" Căianu Mic 

Petriș Școala Gimnazială Petriș 

Chiochiș Școala Gimnazială „Iuliu Prodan" Chiochiș 

Ciceu-Mihăiești Școala Gimnazială „Petru Rareș" Ciceu-Mihăiești 

Dumitra Școala Gimnaziala Dumitra 

Dumitrița Școala Gimnaziala Dumitrița 
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Feldru Liceul Tehnologic Feldru 

Nepos Școala Gimnazială „Gavril Istrate" Nepos 

Galații Bistriței Școala Gimnazială „Grigore Herinean" Galații Bistriței 

Ilva Mare Școala Gimnaziala Ilva Mare 

Lechința Liceul Tehnologic Lechința 

Vermeș Școala Gimnaziala Vermeș 

Livezile Școala Gimnaziala Livezile 

Măgura Ilvei Școala Gimnaziala „Dariu Pop" Măgura Ilvei 

Anieș Școala Gimnaziala „Iustin Ilieșiu" Anieș 

Matei Școala Gimnaziala Matei 

Corvinești Școala Gimnaziala „Vasile Grigore Borgovan" Corvinești 

Monor Școala Gimnaziala „Paul Tanco" Monor 

Nimigea de Jos Școala Gimnaziala Nimigea De Jos 

Nușeni Școala Gimnaziala Nușeni 

Vița Școala Gimnaziala „Dsida Jeno" Vița 

Parva Școala Gimnazială „Vasile Scurtu" Parva 

Poiana Ilvei Școala Gimnaziala „Sever Pop" Poiana Ilvei 

Prundu Bârgăului Liceul „Radu Petrescu" Prundu Bârgăului 

Rebrișoara Școala Gimnazială „Iacob și Ioachim Mureșanu" Rebrișoara 

Romuli Școala Gimnazială Romuli 

Runcu Salvei Școala Gimnazială „Ioan S. Pavelea" Runcu Salvei 

Sânmihaiu De Câmpie Școala Gimnazială Sânmihaiu De Câmpie 

Sant Școala Gimnazială „Enea Grapini" Șanț 

Șieu-Măgheruș Școala Gimnazială Șieu Măgheruș 

Șieu-Odorhei Școala Gimnazială Șieu Odorhei 

Șieuț Școala Gimnazială Șieuț 

Șintereag Școala Gimnazială Șintereag 

Spermezeu Liceul Tehnologic Spermezeu 

Tiha Bârgăului Școala Gimnazială Tiha Bârgăului 

Tureac Școala Gimnazială Tureac 

Uriu Școala Gimnazială Uriu 

Urmeniș Școala Gimnazială Uriu 

Total rural 41 
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f) Centre de informare și documentare funcționale înființate în județ 

Unitatea școlară / 

Localitatea 

Responsabil 

CDI 

Statutul  

responsabilului CDI * 
Studii** 

Casa Corpului 

Didactic a Județului 

Bistrița-Năsăud 

Pop Margareta 
Bibliotecar/normă 

întreagă 

Superioare+ Curs 

Postuniversitar de 

biblioteconomie 

Liceul „Radu 

Petrescu” Prundu 

Bârgăului 

Sbîrcea Paula 

Profesor 

documentarist/normă 

întreagă 

Superioare de specialitate 

(Facultatea de Științe ale 

comunicării și master în Științe 

ale Comunicării – 2011) 

Liceul Tehnologic 

Telciu 
Pintican Ana 

Bibliotecar/ normă 

întreagă 

Medii + Curs Postliceal 

Universitatea Babeș-Bolyai 

Cluj Napoca 

Școala Gimnazială 

„Ion Pop Reteganul” 

Reteag 

Șimon 

Mărioara 
Bibliotecar 1/4 normă 

Superioare 

Profesor limba și literatura 

română/ 

Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă 

Numărul 1 Bistrița 

Deac Cecilia Bibliotecar/1/2 normă 

Medii + Curs Postliceal 

Universitatea Babes-Bolyai 

Cluj Napoca 

Liceul Tehnologic 

„Liviu Rebreanu” 

Maieru 

Bontaș Dochia 
Bibliotecar/ normă 

întreagă 

Superioare+ 

Postuniversitar de 

biblioteconomie 

Liceul Tehnologic 

Târlișua 
Man Vasile Bibliotecar1/4 normă Superioare - de scurtă durată 

Liceul Teoretic 

„Solomon Haliță” 

Sângeorz-Băi 

Hîruța Marina 
Bibliotecar/ normă 

întreagă 

Medii + Curs Postliceal 

Universitatea Babeș-Bolyai 

Cluj Napoca 

Școala Gimnazială 

Nr. 1 Lunca Ilvei 
Lupșan Emilia Bibliotecar/1/2 normă Medii 

Liceul Teoretic 

„Constantin 

Romanu Vivu” 

Teaca 

Mihalci Anna 
Bibliotecar/normă 

întreagă 

Superioare Biblioteconomie și 

Știința Informării 

Școala Gimnazială 

Budacu de Sus 

Lușcan Delia 

Carmen 
Profesor/benevol 

Superioare  

Profesor limba și literatura 

română 

limba și literatura franceză 

Școala Gimnazială 

Josenii Bârgăului 

Bălan 

Veronica 
Profesor/benevol 

Superioare 

Profesor limba și literatura 

română 

Școala Gimnazială 

„Grigore Silași” 

Beclean 

Mureșan 

Viorica 

Bibliotecar/normă 

întreagă 

Medii + Curs Postliceal 

Universitatea Babeș-Bolyai 

Cluj Napoca 

Colegiul Național 

„George Coșbuc” 

Năsăud 

Roș Adriana 

Moldovan 

Cristina 

Profesor/benevol 

Superioare 

Profesor  

limba și literatura franceză; 

Profesor  
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Unitatea școlară / 

Localitatea 

Responsabil 

CDI 

Statutul  

responsabilului CDI * 
Studii** 

limba și literatura franceză 

Școala Gimnazială 

„George Coșbuc” 

Coșbuc 

Cira Voichița Secretar/benevol 
Superioare 

Administrație publică 

Școala Gimnazială 

Ciceu-Giurgești 
Iuga Daniela Profesor/benevol 

Superioare  

Profesor limba și literatura 

română 

limba și literatura franceză 

Școala Gimnazială 

„Liviu Rebreanu” 

Chiuza 

Drăgan Otilia Profesor/benevol 

Superioare  

Profesor limba și literatura 

română 

limba și literatura franceză 

Școala Gimnazială 

„Nicolae Drăganu” 

Zagra 

Turșan Ana Profesor/benevol 
Superioare 

profesor învățământul primar 

Școala Gimnazială 

Miceștii de Câmpie 

Belden 

Claudia 
Profesor/benevol 

Superioare  

Profesor limba și literatura 

română 

Școala Gimnazială 

Braniștea 

Săplăcan 

Valeria 
Profesor/ benevol 

Profesor limba și literatura 

română 

Școala Gimnazială 

Mărișelu 

Mocodean 

Alina  
Profesor/benevol 

Superioare - de scurtă durată / 

limba și literatura română 

Școala Gimnazială 

Silivașu de Câmpie 
Nicoară Liana Profesor/benevol 

Superioare + Curs 

Postuniversitar de 

biblioteconomie 

Școala Generală 

Urmeniș 

Ilovan Alina 

Maria 
Profesor/benevol 

Superioare / limba și literatura 

română 

Școala Gimnazială 

Milaș 
Creța Adriana Profesor/benevol 

Superioare / limba și literatura 

română 

Școala Gimnazială 

Negrilești 
Chedea Maria Profesor/benevol 

Superioare / profesor 

învățământ primar 

Școala Gimnazială 

„Lucian Blaga” 

Bistrița 

Clapa Mariana 
Bibliotecar/normă 

întreagă 

Superioare + Curs Postliceal 

Universitatea Babeș-Bolyai 

Cluj Napoca/nu 

Colegiul Tehnic 

„Grigore Moisil” 

Bistrița 

Pop Sorina 
Bibliotecar//normă 

întreagă 

Superioare  

Facultatea de Istorie si Filosofie 

secția Istorie -Biblioteconomie 

in cadrul UBB Cluj-Napoca 

Școala Gimnazială 

Șieu 

German 

Simona 

Monica 

Profesor/benevol 

Superioare 

Profesor limba și literatura 

română 

Școala Gimnazială 

„Tiberiu Morariu” 

Salva 

Pop Anamaria Profesor /benevol 

Superioare 

Profesor limba și literatura 

română 
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Unitatea școlară / 

Localitatea 

Responsabil 

CDI 

Statutul  

responsabilului CDI * 
Studii** 

Colegiul Național 

„Andrei Mureșanu” 

Bistrița 

Butuza 

Nicoleta 

Bibliotecar/normă 

întreagă 

Superioare  

Facultatea de Istorie si Filosofie 

secția Istorie -Biblioteconomie 

in cadrul UBB Cluj-Napoca 

Școala Gimnazială 

Nr 1 Rebra 
Scurtu Cristina Învățător/benevol 

Superioare/ prof. de învățământ 

primar și preșcolar 

Școala Gimnazială 

Numărul 1 Ilva 

Mică 

Groza Cristina Profesor/benevol 

Superioare 

Profesor limba și literatura 

română 

Școala Gimnazială 

„Florian Porcius” 

Rodna 

Ureche Aurora 
Bibliotecar/ normă 

întreagă 

Superioare 

Profesor învățământ primar 

Școala Gimnazială 

Nr 1 Leșu 
Lupșan Elena Institutor/benevol 

Superioare 

Profesor învățământ primar 

TOTAL 34 

*   - cadru didactic 

     - personal didactic auxiliar (bibliotecar ) 

**  - se precizează suplimentar  de formarea inițială, dacă persoana a absolvit studii care să-i permită 

încadrarea pe post de profesor documentarist 

 

g) Dotarea cu echipamente a instituției (număr total existent în instituție) 

Calculator 

Laptop 

(nr. buc.) 

TV/ video 

-proiector/ 

camera 

video 

(nr. buc) 

Copiator 

(nr. buc) 

Laminator 

(nr. buc) 

Soft 

educațional 

(nr. buc) 

Fond 

de 

carte 

(nr. 

buc) 

Alte 

echipamente 

(denumire, 

nr. buc.) 

Sursa 

dotării* 

 

- C: 58 

(30 

ROSE) 

- L: 7 (5 

ROSE) 

- TV: 1 

- video-

proiector: 

9 (3 

ROSE) 

- video-

cameră: 2 

4 (1 

ROSE) 

1 1  - DVD-

player: 1 

- video-

player: 1 

- cameră 

foto: 2 

- scaner: 2 

- aparat 

spiralat: 3 

- tablă 

interactivă: 1 

(ROSE) 

- tabletă: 6 

(ROSE) 

- 

imprimantă: 

10 (3 ROSE) 

 

*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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h) Dotarea cu autoturism și/sau microbuz a instituției (anul și modul de achiziționare) 

 

 

2. Programe de formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar 

 

a) Programe de formare ale casei corpului didactic, acreditate de MEN 

Denumirea programului 
Nr. deciziei 

de acreditare 

Nr.  

credite 

Nr. 

participanți 
Cost total ** 

Cost credit/ 

cursant *** 

Tehnici de integrare eficientă a 

copiilor cu dificultăți de 

învățare 

Nr. 3114 din 

01.02.2016 

22 111 28981,92 

Proiect 

finanțat de 

Spațiul 

Economic 

European 

11,87 

Elemente specifice predării –

învățării limbii franceze in 

învățământul preșcolar și 

primar 

Nr. 3114 din 

01.02.2016 

12 20 3000 

Taxă 

participanți 

12,5 

Total programe: 2   Total 

participanți: 

131 

  

 

b) Programe de formare ale altor instituții, acreditate de MEN și derulate prin CCD 

Furnizorul 

programului 

acreditat 

Denumirea 

programului 

Nr. 

deciziei de 

acreditare 

Nr.  

credite 

Nr. 

participanți 

Cost 

total** 

Cost credit/ 

cursant*** 

CCD 

Maramureș 

Dezvoltarea 

literației. De la 

lectură la scriere 

3200 / 

12.03.2014 

15 23 4370 

 Taxă 

participanți 

12,66 

CCD Cluj Managementul 

activităților 

educative 

3200 din 

12.03.2014 

15 50 12500 

Taxă 

participanți 

16,66 

PROEURO-

CONS, 

Slatina 

Management 

educațional 

5990 din 

16.12.2015 

25 67 26800 16 

 Total programe: 3   Total 

participanți: 

140 
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c) Programe în concordanță cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane 

ale MEN,  organizate prin casa corpului didactic 

Nr. 

crt. 

Tema 

programului 

Nr. adresei 

MEN de 

convocare 

Grup țintă Durata 
Nr. 

cursanți 

Cost 

total 

** 

Cost 

ora/ 

cursant*

** 

1 Abilitarea 

curriculară a 

cadrelor didactice 

din învățământul 

primar pentru 

clasa pregătitoare 

9577/23.11.201

6/MEN 

Avizarea Ofertei 

de programe 

2016-2017 

 

42299/19.09.20

16/MEN 

Ținte strategice 

CCD-uri 

Cadre 

didactice 

din 

învățământ

ul primar: 

titulari/ 

suplinitori 

calificați/ 

necalificați 

16 170 

 Bugetul 

de stat 

6226 2,29 

 Total programe: 1    Total 

participa

nți: 170 

  

 

d) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN 

Nr. 

crt. 
Teme din categoria : Durata 

Nr. 

cursanți 

Cost 

total** 
Cost ora/cursant*** 

 Didactica 

specialității 

specialitatea     

     

       

 Management….. (educațional/ 

instituțional etc) 
  

  

 TIC și  utilizarea calculatorului:     

 Tehnici de colaborare 

online 24 17 

0 

Formator 

voluntar 

 

 Multimedia și tehnologia 

comunicării 24 20 

0 

Formator 

voluntar 

 

 Educație pentru calitate     

 Educație pt. drepturile omului     

 Educație pt. dezvoltare durabilă     

 Educație pt. egalitatea de șanse     

 Educație pt. egalitatea de gen     

 Educație pt. anticorupție     

 Educație antidrog     

 Tehnici documentare în CDI     

 Educație interculturală     

 Educație antreprenorială     
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 Educație pt. pentru noile mass-

media audiovizuale 
  

  

 Alte programe( precizați tema):     

 Implementarea programei școlare 

„Consiliere și orientare” 24 86 

6880 

Taxă 

participanți 

3,33 

 Instruire privind organizarea 

activității de arhivă 

15 99 

0 

Livrat de 

Direcția 

Județeană 

a 

Arhivelor 

Naționale 

 

0 

 Dezvoltarea abilităților de viață la 

copii și tineri 32 24 

2400 

Taxă 

participanți 

3,16 

 Flautul în educația muzicală 

24 10 

0 

Formatori 

voluntari 

0 

 Curs de limba germană – nivel 

intermediar 40 11 

3025 

Taxă 

participanți 

 

6,88 

Total  267   

 

 

e) Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național 

de definitivare în învățământ: 

 

Nr. 

crt. 

Tema 

programului 

Grup țintă Durata Nr.  

cursanți 

Cost 

total ** 

Cost ora/ 

cursant*** 

1 Matematica 

pentru 

examenul de 

definitivat 

Profesori 

pentru 

învățământ 

primar 

24 18 0 

 

Formator 

voluntar 

0 

 

f) 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 țintă 

Durata 

programului 

Nr. 

cursanți 

Cost 

total ** 

Cost ora/ 

cursant*** 

1 Pregătire în 

vedere 

participării la 

concursul de 

titularizare in 

învățământ 

Cadre didactice și 

tineri absolvenți 

care participă la 

concursul de 

titularizare: 

Profesori înv. 

preșcolar 

24 103 8240 3,33 
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Profesori înv. 

primar, 

Profesori de  limbi 

moderne 

Matematica, 

istorie, discipline 

socio-umane, 

educație fizică, 

discipline 

economice, 

psihopedagogie 

specială 

 Total programe: 

1 

  Total 

participanți: 

103 

  

 

g) 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 țintă Durata 

programului 

Nr.  

cursanți 

Cost 

total 

** 

Cost ora/ 

cursant*** 

       

 Total programe   Total participanți   

 

 

h) Activități de instruire/ formare a directorilor din unități de învățământ 

preuniversitar din județ 

Nr. 

crt. 

Tema activității de 

instruire/formare 

Locul 

desfășurării 

activității 

Durata 
Nr. 

participanți 

Cost total 

** 

Cost ora/ 

participant*

** 

1 Conferință adresată 

directorilor de școli 

intitulată „Provocări 

globale în învățământ și 

metode de bune practici 

în managementul 

academic românesc” 

Hotel 

Metropolis, 

Bistrița 

4 ore 145 0 0 

 Total programe:1   145   
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i) Activități de instruire/ formare a responsabililor cu formarea continuă și 

dezvoltarea profesională din unități de învățământ preuniversitar din județ 

Nr. 

crt. 

Tema activității 

de 

instruire/formare 

Locul 

desfășurării 

activității 

Durata 

 

Nr.  

participanți 

Cost 

total ** 

Cost ora/ 

participant*** 

       

 Total programe   Total participanți   

 

 

j) Programe/ Activități desfășurate în mediul rural 

Localitatea 
Titlul 

programului 

Durata 

cursului 

Nr. 

participanți 
Cost total** 

Cost 

ora/cursant*** 

Crainimăt, Com. 

Șieu-Măgheruș   

Ateliere de 

Vară Șotron 
40 ore 15 

1200 2,00 

Uriu   
Ateliere de 

Vară Șotron 
40 ore 12 

960 2,00 

Ilva Mică  
Ateliere de 

Vară Șotron 
40 ore 14 

1120 2,00 

Bozieș, com. 

Chiochiș   

Ateliere de 

Vară Șotron 
40 ore 12 

960 2,00 

Petriș, com. 

Cetate   

Ateliere de 

Vară Șotron 
40 ore 15 

1200 2,00 

Pintic, com. 

Teaca   

Ateliere de 

Vară Șotron 
40 ore 10 

800 2,00 

Coldău   
Ateliere de 

Vară Șotron 
40 ore 10 

800 2,00 

Chintelnic, com. 

Șieu-Măgheruș  

Ateliere de 

Vară Șotron 
40 ore 15 

1200 2,00 

Salva   
Ateliere de 

Vară Șotron 
40 ore 15 

1200 2,00 

Bistrița, Cartier 

Viișoara  

Ateliere de 

Vară Șotron 
40 ore 12 

960 2,00 

Bistrița, Cartier 

Sărata  

Ateliere de 

Vară Șotron 
40 ore 12 

960 2,00 

Rodna 
Ateliere de 

Vară Șotron 
40 ore 20 

1600 2,00 

Lunca Ilvei  
Ateliere de 

Vară Șotron 
40 ore 11 

880 2,00 

Mărișelu Concurs 

regional de 

teatru și 

scenarii literare 

„La hanul lui 

Mânjoală” 

noiembrie 

2016 - 

aprilie 

2017 

192 0 0 
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Bistrița Bârgăului Implementarea 

programei 

școlare 

„Consiliere și 

orientare” 

24 15 0 0 

Total   380   

 

k) Programe/activități destinate educației adulților (părinților, tinerilor, romilor din 

zonele defavorizate și altor grupuri țintă din afara sistemului de învățământ 

preuniversitar) 

Localitatea 
Titlul 

programului 

Grupul 

țintă 

Durata 

cursului 

(nr. ore) 

Nr. 

participanți 

Cost 

total 

** 

Cost 

ora/cursant*** 

Bistrița Învățare și 

evaluare 

limba 

chineză 

Elevi de 

liceu 

Adulți 

70 ore 

 

40 ore 

79 de elevi 

 

10 adulți 

0 0 

          ** - Se precizează : - suma totală 

               - sursa de finanțare (buget de stat/alte surse, care se vor preciza distinct) 

               - în situațiile în care pentru același program /activitate finanțarea s-a realizat din mai  multe surse, se vor 

preciza defalcat 

        ***- Costul creditului /orei per cursant va fi  calculat împărțind costul total al programului la numărul de 

credite/ ore de formare și la numărul de participanți 

 

 

3. Situații statistice privind beneficiarii programelor de formare și mediul lor de proveniență 

a) 

Categoria de personal 

Nr. posturi – cf. 

machetei 

transmise de ISJ 

Nr. personal 

existent în 

județ 

Nr. personal participant la 

acțiuni de formare desfășurate 

în anul școlar 2016-2017 

Personal didactic: 3787,5 4710 710 

-educatoare 554 554 95 

-învățători/institutori 803,39 804 322 

-profesori 2170,19 3090 295 

-maiștri instructori 87,42 89 0 

-personal didactic cu funcții 

de conducere, de îndrumare și 

de control 

172,5 173 16 

Personal didactic auxiliar 508 569 99 

Personal nedidactic 804 885 1 

Total 5099,5 6164 828 

 

b) 

Mediul Nr. programe derulate Nr. participanți 

urban  14 813 

rural  1 15 

Total 14 828 
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4. Acțiuni în domeniul informării, documentării și consultanței 

 

Diseminarea Ofertei de formare continuă și a unor programe prioritare a fost realizată; 

• pe site-ul CCD BN; 

• în cadrul ședințelor lunare ale ISJ BN cu directorii unităților de învățământ; 

• în cadrul ședințelor săptămânale ale ISJ BN cu inspectorii școlari;  

• în cadrul inspecțiilor generale efectuate de ISJ BN; 

• în cadrul întâlnirilor profesorilor metodiști; 

• în cadrul cercurilor pedagogice; 

• în cadrul comisiilor metodice; 

Directorul Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud a prezentat, prin diferite mijloace, 

aspecte legate de calendarul și conținutul acțiunilor CCD Bistrița-Năsăud, realizând și acțiuni 

de marketing educațional. În calitate de coordonator metodologic al proiectelor în județ, 

directorul CCD Bistrița-Năsăud a asigurat activități de consiliere, informare, sensibilizare și 

consultanță pentru cadrele didactice din județ. 

Profesorii metodiști au asigurat consiliere pentru cadre didactice interesate de 

problemele de formare continuă, TIC, soft educațional, documentare prin internet, identificarea 

unor nevoi de formare, redactarea și susținerea lucrărilor pentru sesiunile de referate și 

comunicări. Acțiunile s-au adresat deopotrivă profesorilor debutanți și celor cu experiență. 

Bibliotecara a asigurat informare și documentare, subiectele de interes fiind manualele școlare, 

literatura psihopedagogică și metodică, programele pentru gradele didactice și concursuri, 

enciclopedii, bibliografie școlară. Bibliotecara CCD, cu sprijinul inspectorului școlar a 

organizat întâlniri metodice cu bibliotecarii școlari din județ, în cadrul cărora au fost prezentate 

noutăți legislative și de specialitate. 

Permanent centrul de resurse documentare și pedagogice al CCD Bistrița-Năsăud:  

- oferă consultanță utilizatorilor bibliotecii în tehnici de cercetare și documentare pe 

suporturi multiple,  asigură completarea colecțiilor cu noutăți (cărți, reviste).   

- asigură informarea și documentarea curentă a bibliotecarilor din județ cu privire la 

cunoașterea legislației din domeniul biblioteconomic.  

- diversifică și crește calitatea serviciilor de bibliotecă prin prestarea unei game atractive 

de servicii menite să ofere rapid utilizatorilor cele mai recente informații, accentuând rolul 

bibliotecii ca spațiu informațional.  
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- pune la dispoziție cadrelor didactice programe școlare, programe de perfecționare și 

titularizare.   

- popularizează activitățile bibliotecii prin publicarea unor articole în publicații locale, 

Mesagerul de Bistrița-Năsăud și Răsunetul.  

- cooperează cu alte biblioteci și centre de informare cu scopul asigurării necesităților 

de informare ale beneficiarilor.   

- consiliază, îndrumă și cultivă gustul pentru lectură pentru toate categoriile de 

utilizatori ai bibliotecii prin promovarea fondului documentar și a noutăților editoriale din 

dotarea bibliotecii. 

Simpozioanele și dezbaterile realizate au constituit prilejuri pentru schimburi de 

experiențe, consiliere și informare asupra noutăților în domeniul metodic, științific și 

psihopedagogic sau practicii europene în domeniu. 

 

 

5. Activități științifice, metodice și culturale 

 

Denumirea 

activității 

Tipul activității: 

simpozioane 

/sesiuni/ 

schimburi de 

experiență 

Locul 

desfășurării 

activității 

(CCD, filiale, 

CDI, unități de 

învățământ) 

Nr. 

participanți 

Cost 

total

** 

Cost ora/ 

participant**

* 

Luna internațională a 

bibliotecilor – 

Biblioteca școlară-

tradiție și modernitate 

dezbatere Colegiul Tehnic 

„Grigore 

Moisil” Bistrița 

24 0 0 

Cultură și 

spiritualitate-Educația 

spirituală în rândul 

tinerilor 

dezbatere Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Bistrița 

38 0 0 

Biblioteca școlară/ 

CDI, factor activ în 

formarea culturii 

informației 

dezbatere CCD Bistrița-

Năsăud 

34 0 0 

Jocuri și experimente 

creative – Din aproape 

nimic, aproape orice 

Atelier de 

creație literară-

dezbatere 

CCD Bistrița-

Năsăud 

15 0 0 

Ziua internațională a 

poeziei-„Calendarul 

liric” și „Ora de 

biblioteconomie” 

dezbatere Biblioteca 

Județeană 

„George 

29 0 0 
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Denumirea 

activității 

Tipul activității: 

simpozioane 

/sesiuni/ 

schimburi de 

experiență 

Locul 

desfășurării 

activității 

(CCD, filiale, 

CDI, unități de 

învățământ) 

Nr. 

participanți 

Cost 

total

** 

Cost ora/ 

participant**

* 

Coșbuc” 

Bistrița-Năsăud 

Ziua mondială a 

bibliotecarului – 

„Bibliotecar pentru o 

zi” 

dezbatere Colegiul Tehnic 

„Grigore 

Moisil” Bistrița 

5 0 0 

„Comunitatea BS 

(bibliotecarilor școlari) 

sau CoBiSo” – 

dezvoltarea 

profesională prin 

partajarea ideilor 

(schimb de bune 

practici) 

dezbatere Colegiul 

Național „Liviu 

Rebreanu” 

Bistrița 

22 0 0 

Cum să-i evaluăm pe 

elevi ca să progreseze 

Workshop Școala 

Gimnazială Nr.4 

Bistrița 

59 0 0 

Dezvoltarea rezilienței 

în mediul școlar 

Workshop Grădinița cu 

Program Normal 

Nr.5 Bistrița 

32 0 0 

Dezvoltarea 

inteligenței emoționale 

la elevi – metode, 

practici 

Workshop Colegiul 

Național Liviu 

Rebreanu 

Bistrița 

35 0 0 

Școala șanselor egale – 

oportunități de 

proiecte și programe 

pentru elevii cu 

dizabilități 

Dezbatere CJRAE Bistrița-

Năsăud 

25 0 0 

Cetățenia participativă 

– expoziție tematică 

(drepturile copilului/ 

drepturile omului/ 

drepturile persoanelor 

cu dizabilități) 

Expoziție 

tematică 

CJRAE Bistrița-

Năsăud 

25 0 0 

Inaugurarea Clasei 

Confucius, Bistrița 

Program de 

formare 

Centrul Dacia 

Col. Naț. 

„Andrei 

Mureșanu”, 

Bistrița 

150 

Nu s-au 

eliberat 

adeverințe 

0 0 
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Denumirea 

activității 

Tipul activității: 

simpozioane 

/sesiuni/ 

schimburi de 

experiență 

Locul 

desfășurării 

activității 

(CCD, filiale, 

CDI, unități de 

învățământ) 

Nr. 

participanți 

Cost 

total

** 

Cost ora/ 

participant**

* 

Anul Nou Chinezesc Workshop Centrul Cultural 

German , 

Bistrița 

35 

Nu s-au 

eliberat 

adeverințe 

0 0 

Educația non-formală, 

tot educație! – 

promovare exemple de 

bună practică în 

domeniul educației 

non-formale prin 

seminarul cu tema „Ba 

se poate! în educați 

Sesiune de 

comunicări 

ISJ Bistrița-

Năsăud 

87 0 0 

Provocări globale în 

învățământ și metode 

de bune practici în 

managementul 

academic românesc 

Conferință Hotel 

Metropolis, 

Bistrița 

145 0 0 

Într-un festival cu 

barca dragon 

(Sărbătoare 

tradițională chineză) 

Documentare/ 

Activitate 

creativă-Zong-

Zi 

Centrul German, 

Bistrița 

20 

Nu s-au 

eliberat 

adeverințe 

0 0 

Emiterea cărții de 

calendar a copiilor – 

versiune chineză 

Emiterea cărții 

de calendar a 

copiilor-

versiune 

chineză 

Colegiul 

Național „Petru 

Rareș” Beclean 

50 

Nu s-au 

eliberat 

adeverințe 

0 0 

Învățarea și evaluarea 

limba chineză 

Program de 

formare și 

evaluare 

-la liceele care 

au încheiat 

parteneriate cu 

CCD BN și 

ISJBN 

79 

Nu s-au 

eliberat 

adeverințe 

0 0 

Cultură și civilizație 

chineză 

Documentare/A

ctivități creative 

Centrul German 

Bistrița, 

Colegiul 

Național „Liviu 

Rebreanu”, 

Bistrița, Parcul 

Municipal 

Bistrița 

40 

Nu s-au 

eliberat 

adeverințe 

0 0 

Strategii de proiectare 

și implementare a 

Workshop Colegiul 

Național „Liviu 

31 0 0 
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Denumirea 

activității 

Tipul activității: 

simpozioane 

/sesiuni/ 

schimburi de 

experiență 

Locul 

desfășurării 

activității 

(CCD, filiale, 

CDI, unități de 

învățământ) 

Nr. 

participanți 

Cost 

total

** 

Cost ora/ 

participant**

* 

programului național 

„Școala altfel” în 

unitățile de învățământ 

din județ 

Rebreanu” 

Bistrița 

Simpozion 

„Ecosănătatea 

Pământului” 

Dezbatere Colegiul Tehnic 

„Infoel” Bistrița 

10 0 0 

Simpozion național 

„EcoSănătatea” 

Atelier Liceul Teoretic 

Sanitar Bistrița 

26 0 0 

Simpozion 

Internațional 

„Managementul 

clasei” 

Dezbatere Colegiul 

Național „Petru 

Rareș” Beclean 

63 0 0 

Tehnici de învățare în 

domeniul educației 

non-formale; Activități 

demonstrative pentru 

ora de Consiliere și 

Orientare (dirigenție) 

Workshop ISJBN 119 

Adev. elib. 

de ISJ 

0 0 

Scriere de proiecte 

educative-sesiune de 

instruire (conform 

RODAEE 2016-2017) 

Sesiune de 

instruire 

ISJBN 82 

Adev. 

elib. de ISJ 

0 0 

Dezbatere în cadrul 

proiectului  

„Săptămâna 

meseriilor” 

Dezbatere 

/concurs 

Hotel 

Metropolis 

Liceul Agricol 

Beclean 

Comelf SA 

Liceul 

Tehnologic 

Forestier Bistrița 

61 

Adev. elib. 

de CCI BN 

0 0 

Simpozion 

internațional 

„eTwinning-creativity 

and innovation” 

Dezbatere 

/expoziție 

tematică 

Colegiul 

Național Petru 

Rareș Beclean 

56 

Adev. elib. 

de organiz. 

0 0 

Total activități: 28   Total 

participanți: 

1341 

  

Notă: Pentru aceste activități costurile  s-au redus doar cu eliberarera adeverințelor de 

participare.  
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Scurtă informare asupra acestor activități (calitate, impact, utilitate) 

 

Calitate:  

Acest tip de activități au fost agreate de către beneficiari. Participarea a fost numeroasă, 

existând și o cerere deosebită din partea cadrelor didactice. Continuă să reprezinte activități de 

interes, manifestările realizate sub forma colocviilor, seminariilor, meselor rotunde, 

dezbaterilor. 

Impact: 

Toate aceste activități au avut impactul dorit de organizatori, fiind realizate ca activități 

interactive, oferind participanților actualizarea cunoștințelor de pedagogie modernă și de 

specialitate, modele tematice, alternative moderne de strategii și metode didactice, experiențe 

inovatoare, consiliere educațională, educația prin coaching. Au fost identificate probleme 

comune ale procesului didactic, ale muncii educative, au fost convenite direcții și modalități 

unitare de acțiune. S-au pus bazele unor proiecte de colaborare, s-a realizat o mai bună 

comunicare între cadre didactice de diferite specialități, nivele de învățământ și zone geografice. 

S-au exersat valențele muncii în echipă prin realizarea de materiale sau produse de grup. S-a 

realizat un util schimb de experiență între cadre didactice din mediul rural și urban. De 

asemenea, activitățile au asigurat și întâlniri ale cadrelor didactice cu reprezentanți ai ISJ 

Bistrița-Năsăud și ai autorităților locale, oferind punți de comunicare și concertare a eforturilor. 

Utilitate: 

Prezența numeroasă, îndeosebi la simpozioane, nu are întotdeauna acoperire în calitate 

și originalitate; se impune o pregătire/ inițiere suplimentară a cadrelor didactice în tehnica 

redactării unei comunicări științifice, ca și o mai bună selecție a lucrărilor ce urmează a fi 

prezentate (eventual, și prin implicarea inspectorilor școlari de specialitate). Activitățile au 

contribuit totuși la încurajarea multor cadre didactice din mediul rural, la schimburi utile de idei 

și experiență, cu impact favorabil în dezvoltarea personală și profesională; 

6. Elaborare, editare si difuzare de carte și publicații (se vor evidenția distinct materialele 

elaborate, cele editate, precum  și 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 publicații 

(denumire, nr. 

exemplare, elaborate/  

editate/ difuzate) 

Didactica Nova, revistă 

lunară, în cuprinsul 

 Șteopan Angela, 

Cutia cu idei. 

Vreau să devin 

Sbîrciu Călin, Zona 

subcarpatică dintre 

Bistrița și Trotuș – studiu 
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ziarului „Răsunetul”, 

elaborată 

întreprinzător!, 

100 ex., editat 

de geografie a populației 

rurale, 150 ex., editat 

Nova DIDACTICA, 

ISSN-L = 2247 – 157X, 

revistă online 

(http://novadidacticabn.bl

ogspot.ro), elaborată 

 Puia Octavia-

Iuliana, Generator 

de fericire – 

auxiliar de 

educație socio-

emoțională la 

preșcolari, 150 ex., 

editat 

Selejan Vasile, Fizica și 

mirifica lume a 

peșterilor, 150 ex., editat 

  Daniel Zaharia 

Sasu, Utilizarea 

cunoștințelor 

despre plante 

medicinale în 

activitatea 

didactică la Școala 

Generală „Enea 

Grapini” Șanț, 150 

ex. editat 

Selejan Vasile, 

Fenomene optice în 

atmosferă, 150 ex., editat 

   Adrian Crăciun, 

Participatory evaluation 

in the EFL class: means 

and models, 150 ex., 

editat 

   Ancuța-Maria Crăciun, 

Comunicarea în 

învățământul primar, 150 

ex., editat 

   Lorințiu Viorel, Turismul 

în județul Bistrița-

Năsăud, 150 ex., editat 

 

 

7. Activități de petrecere a timpului liber pentru personalul din învățământul preuniversitar 

a) excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje etc. 

 

Lansări de carte: 

 Victoria Fătu-Nalațiu – „Frumusețe răpitoare – într-alt cer de poezie” Volumul 

multilingv de aforisme și cugetări, apărut la Bistrița, Editura Născut Liber, 2016; 

 „Cinci poeți germani contemporani”, în traducerea doamnei profesor Elena M. 

Câmpan – de la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița, lucrare apărută la 

Cluj-Napoca, Editura Karuna, 2016; 

http://novadidacticabn.blogspot.ro/
http://novadidacticabn.blogspot.ro/
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 David Dorian – „Strigătul”, carte de poezii, apărută în acest an la Bistrița, Editura 

„Charmides”; 

 Prezentarea ultimului număr al revistei „Mișcarea Literară”, de către directorul 

Olimpiu Nușfelean. 

 

b) activități desfășurate în cluburi/ cenacluri/ coruri/ alte formații 

 Recital de versuri, al elevilor de la Colegiul Tehnic ,,Grigore Moisil” Bistrița îndrumați 

de doamna bibliotecar Sorina Pop; 

 Recital de versuri al elevilor Cercului de literatură și creație literară de la Palatul Copiilor 

Bistrița, Clubul Copiilor Năsăud și Colegiul Tehnic ,,Grigore Moisil” Bistrița și al 

profesorilor Ionela Silvia Nușfelean., Maria Gonda, Ioan Sabin Mureșan, respectiv a 

bibliotecarelor Mihalci Anna, Rus Daniela Rodica, Serețan Filomela; 

 Lectură publică, din volumul „Frumusețe răpitoare într-alt cer de poezie”, autor Victoria 

Fătu Nalațiu apărut la Editura Născut Liber, Bistrița, 2016; 

 Lectură publică a poetei Elena M. Câmpan din volumul „Cinci poeți germani 

contemporani”, în limba română și limba germană, apărut la Cluj-Napoca, Editura 

Karuna, 2016; 

 Lectură publică a scriitorilor Olimpiu Nușfelean, Alexandru Cristian Miloș, David 

Dorian, Gheorghe Mizgan, Florin Săsărman, Victor Știr, Menuț Maximinian și Victoria 

Fătu-Nalațiu, din cărțile proprii. 

 

Donații de carte: 

 S-au donat cărți ale criticului literar ARTUR SILVESTRI, bibliotecilor școlare din județ, 

după cum urmează: 4 exemplare din ARTUR SILVESTRI - Așa cum l-am cunoscut, 4 ex din 

lucrarea CLEOPATRA LORINȚIU, ARTUR SILVESTRI - Vocația Căii Singuratice, 2 ex. 

din lucrarea ARTUR SILVESTRI, CRITICA CRITICII LITERARE (1973–1988) vol. I , II, 

3 exemplare din lucrarea ARTUR SILVESTRI, CRITICA PROZEI (1973–1989), VOL I, 

II, III, 7 exemplare din lucrarea ARTUR SILVESTRI, FRUMUSEȚEA LUMII 

CUNOSCUTE. Zile de neuitat, 17 exemplare din lucrarea MARIANA BRĂESCU, ÎMI 

AMINTESC ȘI ÎMI IMAGINEZ, povestiri vrăjite, 17 exemplare din lucrarea MARIANA 

BRĂESCU, IMPERFECȚIUNI PROVIZORII, povestiri satirice, 2 exemplare din lucrarea 

In memoriam ARTUR SILVESTRI – mărturii tulburătoare, 1 exemplar din lucrarea ARTUR 

SILVESTRI, PERPETUUM MOBILE. Piese improvizate pentru violoncel și oboi, 1 

exemplar din lucrarea ARTUR SILVESTRI, PORTRETE LITERARE- Cronici literare, 
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eseuri și exegeze critice, și 1 exemplar din lucrarea ARTUR SILVESTRI, RADIOGRAFIA 

SPIRITULUI CREOL. Cazul Miron Radu Paraschivescu; 

 În cadrul activității „Cultură și spiritualitate”, s-au distribuit participanților semne de carte 

cu citate din cartea doamnei Victoria Fătu-Nalațiu – „Frumusețe răpitoare – într-alt cer de 

poezie”, și cartea autoarei în format electronic. 

 

 

8. Parteneriate (activități, proiecte, burse internaționale) 

Denumirea programului 
Parteneri 

Forma de finalizare 
Din țară internaționali 

„Educație outdoor” - 

conferință 

Grădinița cu program 

Prelungit „Căsuța cu 

Povești” Bistrița 

  

„Bacalaureatul național și 

internațional” 

 Ambassy 

Internation 

School, Cracovia, 

Polonia 

Schimb de bune 

practici 

”Învățământul profesional”   Gimnazjum nr 2 

im. Jana Pawla II, 

Polonia 

Schimb de bune 

practici 

„Conference Of Training 

 Practice Pedagogical 

Journal”  

 University of 

Sopron Benedek 

Elek Faculty of 

Pedagogy, 

Ungaria 

Participare la 

activități de 

observare a practicii 

pedagogice în 

Ungaria, nivel pueril 

și preșcolar. 

Participare la 

Conferința 

internațională.  

„Educația timpurie în 

Austria” 

 Kindergarten Bad 

Erlah, Austria 

Dezbatere cu cadrele 

didactice din 

grădința. 

Asistare la 

activitățile din 

grădiniță. 

Erasmus + în școlile din 

județul Bistrița-Năsăud 

Partenerii de proiecte E+ 

din județul Bistrița-

Năsăud ; Cuprinde 

activitățile de mediatizare 

și diseminare a 

rezultatelor ; mese 

Erasmus+ Salva 

parteneri.......  

Diseminarea 

activităților la 

Comisii metodice, la 

Cercuri pedagogice. 

Realizare și 

publicare articole în 

ziarul Casei Corpului 
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rotunde , conferințe, 

workshop-uri 

Didactic a județului 

Bistrița-Năsăud.  

Învățarea și evaluarea 

limba chineză 

1. Col. Naț. „Liviu 

Rebreanu”, Bistrița 

2. Col. Naț. „Andrei 

Mureșanu”, Bistrița 

3. Liceul Sportiv, Bistrița 

4. Colegiul Tehnic Infoel, 

Bistrița 

5. Liceul Tehnologic 

„Grigore Moisil”, Bistrița 

6. Col. Naț. „Petru 

Rareș”, Beclean 

7. Colegiul Economic, 

Năsăud 

8. Col. Naț. „George 

Coșbuc”, Năsăud 

 Evaluare cu 

certificare 

internațională pentru 

limba chineză 

Educația non-formală, tot 

educație !-promovarea 

exemplelor de bună 

practică în domeniul 

educației nonformale prin 

seminarul „Ba se poate ! În 

educație” 

Asociația Roi, București  Sesiune de 

comunicări 

Conferință adresată 

directorilor de școli 

intitulată „Provocări 

globale în învățământ și 

metode de bune practici în 

managementul academic 

românesc” 

Asociația Moralia, 

Bistrița 

 Conferință 

Total programe: 9    

 

 

9. Marketing educațional ( publicitate/ diseminare) 

a) activități de mediatizare și promovare instituțională; 

Activități organizate de către bibliotecarul CCD, mediatizate în presa locală: 

- Apariția articolului Întâlnirea bibliotecarilor școlari, 

https://www.mesagerul.ro/2016/10/16/intalnirea-bibliotecarilor-colari, 

- Apariția articolului Cultura și spiritualitate la Școala Gimnazială nr.1 Bistrita 

http://www.rasunetul.ro/cultura-si-spiritualitate-la-scoala-gimnaziala-nr-1-bistrita. 

- Articolul Elena M. Câmpan, lansare de carte la CCD. Cititorii mai aproepe de poezia 

germană-http://www.rasunetul.ro/elena-m-cimpan-lansare-de-carte-la-ccd-cititorii-mai-

https://www.mesagerul.ro/2016/10/16/intalnirea-bibliotecarilor-colari
http://www.rasunetul.ro/cultura-si-spiritualitate-la-scoala-gimnaziala-nr-1-bistrita
http://www.rasunetul.ro/elena-m-cimpan-lansare-de-carte-la-ccd-cititorii-mai-aproape-de-poezia-germana
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aproape-de-poezia-germana respectiv, “Cinci poeți germani” prezentați de Elena M. 

Câmpan la Casa Corpului Didactic – http://www.mesagerul.ro/2017/01/21/cinci-poeti-

germani-prezenta-i-de-elena-m-cimpan-la-casa-corpului-didactic. 

- Anunț activitate Din aproape nimic, aproape orice: http://bistrita.ro.eventsdroid.com/din-

aproape-nimic-aproape-orice.html 

- Articolele: Ziua Internațională a poeziei, sărbătorită cu recitaluri ale poeților bistrițeni, la 

Biblioteca Județeană, respectiv “Strigătul” poeziei la propria celebrare, în Biblioteca 

Județeană: http://www.rasunetul.ro/ziua-internationala-poeziei-sarbatorita-cu-recitaluri-

ale-poetilor-bistriteni-la-biblioteca, http://www.mesagerul.ro/2017/03/20/strigatul-poeziei-

la-propria-i-celebrare-biblioteca-judeteana 

- pe retele de socializare 

 

b) materiale informative realizate pentru promovarea imaginii instituției. 

- oferta publicată pe site-ul www.ccdbn.ro 

 

 

10. Domeniul dezvoltării profesionale proprii (director și personalul instituției) 

Ioja Ioan- director  

-  Participant la programul de formare Tehnici de integrare eficientă a copiilor cu 

dificultăți de învățare acreditat prin OMECTS nr. 3114 din 01.02.2016 

- Doctorand Școala  doctorală Educație,  Reflecție,  Dezvoltare din cadrul Facultății 

de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș Bolyai Cluj – Napoca 

- Participare la cursul de formare   Managementul investitiilor finantate din fonduri 

europene 

- Participare la Conferinta international Masă critică pentru o educație de calitate 

- Participare la Conferinta international Erasmus + Sopron Ungaria 

- Participare la Conferinta Provocări globale ale în învățământ și metode de bune 

practice în managementul academic romănesc 

- Participare forumul Educațional Magister, Baia Mare 

- Participare la  workshopul Dezvoltarea inteligenței emoționale la elevi – metode 

practice, 

- Participare la Conferința internațională Jocuri Tradiționale europene – Legături între 

generații 

- Participare la toate întâlnirile cu directorii, secretarii de școli și inspectorii școlari; 

http://www.rasunetul.ro/elena-m-cimpan-lansare-de-carte-la-ccd-cititorii-mai-aproape-de-poezia-germana
http://www.mesagerul.ro/2017/01/21/cinci-poeti-germani-prezenta-i-de-elena-m-cimpan-la-casa-corpului-didactic
http://www.mesagerul.ro/2017/01/21/cinci-poeti-germani-prezenta-i-de-elena-m-cimpan-la-casa-corpului-didactic
http://bistrita.ro.eventsdroid.com/din-aproape-nimic-aproape-orice.html
http://bistrita.ro.eventsdroid.com/din-aproape-nimic-aproape-orice.html
http://www.rasunetul.ro/ziua-internationala-poeziei-sarbatorita-cu-recitaluri-ale-poetilor-bistriteni-la-biblioteca
http://www.rasunetul.ro/ziua-internationala-poeziei-sarbatorita-cu-recitaluri-ale-poetilor-bistriteni-la-biblioteca
http://www.mesagerul.ro/2017/03/20/strigatul-poeziei-la-propria-i-celebrare-biblioteca-judeteana
http://www.mesagerul.ro/2017/03/20/strigatul-poeziei-la-propria-i-celebrare-biblioteca-judeteana


CCD Bistrița-Năsăud Raport anual de activitate 2016 – 2017 

41 

-  Documentare și informare pentru cunoașterea legislației specifice CCD, a legislației 

din domeniul învățământului sau a celei generale, a noutăților în domeniul 

educațional; 

- Participare cu intervenții și comunicări în cadrul unor simpozioane, dezbateri ale 

CCD Bistrița-Năsăud sau ale partenerilor educaționali; 

- Metodist ISJ – disciplina matematică; 

- Membru în consiliu consultativ al profesorilor de matematică; 

- Membru în echipe de implementare a unor proiecte cu finanțare; 

- Multiplicator Eurodesk al ANPCDEFP. 

 

Vârtic Mayla Iuliana – profesor metodist 

Participare la programe de formare, activități metodico-științifice, altele: 

- Strategii de proiectare și implementare a programului național ”Școala altfel”  

- Educația spirituală în rândul tinerilor 

- Biblioteca școlară/CDI, factor activ în formarea culturii informației 

- Membru în comisia de organizare a Olimpiadei Naționale la Limba Maghiară 

Participare conferințe, prezentări: 

- Great Start in life, Bruxel, - organizat de Comisia Europeană, reprezentant 

ANPCDEFP – practicer – în perioda 29.11.2016- 01.12.2016 - internațional 

- Educația outdoor – o necesitate sau o provocare?, Bistrița – județean 

- ”Masă critică pentru o educație de calitate. Literația, cale a devenirii” – organizator 

Asociația Lern Vision, Cluj Napoca  - internațional 

- ”Training and Practice International Conference on Educational Sciences”- 27-

28.04.2017  Sopron, Ungaria – internațional 

- „Legături între generații” – conferință internațională Bistrița, - prezentarea unui 

proiect E+ 2014-2016 în 7.05.2017 

Realizare parteneriate, participări, schimburi de experiență, mobilități, evenimente: 

- Ambassy Internation Shool, Cracovia – schimb de bune practice, mobilitate 

profesori 

- Deák Téri Általános Iskola - Hungary/Sopron – realizare parteneriat și schimb de 

bune practici – realizare parteneriat; 

- NMS Traiskirchen – Austria/Traiskirchen – schimb de bune practici, mobilitate 

profesori 
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- Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawla II - Polonia/Myslenice – schimb de bune practici, 

mobilitate profesori’ 

- University of Sopron Benedek Elek Faculty of Pedagogy ”Erasmus+ International 

Week  The Conference Of Training  Practice Pedagogical Journal”, în perioada 

23-28.04.2017 – Sopron, Ungaria – realizare parteneriat; 

- Grădinița „Kindergarten Bad Erlach”, Austria de Jos – dezbatere și participare la 

activitățile din grădiniță – realizare parteneriat cu 45 de educatoare din județul 

Bistrița-Năsăud; 

 

Oltean Alina Luciana – profesor metodist 

În anul școlar 2016-2017 am participat la toate activitățile metodico-științifice și de timp 

liber enumerate mai sus, precum și la următoarele cursuri de formare și dezvoltare personală: 

- Bistrița: - curs Formator și Manager de proiect 

- Târgu-Mureș: - publicații în revista JRLS numerele 9 și 10  

- Conferința internațională CCI4: participare și publicare în volumul  conferinței cu 

indexare ISI 

Am fost membru în: 

- Comisia de evaluare a proiectelor educative județene/ regionale/naționale 

- Comisia Concursului Național de creație literară „Tinere Condeie” 

- Concursul Național de proiecte pentru consiliile elevilor „Prezent și Perspective” 

 

Baci Alin Dinu – profesor metodist 

În identificarea nevoilor proprii de dezvoltare, am avut în vedere corelarea obiectivă a 

necesarului de instruire cu necesitatea perfecționării stilului propriu și a metodelor de lucru, în 

funcție de dinamica informației în domeniu. 

Forma de perfecționare am selectat-o corespunzător exigențelor proprii raportate la 

exigențele funcției de profesor metodist al Casei Corpului Didactic. Am absolvit cursul de 

`MANAGER DE PROIECT` - 90 de ore, cod COR 242101 desfășurat în perioada 27.09.2016-

31.10.2016 în Bistrița. 

 

Năstase Adrian – informatician 

Participare la conferințe, dezbateri și simpozioane: 

- 24 noiembrie 2016: dezbaterea „Educația spirituală în rândul tinerilor” inclusă în oferta 

de programe, proiecte și activități a Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud; 
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- 8 decembrie 2016: conferința „Educația outdoor – o necesitate sau o provocare?” în 

cadrul proiectului extracurricular „Educația outdoor”, finanțat de Consiliul Județean Bistrița-

Năsăud; 

- 20 ianuarie 2017: dezbaterea „Biblioteca școlară / CDI, factor activ în formarea culturii 

informației” inclusă în oferta de programe, proiecte şi activităţi a Casei Corpului Didactic 

Bistriţa-Năsăud; 

- 4 mai 2017: conferința „Provocări globale în învățământ și metode de bune practici în 

managementul academic românesc” inclusă în oferta de programe, proiecte şi activităţi a Casei 

Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud; 

- 7 iunie 2017: Conferinţa Internaţională „Jocuri tradiţionale europene. Legături între 

generaţii” în cadrul proiectului Erasmus+Ka2 „Bridging Three Generations. Timeless Games 

And Toys”. 

 

Pop Margareta –bibliotecar CCD 

Dezvoltarea profesională personală continuă prin participarea la conferinţe de 

specialitate: 

- în perioada 7-9 septembrie 2016 la Timișoara-Conferinţa Naţională a Asociaţiei 

Bibliotecarilor din România – „Biblioteca fără frontiere”; 

- în data de 8 decembrie 2016 Conferința „Educația outdoor- o necesitate sau o 

provocare?” – activitate desfășurată în cadrul proiectului extracurricular Educația outdoor, 

având ca obiectiv creșterea calității procesului de învățământ; 

- în data de 4 mai 2017 Conferința „Provocări globale în învățământ și metode de bune 

practici în managementul academic românesc”; 

- în data de 31 mai 2017 Conferința Internațională “Jocuri tradiționale europene. 

Legături între generații”, în cadrul proiectului ERASMUS +KA2 “Bridging Three Generations. 

Timeless Games and Toys” Nr. 2015-1-TR-KA2019-021800_6; 

Participare la workshop-ul “Strategii de proiectare și implementare a programului 

național «Școala altfel» în unitățile de învățământ din județ”, activitate organizată de CCD BN, 

inclusă în oferta de programe, proiecte și activități 

Participare la programele de formare continuă cu tema: 

- “Multimedia și tehnologia comunicării” în perioada 5-10.12.2016; 

- “Tehnici de colaborare on-line” în perioada 12-17.12.2016 însumând fiecare câte 24 

de ore de formare, organizate de către CCD BN; 
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- “Autoevaluarea Sistemului de Control Intern Managerial-Managementul riscului și 

tehnici de evaluare a riscurilor”, organizat de Centrul de Pregătire Profesională și Consultanță 

în afaceri- Transilvania-Tîrgu-Mureș în perioada 26-27 ianuarie 2017. 

 

11. Activități/ servicii prestate pentru obținerea de venituri extrabugetare 

Tipul activității/ serviciului Suma încasată (Lei) 

a) proiecte/parteneriate 

b) închirieri spații 

c) multiplicare materiale 

d) editare carte/ reviste 

e) alte servicii (care anume) 

organizator activități  

f) cursuri cu plată (tema/grupul țintă) 

Implementarea programei școlare “Consiliere și orientare” 

 Dezvoltarea abilităților de viață la copii și tineri 

Curs de limba germană – nivel intermediar 

Elemente specifice predării –învățării limbii franceze in 

învățământul preșcolar și primar 

Dezvoltarea literației. de la lectură la scriere 

Pregătire în vedere participării la concursul de titularizare in 

învățământ 

28981,82 

 

 

180 

 

805 

 

6880 

2400 

3025 

3000 

 

4370 

8240 

 TOTAL :57881,82 lei 

 

12. Acțiuni în justiție /procese sau plângeri penale care au vizat instituția Casa Corpului Didactic sau/și 

conducerea acesteia în anul școlar 2016-2017: 

Nu este cazul. 

Județ 

Tema/motivul acțiunii 

în justiție/plângerii 

penale 

Părțile 

implicate 

Calitatea 

procesuală a  

părților 

Stadiul în care se 

află acțiunea 
Observații 

      

 

 

    Director, 

Prof. Ioan IOJA 


