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Raportul anual de activitate pentru anul şcolar 2015/ 2016,  respectând următoarea 

structură - cadru:   

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

În anul şcolar 2015-2016, activitatea Casei Corpului Didactic a Județului Bistriţa-

Năsăud s-a desfăşurat pe baza Planului managerial şi a Ofertei de programe, proiecte şi 

activităţi, documente avizate de inspectorul şcolar general. Ministerul Educaţiei Naţionale a 

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

Didactic a Județului Bistriţa-Năsăud pentru acest an şcolar. 

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

privind dezvoltarea resurselor umane; proiecte şi programe naţionale, ca şi recomandări ale 

MENCȘ; strategia I.S.J.  Bistriţa-Năsăud şi programul managerial al Casa Corpului Didactic a 

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

prin instrumente de marketing educaţional; solicitări ale inspectorilor şcolari de specialitate; 

solicitări ale directorilor unor unităţi de învăţământ din judeţ. 

 

1. Obiectivele  stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de 

inspectorul şcolar general, pentru anul şcolar 2015-2016 

Conform analizei nevoilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din școlile 

județului nostru, stabilite în urma chestionarelor aplicate personalului didactic şi nedidactic din 

şcoli, în baza rapoartelor de evaluare realizate de Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud 

ca urmare a acţiunilor de îndrumare şi monitorizare efectuate de inspectorii de specialitate în 

anul şcolar precedent, precum şi a rapoartelor anuale elaborate de responsabilii cu formarea din 

instituţiile de învăţământ ale judeţului, s-au stabilit obiectivele și direcțiile de acțiune pentru 

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

impactul formării continue şi susţinerea dezvoltării profesionale prin proiecte şi parteneriate. 

Instituţia noastră şi-a propus ca ţinte strategice: 

T1: Identificarea nevoilor reale de formare ale cadrelor didactice/ didactice auxiliare. 

T2: Acreditarea a noi programe de formare. 

T3: Dezvoltarea unui management eficient privind asigurarea calităţii în educaţie. 

T4: Editarea revistei Didactica Nova și asigurarea periodicității ei. 

T5: Accesarea fondurilor europene în domeniul formării – scrierea şi implementarea 

de proiecte finanţate prin ERASMUS+, FSE – POCU., POSDRU 
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Obiectivele strategice ale instituţiei, au fost stabilite în urma analizei obiectivelor 

strategice ale MENCȘ şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud şi anume: 

- Consolidarea rolului Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud ca instituţie cu 

atribuţii în perfecţionarea şi formarea continuă a personalului didactic. 

- Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu 

standardele europene, prin preluarea, la nivel naţional, a competenţelor cheie promovate la 

nivelul Uniunii Europene, dar şi prin potenţarea tradiţiilor valoroase ale educaţiei româneşti. 

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

Județului Bistrița-Năsăud în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud pe 

baza analizei de formare continuă realizată la nivelul judeţului, cu respectarea cadrului 

legislativ, metodologic şi al politicilor Ministerului Educației Naționale. 

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

calității astfel încât să răspundem nevoilor reale de dezvoltare profesională şi personală a 

cadrelor didactice din judeţ. 

- Acreditarea şi avizarea unor programe de perfecţionare şi formare continuă pentru cadre 

didactice şi manageri şcolari. 

- Crearea de servicii de consultanţă şi consiliere în proiectarea şi organizarea activităţilor 

cu caracter formativ din şcoli, pe probleme de pedagogie, psihologie, metodică şi specialitate. 

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

întărirea misiunii acestora. 

- Asigurarea accesului cadrelor didactice din judeţ la programele de formare continuă prin 

crearea unor centre de formare in C.D.I.-urile din zone îndepărtate ale judeţului şi prin livrarea 

în mediul rural a programelor de formare. 

- Creşterea calităţii activităţii didactice în unităţile de învăţământ prin informare, 

documentare şi consultanţă în domeniul profesional. 

- Dezvoltarea profesională a resursei umane din judeţ prin programe de formare acreditate 

ale Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud şi ale altor parteneri. 

- Pregătirea cadrelor didactice privind utilizarea calculatorului și competențele digitale. 

- Realizarea parteneriatelor cu unităţile şcolare, ONG-uri, universităţi şi cu comunităţile 

locale. 

- Organizarea sesiunilor de comunicări metodico-ştiinţifice şi a activităţilor culturale, în 

vederea asigurării calităţii schimbului de experienţă. 

- Iniţierea cadrelor didactice în elaborarea şi implementarea de proiecte. 
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- Dezvoltarea/Promovarea Editurii Nova Didactica a Casei Corpului Didactic a Județului 

Bistrița-Năsăud astfel încât aceasta să asigure valorificarea experienţei şi activitatea de 

cercetare a cadrelor didactice la nivelul judeţului. 

- Menţinerea imaginii unei instituţii credibile şi transparente, în condiţiile derulării unui 

proces dinamic şi coerent pentru asigurarea calităţii în educaţie. 

Prin obiectivele urmărite ne-am dorit o Casa Corpului Didactic care  să devină factorul 

principal în facilitarea şi susţinerea schimbării în învăţământul preuniversitar bistrițean, prin 

asigurarea unei îndrumări constante, sistematice şi coerente. Am încercat să promovăm o 

educație deschisă, flexibilă și eficientă pentru toți prin furnizarea de programe pentru formarea 

şi dezvoltarea profesională a întregii comunităţi pedagogice din județul Bistrița-Năsăud, 

programe avizate de MENCȘ şi, unele, acreditate de Direcția de Formare continuă, din cadrul 

Direcției Generale Învățământ Preuniversitar, MENCȘ..  

Planul managerial al Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud a fost corelat 

cu Planul managerial de dezvoltare profesională şi formare continuă al I.S.J.  Bistriţa-Năsăud, 

urmărindu-se selecţia căilor şi mijloacelor de comunicare adecvate în vederea derulării 

eficiente a fluxului informaţional în cadrul sistemului educaţional şi cu partenerii sociali.  

 

2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale I.S.J.  în domeniul dezvoltării 

resurselor umane 

Planul managerial al Casei Corpului Didactic a Județului Bistriţa-Năsăud îşi propune 

următoarele finalităţi: 

- Asigurarea îndeplinirii cerinţelor de formare ale Ministerului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice şi  Inspectoratului Școlar Județean Bistriţa-Năsăud. 

- Dezvoltarea unui management instituțional eficient privind asigurarea calităţii în 

educaţie. 

- Promovarea, susținerea și încurajarea activităților științifice, metodice și culturale. 

- Stabilirea de parteneriate (locale şi europene) care să conducă la activităţi structurate pe 

oportunitate, diversitate şi eficienţă. 

- Mai multe programe în mediul rural.  

- Îmbunătățirea managementului informațional. 

- Dezvoltarea profesională a tuturor angajaţilor Casei Corpului Didactic a Județului 

Bistrița-Năsăud prin participarea la cursuri de perfecţionare în conformitate cu strategia de 

asigurare a calităţii. 
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- Atragerea de fonduri extrabugetare şi dezvoltarea bazei materiale. 

- Acreditarea unor cursuri din oferta de formare a Casei Corpului Didactic a Județului 

Bistrița-Năsăud. 

3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. 

Argumente/comentarii  

Considerăm că activitatea organizată şi desfăşurată în cadrul Casei Corpului Didactic 

a Județului Bistriţa-Năsăud în anul şcolar 2015-2016 s-a înscris în strategia proprie, dar şi în 

aceea a I.S.J.  Bistriţa-Năsăud privind pregătirea resurselor umane la nivelul judeţului. 

Prin oferta de programe de formare, proiecte şi activităţi am răspuns obiectivelor 

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

consultanţă, de pregătire metodică şi ştiinţifică, de dezvoltare a managementului educaţional. 

Argumente/ comentarii: 

Realizarea obiectivelor stabilite se poate urmări prin următoarele modalităţi şi 

instrumente: 

- Vizualizarea activităţilor pe site-ul Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud: 

www.ccdbn.ro;  

- Participarea metodiştilor Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud la 

inspecţii tematice;  

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

din județul Bistrița-Năsăud; 

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

- Asigurarea de asistenţă – discuţii cu formabilii.  

 

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

privind dezvoltarea resurselor umane; proiecte şi programe naţionale, ca şi recomandări ale 

MENCȘ; strategia I.S.J.  Bistriţa-Năsăud şi programul managerial al Casei Corpului Didactic a 

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

prin instrumente de marketing educaţional; solicitări ale inspectorilor şcolari de specialitate; 

solicitări ale directorilor unor unităţi de învăţământ din judeţ. 

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

obiectivele şi au avut impactul corespunzător în ameliorarea şi modernizarea practicilor 

pedagogice ale beneficiarilor. 

Aceste activităţi de formare continuă au inclus 811 de participanţi. Dintre aceştia: 
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- din mediul rural: 294 

- din mediul urban: 517 

De asemenea, am organizat şi desfăşurat un număr de 23 activităţi metodico-ştiinţifice 

cu tematică diversă, la care au participat un număr 850 de cadre didactice atât din mediul urban 

cât şi din mediul rural. 

4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează 

a fi incluse în planul managerial al instituţiei pentru anu l şcolar 

2016/2017). 

- stabilirea priorităţilor de formare în funcţie de analiza de nevoi şi de planul de 

măsuri remediale elaborat de I.S.J. Bistrița-Năsăud; 

- studii de nevoi şi 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 judeţ (de obicei filiale 

sau CDI-uri ) pentru a mări gradul de participare a cursanţilor din mediul rural la programe de 

formare continuă;  

- accesarea de programe cu finanţare prin fonduri nerambursabile, în parteneriat extern 

- creşterea gradului de transparenţă şi difuzare a informaţiei; 

deschiderea ofertei de formare şi către personalul nedidactic din unităţile de învăţământ, părinţi, 

reprezentanţi ai comunităţii locale. 

 

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

anul şcolar 2015-2016, privind evaluarea şi mmonitorizarea impactului participării 

cadrelor didactice din judeţ la activităţi de formare continuă/perfecţionare. Se vor indica 

concret strategiile/activităţile şi indicatorii măsurabili utilizaţi. 

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

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

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

în sistemul educaţional. 
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Obiectivele urmărite de programele de formare pentru cadrele didactice sunt, conform 

Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 

actualizarea şi dezvoltarea de competenţe, dobândirea de noi competenţe. De aceea, evaluarea 

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

raporteze la competenţele pe care programul de formare îşi propune să le formeze, dezvolte, 

actualizeze. 

Privind evaluarea şi monitorizarea impactului participării cadrelor didactice din judeţ 

la activităţi de formare continuă/perfecţionare s-au folosit următoarele categorii de date: 

- documentele scrise, chestionare aplicate;  

- discuţii informale cu cadrele didactice din învăţământul preuniversitar bistrițean; 

- recomandările rapoartelor de inspecţie ca urmare a participării inspectorilor şcolari 

de specialitate şi a profesorilor metodişti la inspecţiile organizate de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Bistrița-Năsăud; 

- s-au determinat şi ierarhizat ţintele de formare, s-au stabilit obiectivele specifice 

formării la nivelul judeţului, s-a urmărit creşterea calităţii programelor de formare, s-au 

identificat, selectat şi monitorizat formatorii, s-a gestionat corect formarea cadrelor didactice,  

s-au organizat stagii de formare pentru cursurile acreditate şi s-a făcut evaluarea internă şi 

externă  a lor; s-a urmărit valorificarea cursurilor la clasă in unitățile școlare cuprinse în 

inspecția școlară generală. 

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

eficientă a copiilor cu dificultăți de învățare”,  și ”Tehnici de modelare comportamentală a 

copiilor cu CES” acreditat prin OMENCȘ  nr. 3114/01.02.2016, cuprins în Oferta de programe 

a Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud 2015-2016, care au fost monitorizate în 

perioada 2 februarie 29 august 2016 , prin trei serii a câte două grupe de cursanți. Un număr de   

4 cadre didactice, pentru fiecare program  a fost inspectat și s-au efectuat un număr de 12 ore 

de monitorizare la clasă, conform graficului de inspecții avizat de inspectorul școlar general. 

De asemenea s-a elaborat câte o fișă cadru de observație a lecției inspectate  pentru fiecare 

program de formare. 

Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud au 

beneficiat în anul şcolar 2015 – 2016 de o ofertă bogată de formare atât prin programe 

acreditate oferite de către Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, cât şi prin 

programe avizate şi activităţi de perfecţionare.   



CASA CORPULUI DIDACTIC 

A JUDEŢULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD 

______________________________________________________________________ 
 

Pagina 8 din 50 

Interesul cadrelor didactice pentru perfecţionarea continuă şi dezvoltarea personală 

este în creştere, după cum a rezultat din numărul solicitărilor de înscriere la programele din 

oferta Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud.  Aceste programe de formare 

continuă au inclus 811 de participanţi. Dintre aceştia: 294 din mediul rural și 517 din mediul 

urban. 

Profesorii metodişti au fost cooptaţi în echipele de metodişti ai I.S.J. BN, pe 

specialităţi şi au urmărit modul în care profesorii participanţi la stagiile de formare continuă au 

valorificat la clasă competenţele dobândite prin cursurile de formare.  

 

III. Activităţile desfăşurate de Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud 

în parteneriat cu I.S.J. , care apreciaţi că au condus la creşterea calităţii 

actului didactic în şcolile din judeţ. 

Printre activităţile desfăşurate de Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud 

în parteneriat cu I.S.J.  BN se numără: 

-  „Tragediile istoriei Holocaustului” – sesiune de comunicări 

- ”Consecințele intimidării, discriminării și stigmatizării în mediul școlar” - colocviu 

- ”Modalități de formare/dezvoltare a spiritului antreprenorial la elevi”, masă rotundă 

- ”Ziua educației” -  mese rotunde; 

-  Târgul de afaceri”  - workshop 

- ”Ziua internațională a poeziei” – dezbatere 

- ”Educație interculturală prin proiectele europene – diseminare de bune practici”  - 

workshop 

 

 

III. Date/ informaţii privind instituţia şi activitatea desfăşurată:  

1. Prezentare instituţională  

a) Date de identificare : denumirea instituţiei  

Denumirea instituției: Casa Corpului Didactic a Judeţului Bistriţa-Năsăud 

Adresa oficială: 420060, Bistriţa, Str. Romana nr. 26; telefon: 0263-237094; fax 

0263-234916; e-mail: ccd_bistrita@yahoo.com; site web: http://ccdbn.ro. 

Director: Prof. Cioanca Valeria Monica 
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Adresă director: Bistrița, str. Bl. Decebal Nr.2A, ap.11, e-mail: 

monica_cioanca@yahoo.com 

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.  

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

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

profesori - metodişti; personal didactic auxiliar: bibliotecar, informatician, 

administrator financiar, secretar; personal nedidactic: analist programator ajutor) 

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 

 

4,5 

 

2,5 2,5 0 0 7 7 

 

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

reconfirmată prin statul de funcţii aprobat pentru anul şcolar 2013-2014. Posturile aprobate prin 

organigramă sunt: 

- director – 1 post; 

- profesori metodişti – 3,5 posturi; 

- personal didactic auxiliar – 2,5 posturi (1 informatician, 1 bibliotecară, ½ contabil 

Situaţia ocupării posturilor se prezintă astfel: 

Director  – numit prin detaşare în interesul învăţământului; 

Profesori metodişti – numiţi prin detaşare în interesul învăţământului; 

Personal didactic auxiliar: 

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

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

- contabil – post ocupat începând cu data de 1 ianuarie 2016 

 

c) Rezultatele evaluării personalului didactic încadrat la casa 

corpului didactic pentru anul şcolar 2015-2016 

mailto:.............@yahoo.com
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Nr. Posturi didactice 

aprobate în Statul de 

funcţii 

Numele şi 

prenumele 

persoanei 

încadrate  

Încadrarea s-a făcut 

prin : 

Calificativ 

acordat 

Observaţii 

Concurs Detaşare  

Director Casa 

Corpului Didactic a 

Județului Bistrița-

Năsăud 

Zbînca Loredana 

Anca 

- din 

01.09. 

2014 

până în 

22.06. 

2016 

Foarte 

bine 

 

Director Casa 

Corpului Didactic a 

Județului Bistrița-

Năsăud 

Cioanca Valeria 

Monica 

- începând 

cu 23.06. 

2016 

Foarte 

bine 

 

Profesor metodist Baci Alin Dinu - 01.09. 

2014 

Foarte 

bine 

 

Profesor metodist Vartic Mayla 

Iuliana 

- 01.09. 

2014 

Foarte 

bine 

 

Profesor metodist 

0,5 post 

Telcean Dorina 

Mariana 

- 02.11. 

2015 

Foarte 

bine 

 

Profesor metodist 

 

Gîmbuță Alina - 01.09. 

2015 

Foarte 

bine 

 

Bibliotecar Pop Margareta 1991 - Foarte 

bine 

 

Informatician Năstase Adrian 2002 - Foarte 

bine 

 

Contabil 0,5 post Vișovan Nina 

Irina 

2016 - Foarte 

bine 

 

 

d) Filiale ale Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița -Năsăud 

 

Unitatea şcolară / Localitatea Profesor metodist responsabil 

(nume şi prenume) 



CASA CORPULUI DIDACTIC 

A JUDEŢULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD 

______________________________________________________________________ 
 

Pagina 11 din 50 

  

TOTAL  

 

Centre de informare şi documentare funcţionale înfiinţate ca rezultat al derulării  proiectului 

bilateral româno-francez  ”Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat” 

Unitatea şcolară / 

Localitatea 

Responsabil 

CDI 

Statutul  

responsabilului CDI 

* 

Studii** 

Casa Corpului Didactic 

a Judeţului Bistriţa-

Năsăud 

Pop Margareta 
Bibliotecar/normă 

întreagă 

Superioare+Curs 

Postuniversitar de 

biblioteconomie 

Liceul „Radu Petrescu” 

Prundu Bârgăului 
Sbîrcea Paula 

Profesor 

documentarist/norm

ă întreagă 

Superioare de 

specialitate 

(Facutatea de Stiintele 

comunicarii și master 

in Stiintele 

Comunicarii – 2011) 

Liceul Tehnologic 

Telciu 
Pintican Ana 

Bibliotecar/ normă 

întreagă 

Medii + Curs 

Postliceal 

Universitatea Babes-

Bolyai Cluj Napoca 

Şcoala Gimnazială „Ion 

Pop Reteganul” Reteag 

Şimon 

Mărioara 

Bibliotecar 1/4 

normă 

Superioare 

Profesor limba şi 

literatura română/ 

Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă 

Numărul 1 Bistriţa 

Deac Cecilia 
Bibliotecar/1/2 

normă 

Medii + Curs 

Postliceal 

Universitatea Babes-

Bolyai Cluj Napoca 

Liceul Tehnologic 

„Liviu Rebreanu” 

Maieru 

Bontaş Dochia 
Bibliotecar/ normă 

întreagă 

Superioare+ 

Postuniversitar de 

biblioteconomie 

Liceul Tehnologic 

Tîrlişua 
Man Vasile 

Bibliotecar1/4 

normă 

Superioare - de scurtă 

durată 
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Liceul Teoretic 

„Solomon Haliţă” 

Sângeorz-Băi 

Hîruța Marina 
Bibliotecar/ normă 

întreagă 

Medii + Curs 

Postliceal 

Universitatea Babes-

Bolyai Cluj Napoca 

Şcoala Gimnazială Nr. 

1 Lunca Ilvei 
Lupşan Emilia 

bibliotecar/1/2 

normă 
Medii 

Liceul Teoretic 

„Constantin Romanu 

Vivu” Teaca 

Mihalci Anna 
Bibliotecar/normă 

întreagă 

Superioare 

Biblioteconomie şi 

Ştiinţa Informării 

Şcoala Gimnazială 

Budacu de Sus 

Luşcan Delia 

Carmen 
Profesor/benevol 

Superioare  

Profesor limba şi 

literatura română 

limba și literatura 

franceză 

Şcoala Gimnazială 

Josenii Bârgăului 
Bălan Veronica Profesor/benevol 

Superioare 

Profesor limba şi 

literatura română 

Şcoala Gimnazială 

„Grigore Silaşi” 

Beclean 

Mureșan 

Viorica 

Bibliotecar/normă 

întreagă 

Medii + Curs 

Postliceal 

Universitatea Babes-

Bolyai Cluj Napoca 

Colegiul Naţional 

„George Coşbuc” 

Năsăud 

Bica Diana/ 

Roș Adriana 
Profesor/benevol 

Superioare 

Profesor limba şi 

literatura română 

limba și literatura 

franceză 

Şcoala Gimnazială 

„George Coşbuc” 

Coşbuc 

Cira Voichiţa Secretar/benevol 
Superioare 

Administrație publică 

Şcoala Gimnazială 

Ciceu-Giurgeşti 
Bogdan Ioan Profesor/benevol 

Superioare  

matematică 

Şcoala Gimnazială 

„Liviu Rebreanu” 
Drăgan Otilia Profesor/benevol 

Superioare  

Profesor limba şi 
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Chiuza literatura română 

limba și literatura 

franceză 

Şcoala Gimnazială 

„Nicolae Drăganu” 

Zagra 

Turșan Ana Profesor/benevol 

Superioare 

profesor învățământul 

primar 

Şcoala Gimnazială 

Miceştii de Câmpie 
Dreptate Ileana Profesor/benevol 

Superioare  

Profesor limba şi 

literatura română 

 

Şcoala Gimnazială 

Braniştea 

Săplăcan 

Valeria 
Profesor/ benevol 

Profesor limba şi 

literatura română 

 

Şcoala Gimnazială 

Mărişelu 

Mihai 

Constantin 
Profesor/benevol 

Superioare - de scurtă 

durată / limba şi 

literatura română 

Şcoala Gimnazială 

Silivaşu de Câmpie 
Nicoară Liana Profesor/benevol 

Superioare+Curs 

Postuniversitar de 

biblioteconomie 

Şcoala Generală 

Urmeniş 

Ilovan Alina 

Maria 
Profesor/benevol 

Superioare / limba şi 

literatura română 

Şcoala Gimnazială 

Milaş 
Creța Adriana Profesor/benevol 

Superioare / limba şi 

literatura română 

Şcoala Gimnazială 

Negrileşti 
Chedea Maria Profesor/benevol 

Superioare / profesor 

învățământ primar 

Şcoala Gimnazială 

„Lucian Blaga” Bistriţa 
Clapa Mariana 

Bibliotecar/normă 

întreagă 

Superioare+Curs 

Postliceal 

Universitatea Babes-

Bolyai Cluj 

Napoca/nu 

Colegiul Tehnic 

„Grigore Moisil” 

Bistriţa 

Pop Sorina 
Documentarist/nor

mă întreagă 

Superioare  

Facultatea de Istorie si 

Filosofie sectia Istorie 
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-Biblioteconomie in 

cadrul UBB Cluj-

Napoca 

Şcoala Gimnazială Şieu 
German 

Simona Monica 
Profesor/benevol 

Superioare 

Profesor limba şi 

literatura română 

Şcoala Gimnazială 

„Tiberiu Morariu” 

Salva 

Pop Anamaria Bibliotecar/benevol 

Superioare 

Profesor limba şi 

literatura română 

Colegiul Naţional 

„Andrei Mureşanu” 

Bistriţa 

Butuza Nicoleta 
Bibliotecar/normă 

întreagă 

Superioare  

Facultatea de Istorie si 

Filosofie sectia Istorie 

-Biblioteconomie in 

cadrul UBB Cluj-

Napoca 

Şcoala Gimnazială Nr 1 

Rebra 
Scurtu Cristina învăţător/benevol 

Superioare/ prof. de 

învățământ primar și 

preșciolar 

Şcoala Gimnazială 

Numărul 1 Ilva Mică 
Potra Ana Profesor/benevol 

Superioare 

Profesor limba şi 

literatura română 

Şcoala Gimnazială 

„Florian Porcius” 

Rodna 

Partene 

Cornelia 
Profesor/benevol 

Superioare 

Profesor învățământ 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr 1 

Leşu 
Lupşan Elena Institutor/benevol 

Superioare 

Profesor învățământ 

primar 

TOTAL 34 

                   

  *   - cadru didactic 

                     - personal didactic auxiliar ( bibliotecar ) 

**  - se precizează suplimentar  de formarea iniţială, dacă persoana a absolvit studii 

care să-i permită încadrarea pe post de profesor documentarist 
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e) Biblioteci şcolare aflate în coordonarea metodologica a caselor 

corpului didactic, conform OM 5554/2011, art.14;  

Centre de informare şi documentare susţinute financiar de către MENCȘ, înfiinţate în judeţ, 

conform: OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2007, OM 3354/03.03.2008; 

 

                  *- finalizat 

                    - în curs de amenajare ( în construcţie /urmează a fi dotat) 

Unitatea şcolară / Localitatea Stadiul CDI * 

Colegiul Naţional „George Coşbuc” Năsăud finalizat, dotat dar nu se desfăşoară 

activitate specifică CDI 

Şcoala Generală „Grigore Silaşi” Beclean finalizat 

Şcoala Generală „George Coşbuc” Coşbuc finalizat 

Şcoala cu clasele I-VIII Ciceu - Giurgeşti finalizat 

Şcoala Generală „Liviu Rebreanu” Chiuza finalizat 

Şcoala de Arte şi Meserii „Nicolae Drăganu” Zagra finalizat 

Şcoala Generală Miceştii de Câmpie finalizat 

Şcoala Generală Braniştea finalizat 

Şcoala Generală Mărişelu finalizat 

Şcoala Generală Silivaşu de Câmpie finalizat 

Şcoala Generală Urmeniş finalizat 

Şcoala Generală Milaş finalizat 

Şcoala de Arte şi Meserii Negrileşti finalizat 

Şcoala Generală „Lucian Blaga” Bistriţa finalizat 

Grup Şcolar „Grigore Moisil” Bistriţa finalizat 

Şcoala de Arte şi Meserii Şieu finalizat 

Şcoala Generală „Tiberiu Morariu” Salva finalizat 

Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa finalizat 

Şcoala de Arte şi Meserii Rebra finalizat 

Şcoala Generală nr. 1 Ilva Mică finalizat 

Şcoala Generală „Florian Porcius” Rodna finalizat 

Şcoala de Arte şi Meserii Leşu finalizat 

TOTAL 22 
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Urban: 

 Localitatea Unitatea şcolară cu bibliotecă 

Bistrita Colegiul National "Liviu Rebreanu" Bistrita 

Bistrita Colegiul National "Andrei Muresanu" Bistrita 

Bistrita Liceul de Arte "Corneliu Baba" Bistrita 

Bistrita Liceul de Muzica "Tudor Jarda" Bistrita 

Bistrita Liceul cu Program Sportiv Bistrita 

Bistrita Colegiul Tehnic "Infoel" Bistrita 

Bistrita Colegiul Tehnic "Grigore Moisil" Bistrita 

Bistrita Liceul Tehnologic Forestier Bistrita 

Bistrita Liceul Tehnologic Agricol Bistrita 

Bistrita Liceul Teoretic Sanitar Bistrita 

Bistrita Liceul Tehnologic De Servicii Bistrita 

Bistrita Scoala Gimnaziala Nr.1 Bistrita 

Bistrita Scoala Gimnaziala "Avram Iancu" Bistrita 

Bistrita Scoala Gimnaziala Nr.4 Bistrita 

Bistrita Scoala Gimnaziala "Lucian Blaga" Bistrita 

Bistrita Scoala Gimnaziala "Stefan Cel Mare" Bistrita 

Viisoara Scoala Gimnaziala Nr.7 Viisoara 

Bistrita Liceul Tehnologic Special "Sfanta Maria" Bistrita 

Bistrita Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr.1 Bistrita 

Bistrita Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr.2 Bistrita 

Unirea Centrul Scolar De Educatie Incluziva  "Lacrima" Unirea 

Bistrita Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud 

Bistrita Casa Corpului Didactic a Judetului Bistrita-Nasaud 

Bistrita Centrul Judetean De Resurse Si Asistenta Educationala  

Nasaud Colegiul National "George Cosbuc" Nasaud 

Nasaud Colegiul Economic Nasaud 

Nasaud Colegiul Silvic "Transilvania" Nasaud 

Nasaud Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" Nasaud 

Beclean Colegiul National "Petru Rares" Beclean 

Beclean Liceul Tehnologic "Henri Coanda" Beclean 
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Beclean Liceul Tehnologic Agricol Beclean 

Beclean Scoala Gimnaziala "Grigore Silasi" Beclean 

Beclean Centrul Scolar de Educatie Incluziva Beclean 

Singeorz-Bai Liceul Teoretic "Solomon Halita" Singeorz-Bai 

Singeorz-Bai Scoala Gimnaziala "Artemiu Publiu Alexi" Singeorz-Bai 

Total Urban 35 

 

Rural: 

Bistrita Birgaului Scoala Gimnaziala Nr.1 Bistrita Birgaului 

Bistrita Birgaului Scoala Gimnaziala Nr.2 Bistrita Birgaului 

Branistea Scoala Gimnaziala Branistea 

Ciresoaia Scoala Gimnaziala Ciresoaia 

Budacu De Jos Scoala Gimnaziala Budacu De Jos 

Budesti Scoala Gimnaziala Budesti 

Caianu Mic Liceul Tehnologic "Ion Caian Romanul" Caianu Mic 

Caianu Mare Scoala Gimnaziala Caianu Mare 

Dobric Scoala Gimnaziala Dobric 

Ciceu-Poieni Gradinita cu Program Normal Ciceu-Poieni 

Petris Scoala Gimnaziala Petris 

Chiochis Scoala Gimnaziala "Iuliu Prodan" Chiochis 

Jimbor Scoala Primara Jimbor 

Jimbor Scoala Primara Jimbor Finate 

Bozies Scoala Gimnaziala Bozies 

Manic Scoala Primara Manic 

Apatiu Scoala Primara Apatiu 

Chiuza Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" Chiuza 

Ciceu-Giurgesti Scoala Gimnaziala Ciceu-Giurgesti 

Ciceu-Mihaiesti Scoala Gimnaziala "Petru Rares" Ciceu-Mihaiesti 

Cosbuc Scoala Gimnaziala "George Cosbuc" Cosbuc 

Dumitra Scoala Gimnaziala Dumitra 

Tarpiu Scoala Gimnaziala Tarpiu 

Cepari Scoala Gimnaziala Cepari 
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Dumitrita Scoala Gimnaziala Dumitrita 

Budacu De Sus Scoala Gimnaziala Budacu De Sus 

Feldru Liceul Tehnologic Feldru 

Nepos Scoala Gimnaziala "Gavril Istrate" Nepos 

Galatii Bistritei Scoala Gimnaziala "Grigore Herinean" Galatii Bistritei 

Dipsa Scoala Gimnaziala Dipsa 

Herina Scoala Primara Herina 

Tonciu Scoala Primara Tonciu 

Ilva Mare Scoala Gimnaziala Lva Mare 

Ilva Mica Scoala Gimnaziala Nr.1 Ilva Mica 

Josenii Birgaului Scoala Gimnaziala Josenii Birgaului 

Mijlocenii Birgaului Scoala Primara Mijlocenii Birgaului 

Lechinta Liceul Tehnologic Lechinta 

Chirales Scoala Primara Chirales 

Tigau Scoala Primara Tigau 

Vermes Scoala Gimnaziala Vermes 

Sangeorzu Nou Scoala Gimnaziala Singeorzu Nou 

Lesu Scoala Gimnaziala Nr.1 Lesu  

Lunca Lesului Scoala Gimnaziala Nr.2 Lesu 

Livezile Scoala Gimnaziala Livezile 

Dorolea Scoala Gimnaziala Dorolea 

Lunca Ilvei Scoala Gimnaziala Nr.1 Lunca Ilvei 

Lunca Ilvei Scoala Primara Nr.2 Lunca Ilvei 

Magura Ilvei Scoala Gimnaziala "Dariu Pop" Magura Ilvei 

Maieru Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Maieru 

Anies Scoala Gimnaziala "Iustin Iliesiu" Anies 

Mariselu Scoala Gimnaziala Mariselu 

Domnesti Scoala Primara Domnesti 

Santioana Scoala Primara Sintioana 

Matei Scoala Gimnaziala Matei 

Fintanele Școala Primară Fîntînele 

Morut Școala Primară Moruț 
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Corvinesti Scoala Gimnaziala "Vasile Grigore Borgovan" Corvinesti 

Micestii de Cimpie Scoala Gimnaziala Micestii De Cimpie 

Milas Scoala Gimnaziala Milas 

Orosfaia Scoala Primara Orosfaia 

Monor Scoala Gimnaziala "Paul Tanco" Monor 

Negrilesti Scoala Gimnaziala Negrilesti 

Nimigea de Jos Scoala Gimnaziala Nimigea De Jos 

Mititei Scoala Gimnaziala Mititei 

Nuseni Scoala Gimnaziala Nuseni 

Vita Scoala Gimnaziala "Dsida Jeno" Vita 

Parva Scoala Gimnaziala "Vasile Scurtu" Parva 

Reteag Scoala Gimnaziala "Ion Pop Reteganul" Reteag 

Reteag Scoala Primara Reteag-Poieni 

Bata Scoala Primara Bata 

Poiana Ilvei Scoala Gimnaziala "Sever Pop" Poiana Ilvei 

Prundu Birgaului Liceul "Radu Petrescu" Prundu Birgaului 

Rebrisoara Scoala Gimnaziala "Iacob Si Ioachim Muresanu" Rebrisoara 

Gersa II Scoala Gimnaziala Nr.1 Gersa 

Rodna Scoala Gimnaziala "Florian Porcius" Rodna 

Romuli Scoala Gimnaziala Romuli 

Runcu Salvei Scoala Gimnaziala "Ioan S.Pavelea" Runcu Salvei 

Salva Scoala Gimnaziala "Tiberiu Morariu" Salva 

Sinmihaiu De Cimpie Scoala Gimnaziala Sinmihaiu De Cimpie 

Sant Scoala Gimnaziala "Enea Grapini" Sant 

Sieu Scoala Gimnaziala Sieu 

Ardan Scoala Gimnaziala Ardan 

Sieu-Magherus Scoala Gimnaziala Sieu Magherus 

Sieu-Odorhei Scoala Gimnaziala Sieu Odorhei 

Sieut Scoala Gimnaziala Sieut 

Sebis Scoala Gimnaziala Sebis 

Silivasu De Cimpie Scoala Gimnaziala Silivasu De Cimpie 

Sintereag Scoala Gimnaziala Sintereag 
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Sintereag Gradinita cu Program Normal Sintereag 

Cociu Scoala Gimnaziala Cociu 

Sieu-Sfintu Gradinita cu Program Normal Sieu Sfintu 

Blajenii De Jos Gradinita cu Program Normal Blajenii De Jos 

Spermezeu Liceul Tehnologic Spermezeu 

Dumbravita Scoala Gimnaziala "Teodor Cotutiu" Dumbravita 

Sita Scoala Gimnaziala Sita 

Tirlisua Liceul Tehnologic Tirlisua 

Agries Scoala Gimnaziala Agries 

Teaca Liceul Teoretic "Constantin Romanu Vivu" Teaca 

Pinticu Scoala Gimnaziala Pinticu 

Archiud Scoala Primara Archiud 

Viile Tecii Scoala Gimnaziala Viile Tecii 

Ocnita Scoala Gimnaziala Ocnita 

Telciu Liceul Tehnologic Telciu 

Bichigiu Scoala Gimnaziala Bichigiu 

Telcisor Scoala Gimnaziala Nr.1 Telcisor 

Tiha Birgaului Scoala Gimnaziala Tiha Birgaului 

Piatra Fantinele Scoala Gimnaziala Piatra Fintinele 

Muresenii Birg. Scoala Gimnaziala Muresenii Birgaului 

Tureac Scoala Gimnaziala Tureac 

Uriu Scoala Gimnaziala Uriu 

Cristestii Ciceului Scoala Gimnaziala Cristestii Ciceului 

Urmenis Scoala Gimnaziala Urmenis 

Sopteriu Scoala Primara Sopteriu 

Zagra Scoala Gimnaziala "Nicolae Draganu" Zagra 

Alunisul Scoala Primara Alunisul 

Perisor Scoala Gimnaziala Perisor 

Poienile Zagrei Scoala Gimnaziala Poienile Zagrei 

Suplai Scoala Gimnaziala Suplai 

Total rural 118 
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f) Dotarea cu echipamente a instituţiei  (număr total existent în instituție)* 

Calculator 

Laptop  

(nr. buc.) 

TV/ video -

proiector 

camera 

video 

(nr. buc) 

Copiator 

(nr. buc) 

Lami-

nator 

(nr. 

buc) 

Soft 

educaţi-

onal 

(nr. 

buc)  

Fond 

de carte 

(nr. 

buc) 

Alte echipamente 

(denumire, nr. buc.) 

33+5 

TV – 1 

Videoproiec

tor – 6 

Cameră 

video - 2 

2 2 AeL -1 
29.896 

volume 

Imprimante – 7 

Video-player -1 

Cameră foto – 2 

Aparat spiralat – 3 

Scanner – 2 

Telefax – 1 

DVD Player - 1 

*Veţi preciza, distinct, într-un tabel similar celui de mai sus, echipamentele 

achiziționate doar în anii şcolari 2014-2015 şi, respectiv 2015-2016. 

 

Echipamente achiziționate în anul școlar 2015-2016 

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.) 

     
165 

volume 
 

 

g) Dotarea cu autoturism şi/sau microbuz a instituţiei (anul şi 

modul de achiziţionare);  nu este cazul 

 

2.  Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul 

preuniversitar 
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a) Programe de formare ale casei corpului didactic încadrate în statutul suplinitor în 

vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante  

 

 

Programe acreditate MENCȘ 

 

Nr. 

crt. 

Tema 

programului 

Grup 

ţintă 

Durata Nr.  

cursanţi 

Cost total ** 

 

Cost ora/ 

cursant*** 

1 Didactici 

moderne - 

disciplina 

matematică 

Profe 

sori  

24 10 700 2,91 RON 

 Total 

programe= 

1 

  Total 

participanţi= 

17 

Total 

1190 RON 

2,91 RON 

/cursant/oră 

Denumirea 

programului 

Nr. deciziei de 

acreditare 

Nr.  

credite 

Nr. 

participanţi 

Cost total **  Cost credit/ 

cursant *** 

EDUcație 

NONFORMALĂ 

OMECTS nr. 

3876/ 

02.05.2012 

25 25 6250 10 

Tehnici de 

integrare eficientă 

a copiilor cu 

dificultăți de 

învățare 

OMENCȘ nr. 

3114 din 

01.02.2016 

22 107 20934 11,36 

Tehnici de 

modelare 

comportamentală 

a copiilor cu CES 

OMENCȘ nr. 

3114 din 

01.02.2016 

22 56 10467 11,36 

Total programe: 3   

Total 

participanţi 

188 
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 Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de MENCȘ şi derulate prin Casa 

Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud 

Furnizorul 

programului 

acreditat 

Denumirea 

programului 

Nr. deciziei  

de 

acreditare 

 

 

Nr.  

credite 

Nr. participanţi Cost 

total** 

Cost credit/ 

cursant*** 

 

 Total 

programe 

  Total 

participanţi 

  

SIVECO 

Romania 

SA 

Utilizarea 

avansata a 

instrumentel

or TIC 

OMECTS 

nr. 3284/ 

17.02.2012 

25 19 4750 10 

 
Total 

programe=1 

  Total 

participanți=19 

  

 

Programe pentru pregătirea cadrelor didactice  

 

Nr. 

crt. 

Teme din categoria : Durata Nr. 

cursanţi 

Cost 

total** 

 

Cost 

ora/cursant*** 

 

 

Didactica 

specialităţii  

 

specialitatea     

     

1 

Evaluarea internă a 

calității în unitățile 

de învățământ prin 

CEAC 

Responsabilii 

comisiilor 

CEAC 

24 37 2590 2,91 
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2 

Implementarea 

programei şcolare 

„Consiliere şi 

orientare” 

învăţători, 

institutori, 

profesori 

diriginţi, cadre 

didactice 

interesate 

24 59 4130 2,91 

3 
Educație împotriva 

corupției 

Consilieri 

educativi, 

profesori-

diriginți, cadre 

didactice 

interesate 

30 31 - din buget 

4 

Managementul 

activităților 

educative și 

extrașcolare 

Consilieri 

educativi, 

profesori 

diriginți, cadre 

didactice 

interesate 

24 17 1190 2,91 

5 

Management de 

proiecte europene. 

Exemple de bună 

practică 

cadre didactice 

interesate 
24 51 3570 2,91 

6 

Formarea 

profesorilor 

metodiști 

Profesori 

metodişti ai ISJ 
24 27 - din buget 

7 

Abilitarea 

curriculară a 

cadrelor didactice 

din învăţământul 

primar pentru clasa 

pregătitoare 

Cadre didactice 

din 

învăţământul 

primar 

16 256 - din buget 
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8 

Valorificarea 

operei populare în 

educație 

Cadre didactice: 

învățământul 

preșcolar și 

primar;  

Cadre didactice 

debutante din 

învățământul 

preuniversitar și 

cadre didactice 

încadrate cu 

statut de 

suplinitor. 

24 21 1470 2,91 

9 

ACCES – Inovarea 

didactică prin 

interdisciplinaritate 

Cadre didactice 

de diferite 

specialităţi, 

interesate în 

achiziţionarea 

cunoştinţelor de 

comunicare și 

dezvoltare de 

abilități sociale. 

40 18 2160 3 

10 

Biblioteca/CDI în 

pas cu schimbările 

tehnologice 

bibliotecari 

școlari; 

profesori 

documentariști; 

responsabili 

CDI 

24 19 1330 2,91 
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11 

Calitate în 

învăţământul 

preşcolar 

Educatoare, 

învăţători, 

debutanţi, 

învăţământ 

simultan, cadre 

didactice 

identificate cu 

nevoi de 

formare 

24 20 1400 2,91 

12 
Comunicare și 

munca în echipă 

Personal 

didactic din 

învăţământul 

preuniversitar 

24 21 1470 2,91 

13 

Didactici moderne 

- disciplina 

matematică 

Profesori 

debutanţi, 

profesori 

necalificaţi, 

cadre didactice 

identificate cu 

nevoi de 

formare, 

profesori 

nominalizaţi de 

ISJ. 

24 17 1190 2,91 

14 Flautul în educație 

Personal 

didactic din 

învăţământul 

preuniversitar 

24 10 - - 

 

Total programe = 

14 

 

 

 

Total 

cursanţi 

604 

 

 

Media 2,92 

RON/ 

ora/cursant 
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e) Activităţi de formare a cadrelor didactice din unităţi de învăţământ 

preuniversitar din judeţ în vederea dezvoltării competenţelor de 

evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului naţional de 

definitivare în învăţământul preuniversitar sau a concursului 

naţional de ocupare a posturilor vacante;  

 

 

    

Programe pentru pregătirea debutanţilor în vederea susţinerii examenului naţional de 

definitivare în învăţământ; 

 

h) Programe/ Activităţi desfăşurate în mediul rural 

 

Localitatea Titlul  

programului 

Durata 

cursului  

Nr. 

participanţi 

Cost 

total** 

Cost 

ora/cursant*** 

Telciu 

Evaluarea internă a 

calității în unitățile 

de învățământ prin 

CEAC 

24 37 2590 2,91 

Nr. 

crt. 

Tema 

programului 

Grup 

ţintă 

Durata Nr.  

cursanţi 

Cost 

total 

** 

 

Cost ora/ 

cursant*** 

 Total 

programe 

  Total 

participanţi 

  

Nr. 

crt. 

Tema 

programului 

Grup 

ţintă 

Durata Nr.  

cursanţi 

Cost total ** 

 

Cost ora/ 

cursant*** 

1 Didactici 

moderne - 

disciplina 

matematică 

Profe 

sori  

24 7 490 2,91 RON 

 Total 

programe= 

1 

  Total 

participanţi= 

17 

Total 

1190 RON 

2,91 RON 

/cursant/oră 
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Chiochiș 

Management de 

proiecte europene . 

Exemple de bună 

practică 

24 24 1680 2,91 

Piatra 

Fântănele 

ACCES – Inovarea 

didactică prin 

interdisciplinaritate 

40 18 2160 3 

 
Total programe 

3 
 

Total 

participanţi 

78 

 

Media  

2,92 RON/ 

ora/cursant 

 

Programe/Activităţi destinate educaţiei adulţilor (părinţilor, tinerilor, romilor din zonele 

defavorizate şi altor grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ preuniversitar) 

  

Localitatea Titlul  

programului 

Grupul 

ţintă 

Durata 

cursului 

(nr.ore) 

Nr.  

participanți 

Cost total 

** 

Cost ora/ 

cursant*** 

       

 
Total 

programe 

 

 

Total 

cursanţi 

 

  

          ** - Se precizează : - suma totală 

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

               - în situaţiile în care pentru acelaşi program /activitate finanţarea s-a realizat                              

din mai  multe surse, se vor preciza defalcat 

        ***- Costul creditului /orei per cursant va fi  calculat împărţind costul total al 

programului la numărul de credite/ ore de formare şi la numărul de participanţi 
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3. Situaţii statistice  privind beneficiarii programelor de formare şi 

mediul lor de provenienţă  

 

 

Mediul Nr. programe derulate Nr. participanţi 

urban  14 517 

rural    4 294 

Total 18 811 

 

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, 

Buletine 

informative, 

ghiduri 

Culegeri, manuale 

(denumire, nr. exemplare, 

elaborate/  editate/ 

Alte publicaţii 

(denumire, nr. exemplare, 

elaborate/  editate/ 

Categoria de personal Nr. 

posturi-cf. 

machetei  

transmise 

de13I.S.J.   

Nr. 

personal 

existent 

în judeţ 

Nr. personal participant la 

acţiuni de formare 

desfăşurate în anul şcolar 

2015-2016 

Personal didactic: 3813 3857  

-educatoare 559  160 

-învăţători/institutori 806  335 

-profesori 2371  262 

-maiştri instructori 77   

-personal didactic cu funcţii de 

conducere, de îndrumare şi de 

control 

173  30 

Personal didactic auxiliar 398 515 24 

Personal nedidactic 856 880  

Total 5144 5252 811 
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elaborate/  editate/ 

difuzate) 

metodologic

e (denumire, 

nr. 

exemplare, 

elaborate/  

editate/ 

difuzate) 

difuzate) difuzate) 

  
Borș Georgeta-Alina, 

Ajutor pentru un BAC 

ușor, 200 ex, editate 

Titus Wachsmann-Hogiu, 

Neliniștile metafizice ale 

unui neștiutor, 150 ex, 

editate 

  Corina Țifrea, Zicerile 

bunicii – valorificarea 

operei populare în educația 

preșcolarilor și școlarilor 

mici, 150 ex, editate 

Moldovan Liana, Joc 

Junior Rangers, 150 ex., 

editate 

  Florean Smaranda, 

Alternativa educațională 

Step by Step – ghid 

metodic, 150 ex., editate 

Moldovan Liana, Natura 

Copiilor. Carte de colorat, 

150 ex., editate 

  Dobra Natanael, Logopedie 

– Dezvoltarea limbajului 

verbal și nonverbal, 150 

ex., editate 

 

  Hudrea Daniela, Studiu 

privind stilul de viață al 

copiilor. Activitate fizică 

vs utilizarea tehnologiei, 

150 ex., editate 

 

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 
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Din ţară Internaţionali 

Protocol de colaborare  

Nr. 2340/1905/2015 

 

Inspectoratul 

Școlar Județean 

BN, 

- 

- mediatizare şi 

diseminare pe site-

urile isjbn.ro, 

ccdbn.ro,  

- articole în presa 

locală;  

- diplome de 

participare  

Protocol de colaborare 

Nr. 89/13.02.2014 

Siveco România 

și Editura 

Niculescu 

 - mediatizare şi 

diseminare pe site-

urile isjbn.ro, 

ccdbn.ro,  

- articole în presa 

locală; 

- articole în presa 

locală; 

Proiect educativ 

Nr. 517/16.02.2016 

Biblioteca Vie, cuprins 

în CAEJ Bistrița-

Năsăud, secțiunea 2, 

poziția 1 

Inspectoratul 

Școlar Județean 

BN, 

 

Asociația Grupul 

pentru Dezvoltare 

Personală și 

Comunitară 

- 

-mediatizare şi 

diseminare pe site-ul 

de prezentare al 

proiectului Biblioteca 

Vie a produselor 

activităților „Atelier 

de lectură” și „Nă 

dăm în spectacol”, 

realizate în cadrul 

proiectului 

- articole în presa 

locală;  

- diplome de 

participare  

Protocol de colaborare 

Nr.4425/20.07.2015 

Asociația 

Ovidiu.ro 

 - organizare Ateliere 

de vară cu copii 
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defavorizați;  

- diplome de 

participare; 

articole în presă; 

Protocol de parteneriat 

Nr.1064/24.08.2016 

 

Casa Corpului 

Didactic ”Grigore 

Tabacaru” Bacău 

 -activități de formare 

pentru programul 

”Istoria recentă a 

României” 

- mediatizare şi 

diseminare pe site-

urile isjbn.ro, 

ccdbn.ro, 

-asigurare spațiu 

pentru formare 

Protocol de parteneriat 

Nr.282/22.09.2015 

Casa Corpului 

Didactic 

Maramureș 

 -activități de formare 

pentru programul 

”Evaluare și 

examinare pentru 

definitivat și 

titularizare” 

- mediatizare şi 

diseminare pe site-

urile isjbn.ro, 

ccdbn.ro,  

Protocol de parteneriat 

Nr.273/22.09.2015 

Casa Corpului 

Didactic 

Maramureș 

 -activități de formare 

pentru programul 

”Dezvoltarea literației. 

De la lectură la 

scriere” 

- mediatizare şi 

diseminare pe site-

urile isjbn.ro, 

ccdbn.ro,  
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Acord de colaborare 

Nr.144/25.09.2014 

Asociația 

REPER21 

 - acțiuni educaționale 

”Poertret de socăciță”  

- mediatizare şi 

diseminare pe site-

urile isjbn.ro, 

ccdbn.ro,  

- articole în presa 

locală; 

Convenție de parteneriat 

Nr.190/14.10.2015 

 

Institutul Francez 

din România 

 - promovare și 

organizare activitate 

de formare pentru 

programul ”Elemente 

specifice predării-

învățării limbii 

franceze în 

învățământul 

preșcolar” 

- mediatizare şi 

diseminare pe site-

urile isjbn.ro, 

ccdbn.ro,  

Convenție de parteneriat 

Nr.199/15.10.2015 

 

Institutul Francez 

din România 

 - promovare și 

organizare activitate 

de formare pentru 

programul ”Predarea-

învățarea limbii 

franceze printr-un 

demers comunicativ-

acțional” 

- mediatizare şi 

diseminare pe site-

urile isjbn.ro, 

ccdbn.ro, 
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Acord de parteneriat 

Nr.198/15.10.2015 

Asociația Aripi de 

copil 

 -mediatizare şi 

diseminare al 

proiectului ”Deschide-

ti inima” 

- articole în presa 

locală;  

- diplome de 

participare 

Protocol de colaborare 

Nr.268/13.11.2015 

Liceul cu 

Program Sportiv 

Bistrița 

 Realizare activități 

științifice. 

-mediatizare şi 

diseminare al 

proiectului ”Deschide-

ti inima” 

- articole în presa 

locală;  

- diplome de 

participare 

Protocol de colaborare 

Nr.249/11.11.2015 

Centrul Școlar de 

Educație 

Incluzivă Nr.2 

Bistrița 

 Realizare activități 

științifice. 

-mediatizare şi 

diseminare al 

proiectului ”Deschide-

ti inima” 

- articole în presa 

locală;  

- diplome de 

participare 

Protocol de colaborare 

Nr.251/11.11.2015 

Școala 

Gimnazială Nr.1 

Bistrița 

 Realizare activități 

științifice. 

-mediatizare şi 

diseminare al 

proiectului ”Deschide-
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ti inima” 

- articole în presa 

locală;  

- diplome de 

participare 

Protocol de colaborare 

Nr.274/13.11.2016 

Asociația 

Lean&Vision 

 - diseminare al 

proiectului”Ziua 

educației” în 

colaborare cu ISJ BN 

-mediatizare şi  

- articole în presa 

locală;  

- diplome de 

participare 

Acord de parteneriat 

Nr.10.04.2016 

Școala 

Gimnazială 

Mărișelu 

 Festival concurs de 

teatru ”La hanul 

Mlădiței” 

-mediatizare şi 

diseminare al 

proiectului ”Deschide-

ti inima” 

- articole în presa 

locală;  

- diplome de 

participare 

Protocol de colaborare 

Nr.613/23.03.2016 

Asociatia 

Proeuro-Cons 

 Asigurare spațiu 

pentru formare de 

catre CCD  

Protocol de colaborare 

Nr. 1/15.04.2016 

 Klebersberg 

Intézményfentartó 

Központ– 

Soproni 

Tankerület 

workshop 

”Bacalaureatul în 

Ungaria”  

-elaborare de projecte 

educationale europene 
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Ungaria  

Protocol de colaborare 

Nr. 2/15.04.2016 

 Bundesgymnasiu

m, 

Bundesrealgymna

sium und 

Wirtschafts- und 

Sportkundliches 

Realgymnasium 

Wien 11 

Austria 

workshop 

”Bacalaureatul în 

Austria”  

-elaborare de projecte 

educationale europene 

 

Protocol de colaborare 

Nr.1/2015 

 

 Mozgasjavito 

Ovoda, Altalanos 

Iskola, 

Szakkozepiskola 

es Kollegium, 

Budapest 

Ungaria 

-exemple de buna 

practica,  

-elaborare de project 

european   

Protocol de colaborare 

Nr.2/2015 

 

 Asociation of 

Hungarian Talent 

Support 

Organization, 

Budapest 

Ungaria 

- workshop ”Talentul 

in Europa” -elaborare 

de projecte 

educationale 

-descoperire de noi 

talente în școli 

Protocol de colaborare 

Nr.6.06.2016 

Liceul Teoretic 

Sanitar Bistrița 

  

 

6. Marketing educaţional ( publicitate/ diseminare) 

Scurtă prezentare a activităţii de marketing: 

1) nevoi la care a răspuns:  

- informare, sensibilizare, diseminare şi publicitate pentru oferta educaţională a 

Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud stimularea interesului personalului din 

învăţământul judeţean pentru serviciile oferite de Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-

Năsăud, creşterea numărului de participanţi şi beneficiari; 
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- afirmarea identităţii şi specificităţii Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-

Năsăud ca organizator şi furnizor de formare continuă; 

- analize de nevoi, sondaje de dezvoltare; 

- fundamentarea ofertei de programe, proiecte şi activităţi;  

- atragerea şi implicarea partenerilor educaţionali, ca şi multiplicarea 

parteneriatelor locale/ naţionale; comunicare şi relaţionare cu beneficiarii şi partenerii; 

2)  aplicarea şi prelucrarea unor instrumente de marketing educaţional;  

- elaborare, aplicare şi prelucrare de chestionare pentru diferite categorii de 

personal (personal de conducere, îndrumare şi control, cadre didactice, bibliotecari şcolari); 

- realizarea şi prelucrarea unor sondaje de opinie printre participanţii la activităţile 

Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud; 

- utilizarea listelor/ fişelor personalizate de înscriere la activităţile Casa Corpului 

Didactic a județului Bistrița-Năsăud; 

- fişe de feed-back asupra activităţilor derulate, cu consemnarea unor propuneri şi 

sugestii. 

 

a) activităţi de mediatizare şi promovare a ofertei de programe; 

- diseminarea în judeţ a ofertei educaţionale a Casa Corpului Didactic a județului 

Bistrița-Năsăud; 

- multiplicarea şi distribuirea în şcolile din judeţ şi în Centrele de Documentare şi 

Informare a sintezei ofertei de programe şi activităţi ale Casa Corpului Didactic a județului 

Bistrița-Năsăud; 

- publicarea ofertei educaţionale a Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-

Năsăud pe pagina web a instituţiei; 

- anunţuri/ comunicări în reuniuni lunare ale directorilor unităţilor de învăţământ; 

- participări la activităţile unor unităţi de învăţământ; 

- mass-media locale folosită ca elemente de sprijin: articole şi comunicate de 

presă. 

b) materiale informative şi activităţi realizate pentru promovarea imaginii 

instituţiei. 

- pliante cu sinteza ofertei educaţionale a Casa Corpului Didactic a județului 

Bistrița-Năsăud; 

- afişe-program, invitaţii;  
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- reactualizarea bazei de date în EXCEL cu toate publicaţiile intrate în bibliotecă. 

- articole la rubrica „evenimente” pe site-ul Casei Corpului Didactic a județului 

Bistrița-Năsăud; 

- interviuri/ prezentări pentru media locale (audio şi video); 

actualizarea periodică a paginii web a Casei Corpului Didactic a județului Bistrița-

Năsăud 

 

Alte activități de promovare instituțională 

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

 Valorizarea persoanelor de vârsta a treia, prin realizarea activității „Seniorii 

creatori de viitor”, cu invitarea unor foști directori ai CCD BN, profesori, 

bibliotecari școlari, elevi și mass-media locală; prezentarea de noi creații 

personale, lansări de carte, recital de poezie și workshop 

 Lansare de carte- Victoria Fătu - Nalațiu – Vedeniile Călătorilor, apărută la 

Bistița, Editura Nosa Nostra, 2015, recitalde poezie în lectura proprie a autoarei; 

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

Bistrița, îndrumați de către doamna bibliotecar Sorina Pop 

 -Informare și prezentare  a Zonei Cetății Ciceului de către prof. dr. istorie –

arheologie Gaiu Corneliu, Muzeul Județean Bistrița-Năsăud și ing. Valentin 

Mureșan, autor al cărții ,,Ciceu – între document şi spadă”, Editura Accent, 

Cluj-Napoca, apărută în 2013, Ciceul reprezentând o zonă cu o încărcătură 

istorică, arheologică și spirituală deosebită. 

 “15 ani de activitate de CDI-urile județului Bistrița-Năsăud” și alte activități 

deosebite din biblioteci/CDI –uri din județ. S-au schimbat opinii și impresii 

legate de acțiunile și evenimentele derulate în CDI-urile din județ în cei 15 ani 

de activitate (CDI – ul Colegiului Național “Andrei Mureșanu”, CDI-ul de la 

Școala Gimnazială „Lucian Blaga” (activitatea: Parada Anotimpurilor), Școala 

Gimnazială „Avram Iancu” din Bistrița a prezentat activitatea ECO tradiții din 

cadrul proiectului ECOeficient.  

 Lansarea cărții de poezie - PE URMELE TIMPULUI - apărută la Brăila, 

Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015, autor - Darius Lăcătuș, clasa a XII-a F 

Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița, -. Au vorbit despre Darius și 

cartea scrisă dirigintele, domnul profesor Tompa Ionel, doamna profesoară, 



CASA CORPULUI DIDACTIC 

A JUDEŢULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD 

______________________________________________________________________ 
 

Pagina 39 din 50 

Lenuța Moroșan și bibliotecara CDI Andrei Mureșanu, Butuza Nicoleta Paula. 

Colegii autorului au recitat câteva poezii din volumul lansat. Au mai vorbit 

despre Darius Lăcătuș, doamna insp. Ramona Salak și domnul profesor Ciutan 

Brumărel.  

 Note informative privind eficientizarea activității bibliotecii școlare/CDI; 

Discutarea proiectelor pentru anul 2015-2016. S-au transmis direcții de urmat 

pentru eficientizarea activității bibliotecilor, de către Pop Margareta, bibliotecar 

CCD, sugerate de către doamna inspector școlar general prof. Camelia Tabără: 

achiziții în funcție de cerințele utilizatorilor - pliate pe solicitările elevilor și 

necesitățile lor, expoziții de carte actualizate, apropierea de utilizatori, 

monitorizarea satisfacției utilizatorilor, introducerea „mapei de sugestii”, 

program de funcționare al bibliotecii, pliat pe cel al școlii, acolo unde există 

internat-program până la 17 în 2 zile pe săptămână, calitatea  de utilizator/ 

primul împrumut. 

 DONAȚIE DE CARTE din partea CCD BN, fiecărei biblioteci/CDI câte un CD 

cu lucrările „Ajută copilul să crească prin drepturile sale”, autor Șteopan Angela 

și „Somnul călătorilor” autor Victoria Fătu Nalațiu, cărți lansate la activitatea 

anterioară, a bibliotecii CCD și promise de către autori că vor fi donate în format 

electronic tuturor bibliotecilor școlare din județ. S-a donat și albumul „O 

cronologie a Caselor de Ajutor Reciproc” autor Cristian Florin Bota, și câte un 

calendar pentru 2016, fiecărei biblioteci. S-a făcut și o scurtă prezentare a 

Dicționarului praxiologic de pedagogie. Volumul I: A-D, coordonator Bocoș 

Mușata-Dacia, remarcându-se utilitatea acestuia și formula inedită de abordare și 

prezentarea inclusiv a site-urilor cu resurse pedagogice, curriculare, 

legislative(în vigoare la data elaborării dicționarului), care fundamentează 

problematicile vizate prin termenii explicitați. 

 Recomandările doamnei inspector Ramona Salak, (responsabil biblioteci școlare 

–ISJ BN) privind promovarea imaginii instituției școlare prin activități 

organizate în structurile info-documentare. A felicitat bibliotecarii pentru 

activitățile derulate. S-a prezentat proiectul județean „Biblioteca Vie 

 Oportunitatea de a fii creativ, dar și autentic și original atât în predare cât și în 

viața de zi cu zi. Activitatea a sintetizat următoarele elemente: prezentarea 

competențelor participanților pe domeniul creativ și exemplificări practice din 
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activitatea zilnică de predare la clasă. Temă: un exercițiu de creație - fiecare 

participant a primit un timbru și a trebuit să răspundă la întrebările:  

-Care este timbrul ceasului literar? 

-Cât e ceasul timbrului? 

Fiecare participant a răspuns/descris creativ timbrul primit. Apoi  

a urmat un alt moment de cretiv, când pornind de la ideea jocului s-a primit o 

altă temă: elaborarea unei scrisori adresate...(cuiva, la alegerea participanților)și 

apoi exprimarea/regizarea prin gestică și nu numai, a scrisorii primite. Toți 

participanții au participat activ și s-au exprimat pozitiv cu privire la eficiența 

activității desfășurate. 

 Recital de poezie-poeți invitați: Olimpiu Nușfelean, Ion Cioba, Ovidiu Pojar - 

lectură publică din cărțile autorilor invitați, în lectura autorilor. 

 Recital de poezie în limba română și în limbile franceza și engleză, poezii 

traduse de către copiii de la Palatul Copiilor, îndrumător profesor Ionela Silvia 

Nușfelean.  

 Expunerea creației plastice a elevei Drăguș Andrada, profesor îndrumător Diana 

Morar de la Palatul Copiilor. 

  Prezentare Revista Mișcarea Literară de către domnul Olimpiu Nușfelean, 

directorul revistei –s-a prezentat revista și importanța ei atât pentru cultura 

bistrițeană cât și pentru întreagă țara.  

 Moment Topârceanu, susținut de copiii de la Clubul Copiilor Năsăud, 

îndrumător, prof Maria Gonda. 

 Recital de poezie în limba engleză susținut de către copiii de la Palatul Copiilor 

Bistrița îndrumați de către domnul profesor Ioan Sabin Mureșan. 

 

b. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale 

Denumirea  

activităţii 

Tipul 

activităţii : 

simpozioane/

sesiuni/ 

schimburi de 

experienţă 

Locul desfăşurării 

activităţii  

(Casa Corpului 

Didactic a Județului 

Bistrița-Năsăud, 

filiale, CDI, unităţi de 

 Nr. 

Partici-

panţi 

Cost 

total** 

 

Cost 

ora/ 

Part

ici-

pant

*** 
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învăţământ) 

Consecințele intimidării, 

discriminării și stigmatizării 

în mediul școlar 

Colocviu 
Liceul cu Program 

Sportiv Bistrița 
12 

fără 

taxă 
 

Modalități de 

formare/dezvoltare a 

spiritului antreprenorial la 

elevi 

Masă rotundă 
Liceul cu Program 

Sportiv Bistrița 
19 

fără 

taxă 
 

Cultură și spiritualitate la 

Ciceu 
Dezbatere 

Casa Corpului 

Didactic Bistriţa-

Năsăud 

23 

fără 

taxă  

Tragediile istoriei. 

Holocaustul 
Dezbatere 

Centrul German (Casa 

Argintarului), Bistrița 
14 

fără 

taxă 
 

Repere ale identității 

europene în Societatea 

Cunoașterii 

Dezbatere 

Colegiul Național 

„Liviu Rebreanu”, 

Bistrița 

12 

fără 

taxă  

Școala șanselor egale – 

oportunități de proiecte și 

programe pentru elevii cu 

dezabilități 

Dezbatere 

Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă 

nr.1 Bistrița 

43 

fără 

taxă 
 

„ Ziua internaţională a 

persoanelor vârstnice” 
Dezbatere 

Colegiul Tehnic 

„Grigore Moisil” 

Bistrița 

36 

fără 

taxă  

Ziua educației Masă rotundă Hotel Metropolis 54 
fără 

taxă 
 

Cetățenia participativă 
Expoziție 

tematică 

Casa Corpului 

Didactic Bistriţa-

Năsăud 

12 

fără 

taxă  

Educație rutieră în grădiniță 

și în școală 

Sesiune de 

instruire 

Inspectoratul Școlar 

Județean Bistrița-

Năsăud 

84 

fără 

taxă  

Chinese Tea Culture Workshop 
Colegiul Național 

„Andrei Mureșanu” 
39 

fără 

taxă 
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Bistrița 

Colegiul Tehnic 

„Infoel” Bistrița 

Education in China Workshop 

Colegiul Național 

„Liviu Rebreanu” 

Bistrița 

Liceul cu Program 

Sportiv Bistrița 

66 

fără 

taxă 

 

Târgul de afaceri Workshop 
Hotelul Coroana de 

Aur, Bistrița 
14 

fără 

taxă 
 

Tehnici de învățare în 

domeniul educației non-

formale 

Workshop 
Școala Gimnazială 

nr.1 Bistrița 
25 

fără 

taxă  

Apa – o sursă de energie Dezbatere 
Liceul cu Program 

Sportiv Bistrița 
17 

fără 

taxă 
 

Campionat „Fair Play for 

Teachers” 
Activitate 

Liceul cu Program 

Sportiv Bistrița 
23 

fără 

taxă 
 

Activități extrașcolare în 

bibliotecile/ CDI-urile din 

județ  

Dezbatere 

Colegiul Național 

„Andrei Mureșanu” 

Bistrița 

30 

fără 

taxă  

Ziua internațională a 

poeziei 
Dezbatere 

Casa Corpului 

Didactic a Județului 

Bistrița-Năsăud 

11 

fără 

taxă  

Biblioteca Vie – Tehnici de 

pedagogie teatrală 
Workshop 

Unitățile școlare din 

județul Bistrița-

Năsăud 

125 

fără 

taxă  

Chinese paper cutting 

technique 
Workshop 

Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă 

nr.1 Bistrița 

Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă 

nr.2 Bistrița 

92 

fără 

taxă 

 

Educația non-formală, tot Workshop Școala Gimnazială 68 fără  
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educație „Lucian Blaga” 

Bistrița 

taxă 

Educația interculturală prin 

proiecte europene - 

diseminare de bune practici 

Workshop 

Colegiul Național 

„Liviu Rebreanu” 

Bistrița 

15 

fără 

taxă  

Jocuri şi experimente 

creative  
Workshop 

Palatul Copiilor 

Bistrița 
16 

fără 

taxă 
 

Total activități=23   

Total 

particip

anți 

=850 

  

Scurtă informare asupra acestor activităţi (calitate, impact, utilitate) 

Acest tip de activităţi au fost agreate de către beneficiari. Participarea a fost 

numeroasă, existând şi o cerere deosebită din partea cadrelor didactice. Continuă să reprezinte 

activităţi de interes, manifestările realizate sub forma colocviilor, seminariilor, meselor 

rotunde, dezbaterilor. 

Valori adăugate. Realizate ca activităţi interactive, au oferit participanţilor 

actualizarea cunoştinţelor de pedagogie modernă şi de specialitate, modele tematice, alternative 

moderne de strategii şi metode didactice, experienţe novatoare, consiliere educaţională Au fost 

identificate probleme comune ale procesului didactic, ale muncii educative, au fost convenite 

direcţii şi modalităţi unitare de acţiune. S-au pus bazele unor proiecte de colaborare, s-a realizat 

o mai bună comunicare între cadre didactice de diferite specialităţi, nivele de învăţământ şi 

zone geografice. S-au exersat valenţele muncii în echipă prin realizarea de materiale sau 

produse de grup. S-a realizat un util schimb de experienţă între cadre didactice din mediul rural 

şi urban. De asemenea, activităţile au asigurat şi întâlniri ale cadrelor didactice cu reprezentanţi 

ai I.S.J.  Bistriţa-Năsăud şi ai autorităţilor locale, oferind punţi de comunicare şi concertare a 

eforturilor. 

Elemente de fragilitate: 

 Prezenţa numeroasă, îndeosebi la simpozioane, nu are întotdeauna acoperire în 

calitate şi originalitate; se impune o pregătire/ iniţiere suplimentară a cadrelor didactice în 

tehnica redactării unei comunicări ştiinţifice, ca şi o mai bună selecţie a lucrărilor ce urmează a 

fi prezentate (eventual, şi prin implicarea inspectorilor şcolari de specialitate). Activităţile au 
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contribuit totuşi la încurajarea multor cadre didactice din mediul rural, la schimburi utile de idei 

şi experienţă, cu impact favorabil în dezvoltarea personală şi profesională; 

 Resursele financiare limitate (venituri proprii) de care dispune Casa Corpului 

Didactic A Județului Bistrița-Năsăud nu ne permit generalizarea sau susţinerea unui număr 

mare de acţiuni culturale, inclusiv sprijinirea unor formaţii artistice sau promovarea unor 

proiecte culturale de anvergură. 

 

7. Domeniul dezvoltării profesionale proprii  (director şi  personalul 

instituţiei)  

Directorul Casei Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud 

Casa Corpului Didactic a județului Bistriţa-Năsăud a sprijinit şi în acest an şcolar 

formarea şi dezvoltarea profesională a personalului propriu, fie prin programe proprii, fie prin 

participare la alte programe sau activităţi. 

 

Prof. Cioanca Valeria Monica 

- În stabilirea priorităţilor de formare proprie am avut în vedere oferta de formare internă 

şi programele naţionale şi internaţionale. 

- Sunt preocupat de nevoile proprii de formare, rezultate în urma autoevaluării, precum şi 

a evaluării anuale realizată de MENCȘ. În anul şcolar 2015-2016, pe baza priorităţilor 

de formare conform cu obiectivele fixate, am participat la mai multe programe de 

formare continuă: 

- Curs metodist - 2015, Asociația Karuna, cu durata de 162 de ore,COR           

214114; 

- Cursul de formare Rețea de formare continuă a cadrelor didacticepentru 

a utiliza multimedia.instrumentația virtuală și web 2.0 în aria 

curriculară Matematică și științe ale naturii, ID POSDRU 

/157/1.3/14158,50 de credite, 2015; 

- Management educațional european, 2015,Centrul de formare 

profesională Henri Coandă,Baia Mare,60 de credite transferabile. 

- Participarea la aceste cursuri este în conformitate cu Oferta de formare a instituţiei 

noastre şi cu schimbările produse la nivelul legislaţiei şcolare şi managementului 

educaţional. 
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- Cursurile de formare/perfecționare se realizează permanent sau periodic în funcție de 

nevoile identificate. 

- Am participat la simpozioane naţionale şi internaţionale şi ateliere de lucru pe diferite 

teme organizate și la activităţi de diseminare/valorizare a rezultatelor unor 

programe/proiecte. Toate competenţele dobândite în urma participării la programele de 

perfecţionare/formare continuă şi la toate activităţile menţionate le folosesc pentru 

îmbunătăţirea calităţii muncii personale şi a echipei pe care o conduc. 

 

Presonalul instituţiei 

- informare şi documentare curentă pentru cunoaşterea legislaţiei specifice Casa Corpului 

Didactic a județului Bistrița-Năsăud şi a noutăţilor în domeniul specialităţii; 

- activităţi publicistice şi editoriale; 

- schimburi de informaţii şi modele de bună practică cu colegi din alte Casa Corpului 

Didactic a județului Bistrița-Năsăud; 

- participare la simpozioane şi dezbateri, cu comunicări sau în calitate de moderatori; 

 

Prof. Baci Alin Dinu  

- perfecţionare continuă prin participarea la conferinţe de specialitate (Conferinţa 

Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România) stagii organizate de minister, 

participarea la activităţile metodice ale bibliotecarilor şi coordonarea acestor activităţi; 

- curs de formare Inițiere în utilizarea calculatorului; 

- studiu individual, documentare şi informare curentă asupra noutăţilor legislative şi în 

specialitate. 

Prof. Gîmbuță Alina 

Dezvoltare personală și profesională (2015-2016)  

Oradea, 10-11 septembrie 2015, proiect POSDRU "Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor 

în contextul dezvoltării durabile” (ID 141511), Atelier de planificare participativă-pentru 

profesorii fondatori ai comunităţii PROF 21, în vederea realizării de acţiuni educative în luna 

Octombrie 2015, luna PROF 21. 

Bistrița, 13-29 noiembrie 2015, curs de formare “Dezvoltare instituţională descentralizată“ 

Sovata, 11-13 decembrie 2015, curs de formare "scrierea si implementarea proiectelor europene 

2014 - 2020"  
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Bistriţa, 19-23 decembrie 2015, curs de formare “Educaţie împotriva corupţiei” 

POSDRU/175/2.1/S/150327- Primii pași în carieră prin firma de exercițiu 

*Workshop “Dezvoltare durabilă şi sustenabilitate”, 29.09.2015, Liceul cu Program Sportiv, 

Bistriţa; 

*Târgul Firmelor de Exerciţiu pe judeţul Bistriţa-Năsăud, 13.10.2015, Liceul cu Program 

Sportiv, Bistriţa. 

*Workshop “Promovarea afacerii”, 28.10.2015, Liceul cu Program Sportiv, Bistriţa. 

POSDRU/157/1.3/S/141511-dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul 

dezvoltării durabile. 

*acțiunea educativă Portret de Socăciță; 

Bistrița, 15-16 Martie 2016, Conferința Internațională ”Intervenția timpurie la copilul cu 

dizabilități”, organizată de Fundația Inocenți, Bistrița; 

Bistrița, 17.03-08.04. 2016, curs de formare “Evaluator de proiecte“; 

Predeal,  13-15 mai 2016, EVS Camp-SEV (Serviciul European de Voluntariat) 20 de ani, 

organizat de Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca şi Agenţia Naţională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP); 

Portugalia, Aveiro, 17-18 Mai 2016, Simpozion Internațional „European Identity-part of world 

heritage”; 

Bistrița, 3 iunie 2016, Conferința Internațională  „Metodologii specifice în alternativele 

educaționale”, organizată de Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei al Facultății de Psihologie 

și Științe ale Educației, , din cadrul UBB extensia Bistrița. 

 

Prof. Telcean Dorian Mariana (0,5) 

Dezvoltare personală și profesională:  

Cursuri 

- ”Învățând să trăim împreună” 

- ”Tehnici de integrare eficientă a copiilor cu dificultăți de învățare” 

Work-shop-uri 

- ”O altă abordare a comisiilor metodice” 

- ”Tehnici de învățare în domeniul educației non-formale” 

 

Prof. Vartic Mayla Iuliana 
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Dezvoltare personală și profesională:  

- 13-29 noiembrie 2015, curs de formare “Dezvoltare instituţională descentralizată“ 

- 10 decembrie 2015, expoziție tematică: ”Cetățenia participativă” 

- 19-23 decembrie 2015, curs formare ”Educație împotriva corupției” 

- 27 ianuarie 2016 workshop ”Educație în China” 

- 15-16 aprilie 2016 Schimb de bune practici ”Sistemul de Bacalaureat in Ungaria” prin 

Klebersberg Intézményfentartó Központ– Soproni Tankerület Ungaria 

- 17-18 aprilie 2016 Schimb de bune practici ”Sistemul de Bacalaureat in Austria” prin 

Biroul European – Departamentul de educație Viena, Austria 

- 5-10 mai ”Nature rangers ” participare la dezbaterea din cadrul proiectului  Erasmus+  

în Lanciano Italia 

- 1-15 iulie 2016, curs formare „Utilizarea avansată a instrumentelor TIC”; 

- 2-29 august. curs de formare  ”Tehnici de integrare eficientă a copiilor cu dificultăți de 

învățare” 

- și alte conferinte naționale și internaționale de interes profesional și de dezvoltare 

personală  

Responsabilități: 

- membră în Consiliul de Administratie a instituției 

- membră în Consiliul de Administrație a Colegiului Tehnic Infoel, desemnat de Primăria 

Bistrița 

- responsabilă cu sigiliul 

- coordonare departament resurse umane 

 

Pop Margareta -  bibliotecar  

Dezvoltare personală profesională:  

- septembrie 2015 la Iași-participare la Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor 

din România , acordare de către consiliul de conducere al ABR o diplomă pentru 

contribuții deosebite la activitățile profesionale și științifice ale Asociației 

Bibliotecarilor din România de-a lungul a 25 de ani;  

- participarea la cursul de formare și dezvoltare personală “Educație împotriva corupției” 

însumând 30 de ore, organizat de către CCD BN,  
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- participare la activitățile desfășurate de experți ai Băncii Mondiale, la ISJ BN în cadrul 

proiectului PODCA “Dezvoltarea capacității administrative a MECS prin 

implementarea managementului strategic și îmbunătățirea ledership-ului instituției”, 

SMIS 39174,  

- participare la Masa rotundă “În căutarea unei formule câștigătoare în educație” cu 

ocazia Zilei Mondiale a Educației din 5 octombrie 2015,  

- participare la activitățile de dezvoltare profesională, conform Raportului de dezvoltare 

profesională completat în cadrul proiectului Personal didactic din sistemul de 

învățământ preuniversitar și universitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul 

vieții (Cod contract: POSDRU/174/1.3/S/149155), cu acordarea a unui număr de 5 

credite profesionale transferabile,  

- participare/organizare expoziție tematică “Cetățenie participativă”, activitate organizată 

de CCD BN, inclusă în oferta de programe, proiecte și activități. 

- în mai 2016 la Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” București - Conferinţa 

Naţională a Bibliotecarilor Caselor Corpului Didactic „Educație și formare profesională 

în spiritul cerințelor europene”;  

- curs de formare și dezvoltare personală “Comunicare și munca în echipă” însumând 24 

de ore, organizat de către CCD BN, la programul de formare continuă “Utilizarea 

avansată a instrumentelor TIC”, furnizat de SIVECO România SA, cu durată de 89 ore, 

și acreditat cu 25 de credite profesionale transferabile, conform OM 3284/17.02.2012  

- programul de de formare continuă “Biblioteca / CDI în pas cu schimbările tehnologice” 

însumând 24 ore de formare, organizat de către CCD BN, în calitate de responsabil de 

program.  

- 4 martie 2016, prima ediție a proiectului județean “Manifest: Viața la țară”, organizat de 

către Școala Gimnazială Braniștea, cuprins în Calendarul Activităților Educative 

Județene 2016, secțiunea 2. 

 

Năstase Adrian – informatician 

Dezvoltare personală și profesională: 

- Activitate permanentă de autoinstruire şi autoperfecţionare, specificul profesiei cerând 

menținerea la curent cu noutățile din domeniul de activitate. 

Responsabilităţi: 
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- membru în comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a 

posturilor didactice declarate vacante/rezervate; 

- membru în comisia județeană de soluționare a contestațiilor formulate de cadrele 

didactice în cadrul concursului pentru acordarea gradației de merit; 

- secretar în comisia de evaluare a lucrărilor pentru Evaluarea Națională clasa a VIII-a; 

- responsabil cu eliberarea atestatelor emise în numele CCD; 

- membru în comisia care răspunde de administrarea/postarea de informații pe site-ul 

CCD; 

- membru în comisia de selecționare a documentelor arhivistice din CCD; 

- membru în compartimentul de achiziții publice la nivelul CCD; 

- membru în comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 

dezvoltării sistemului de control managerial la nivelul CCD. 

 

Vișovan Nina Irina – administrator financiar: 

- studiu individual, documentare şi informare curentă asupra noutăţilor în 

legislaţia financiar-contabilă, în utilizarea softului de salarizare şi evidenţă a personalului; 

- - a participat la cursuri de inițiere in noile programe de Trezorerie. 

 

8. Activităţi/ servicii prestate pentru obţinerea de venituri extrabugetare  

 

Tipul activităţii/ serviciului  Suma încasată (RON) 

EDUcație nonformală 6250 

Utilizarea avansata a instrumentelor TIC 4750 

Evaluarea internă a calității în unitățile de învățământ prin CEAC 2590 

Implementarea programei şcolare „Consiliere şi orientare” 4130 

Managementul activităților educative și extrașcolare 1190 

Management de proiecte europene. Exemple de bună practică 3570 

Valorificarea operei populare în educație 1470 

ACCES – Inovarea didactică prin interdisciplinaritate 2160 

Biblioteca/CDI în pas cu schimbările tehnologice 1330 

Calitate în învăţământul preşcolar 1400 

Comunicare și munca în echipă 1470 

Didactici moderne - disciplina matematică 1190 
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TOTAL 31,500 RON 

 

9. Acţiuni în justiţie /procese sau plângeri penale care au vizat institu ţia 

Casa Corpului Didactic sau/şi conducerea acesteia în anul şcolar 2015-

2016: 

 

Judeţ Tema/motivul 

acţiunii în 

justiţie/plângerii 

penale 

 Părţile  

implicate  

Calitatea 

procesuală a  

părţilor 

Stadiul în  

care se află  

acţiunea 

 

Observaţii 

 

BN Conflict de muncă Marc Elena 

Egreta 

versus Casa 

Corpului 

Didactic a 

Județului 

Bistrița-

Năsăud  

Parat În desfășurare  

 


