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I. Raport narativ: 

În anul școlar 2017-2018, 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. (adresa nr. 38476/29.11.2017, înregistrată la CCD BN cu 
nr. 629/07.12.2017) 

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 ISJ 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. 

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

general, pentru anul școlar 2017-2018. 
 
Conform analizei nevoilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din școlile 

județului Bistrița-Năsăud, stabilite în urma aplicării și interpretării chestionarelor personalului 
didactic de predare și didactic auxiliar 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 continuă din instituțiile de învățământ 
ale județului, s-au stabilit obiectivele și direcțiile de acțiune pentru anul școlar 2017-2018. 
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; 
● Asigurarea și dezvoltarea resurselor materiale și financiare, a fondului și 
mijloacelor de informare și documentare pentru toți beneficiarii, la standarde superioare 
de comunicare. 

 
- 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 
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baza analizei de formare continuă realizată la nivelul județului, cu respectarea 
cadrului legislativ, metodologic și al politicilor MEN. 

- 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 CDI-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 în CDI-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. 

 
 
2. Concordanța cu obiectivele strategice ale ISJ BN 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; 
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 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 ISJ 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.  

Considerăm că activitatea organizată și desfășurată în cadrul Casei Corpului Didactic a 
Județului Bistrița-Năsăud în anul școlar 2017-2018 s-a înscris în strategia proprie, dar și în cea 
a ISJ Bistrița-Năsăud privind pregătirea resurselor umane la nivelul județului. 

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, profesorilor metodiști și bibliotecarei din Casa Corpului 

Didactic a Județului Bistrița-Năsăud la inspecții tematice și inspecții generale; 
- 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 ISJ 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 971 participanți. Dintre aceștia: 
- din mediul rural: 464 



Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud Raport de activitate 2017 – 2018 

5 

- din mediul urban: 507 
De asemenea, am organizat și desfășurat un număr de 29 activități metodico-științifice 

cu tematică diversă, la care au participat un număr 839 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 2018-2019). 
- stabilirea priorităților de formare în funcție de analiza de nevoi și de planul de măsuri 

remediale elaborat de ISJ Bistrița-Năsăud; 
- 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 ISJ 

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 2017-2018, privind evaluarea și monitorizarea impactului participării 
cadrelor didactice din județ la activități de formare continuă/perfecționare. 
 
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud este permanent preocupată de 

formarea continuă a cadrelor didactice din județul Bistrița-Năsăud, de asigurarea unui impact 
pozitiv asupra dezvoltării profesionale și personale a cadrelor didactice participante la cursurile 
și activitățile metodico-științifice și culturale aflate în oferta instituției, dar și asupra dezvoltării 
instituțiilor școlare pe care le reprezintă participanții. 

Evaluarea și monitorizarea impactului participării cadrelor didactice din județ la 
cursurile de formare continuă/perfecționare, la sesiunile de instruire sau/și la activitățile 
metodico-științifice și culturale s-a realizat prin: 

- documentele scrise, chestionare aplicate; 
- discuții informale cu cadrele didactice din învățământul preuniversitar bistrițean; 
- 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; 

- comentarii în spațiul digital, articole publicate în reviste și ziare de specialitate, articole 
publicate pe Blog-uri personale sau profesionale; 
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- numărul și tipul de resurse educaționale deschise realizate și publicate în regim gratuit 
prin intermediul unor platforme digitale specializate pe domeniul educațional; 

- numărul și tipul de proiecte deschise pe parcursul unui an școlar de către cadrele 
didactice din județ pe platforme digitale destinate domeniul educaționale, precum eTwinning.  

Pentru asigurarea evaluării și monitorizării impactului participării cadrelor didactice din 
județ la activități de formare continuă/perfecționare, a activităților de instruire, a activităților 
metodico-științifice și culturale 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/responsabili de activități, s-a 
gestionat corect formarea cadrelor didactice, s-au organizat stagii de formare pentru cursurile 
acreditate, s-a făcut evaluarea internă și externă a acestora; s-a urmărit valorificarea cursurilor 
și activităților la clasă, în unitățile școlare cuprinse în graficul de inspecție școlară generală. 

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 competențe. 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. 

- 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. 

 
 
b) Activitățile desfășurate de CCD în parteneriat cu ISJ, care au condus la 

creșterea calității actului didactic în școlile din județ. 
 
În perioada 21-24 noiembrie 2017, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud 

a organizat sesiuni de instruire cu responsabilii cu formarea continuă, conform următoarei 
planificări: 

- Grupa 1: Marți, 21.11.2017, ora 14.00, la Școala Profesională Specială „Sfânta 
Maria”, Bistrița; 

- Grupa 2: Joi, 23.11.2017, ora 14.00, la Școala Profesională Specială „Sfânta Maria”, 
Bistrița; 

- Grupa 3: Miercuri, 22.11.2017, ora 14.00, la Colegiul Silvic „Transilvania”, 
Năsăud; 

- Grupa 4: Vineri, 24.11.2017, ora 14.00, la Colegiul Național „Petru Rareș”, Beclean.  
La aceste sesiuni au fost clarificate conceptele de Credite Personale Transferabile (CPT) 

și ECTS, au fost prezentate tipurile de cursuri cuprinse în oferta CCD (cursuri acreditate, 
neacreditate și cu cod COR), au fost discutate cele două machete pe care responsabilii cu 
formarea continuă trebuie să le completeze și li s-a aplicat un chestionar pentru identificarea 
nevoilor, dar și a modului în care aceștia comunică la nivel instituțional cu echipa managerială 
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și cu alte cadre didactice. De asemenea, s-au discutat și aspecte particulare despre Evoluția în 
carieră, cu privire la examenele de Definitivat, Gradul II și Gradul I. 

La activitate au fost prezenți 112 profesori, din care 104 responsabili cu formarea 
continuă – respondenți la chestionarul aplicat. Prezența profesorilor a fost după cum urmează: 
grupa 1 – 30 profesori, grupa 2 – 30 profesori, grupa 3 – 31 profesori, grupa 4 – 21 profesori. 
Centralizarea chestionarelor a fost realizată de profesor metodist CCD-BN Cotuțiu Teodor iar 
interpretarea datelor din chestionar de profesor metodist CCD-BN Bogdan Doina-Marilena, 
statistică regăsită în raportul de evaluare a activității. 

Prin sprijinul ISJ BN, cadrele didactice care predau la clasa a V-a au participat în anul 
școlar 2017-2018 la workshop-urile și la programele de formare continuă organizate de CCD 
BN, precum Elemente de didactică aplicată – EDA (pentru disciplinele: Matematică, Biologie, 
Geografie, Istorie, Religie, Limba și literatura română, Limbi moderne, Educație plastică, 
Educație muzicală, Educație fizică și sport, Consiliere școlară, Logopedie, Educație 
Tehnologică), Implementarea eficientă a curriculumului gimnazial la disciplina ,,Educație 
tehnologică și aplicații practice" și Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a. 

În perioada 14.11.2017 – 23.11.2017 s-a desfășurat sub coordonarea responsabililor de 
activitate: doamna inspector de specialitate prof. Unciu Speranța-Dorina și prof. metodist CCD-
BN Bogdan Doina-Marilena, activitatea: Implementarea eficientă a curriculumului gimnazial 
la disciplina EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE. Activitatea s-a 
desfășurat în data de 14.11.2017 la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița; în data de 
15.11.2017 la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud, iar în data de 23.11.2017 la Școala 
Gimnazială „Grigore Silași” Beclean. În urma interpretării datelor chestionarului aplicat la 
activitate, am concluzionat următoarele: la activitate au participat 85 de cadre didactice din cele 
107 cadre didactice care predau educație tehnologică – 79,43%; procentual, pe centre, prezența 
a fost: 93,18 % la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița, 68,57% la Școala Gimnazială 
„Mihai Eminescu” Năsăud, iar la Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean fiind adăugați 
listei și profesorii absenți în cele două locații – 40,81%, statistică regăsită în raportul de evaluare 
a activității. Centralizarea chestionarelor și interpretarea datelor din chestionar a fost realizată 
de profesor metodist CCD-BN Bogdan Doina-Marilena. Doamna inspector a prezentat 
platforma RED – arhiva de resurse educaționale deschise de la nivelul ISJ BN – site-ul propriu, 
recomandând utilizarea ei pentru încărcarea resurselor educaționale proprii activități / 
materiale, care pot oferi exemple de bună practică, precizând că astfel, pot fi motivate cadrele 
didactice care vin cu propuneri în cadrul consiliului consultativ al disciplinei în vederea analizei 
și validării produselor didactice. Aceste activități au avut în vedere și modul de implementare 
a noilor programe școlare – proiectare, predare integrată, modalități de evaluare la clasa a V-a 
dar și indicatorii de calitate în ceea ce privește inspecția la clasă / asistențele la lecții, în 
contextul noilor programe la clasa a V-a, activități care conduc la creșterea calității actului 
didactic la această disciplină. 

În data de 20.06.2018, la  Liceul Tehnologic Agricol Beclean, o parte din directorii 
unităților de învățământ care au clasa a V-a au participat la workshopul organizat de CCD BN 
cu tema Interdisciplinaritate – predare inter- și transdisciplinară și opționale integrate, tocmai 
pentru a avea un punct de plecare în ceea ce privește noua abordare curriculară sau acordarea 
avizului pentru proiectarea la nivelul școlii / comisia pentru curriculum a opționalelor integrate, 
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al cărui responsabil de activitate a fost profesorul metodist CCD-BN Bogdan Doina-Marilena, 
și inspector școlar ISJ BN prof. Konradi Simona. 

La Cercul Pedagogic desfășurat la Colegiul Tehnic Infoel, în data de 25.01.2018, cu 
tema: „Utilizarea resurselor digitale în predarea modulelor de specialitate – Indicatori de calitate 
în activitatea cadrelor didactice”, în calitate de coordonator de cerc, d-na profesor metodist 
Bogdan Doina-Marilena a prezentat platforma Kahoot, ca aplicație a temei cercului, la 
propunerea doamnei inspector de specialitate ÎPT profesor Speranța Unciu, activitatea pe 
platformă a cadrelor didactice și implicit a elevilor, conducând spre creșterea calității actului 
didactic, precizare regăsită și în procesul verbal a cercului pedagogic. Unitățile de învățământ 
arondate la cerc, în aceasta locație, cu numărul de cadre didactice participante sunt: Colegiul 
Tehnic Infoel Bistrița – 20, Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița – 16, Liceul Tehnologic 
Agricol Bistrița – 17. 

De asemenea, directorul și cei 4 profesori metodiști ai CCD BN au fost implicați în 
organizarea consfătuirilor și/sau cercurilor pedagogice pentru cadrele didactice de la nivelul 
județului Bistrița-Năsăud, disciplinele: Matematică (director Ioja Ioan), Socio-umane (prof. 
metodist Gîmbuță Alina, responsabil cerc pedagogic al profesorilor de socio-umane, desfășurat 
la Colegiul Național „Liviu Rebreanu”, Bistrița, în data de 30 mai 2018, cu tema: Metode de 
învățare indirectă-metafora terapeutică – cu aplicație în sfera educației axiologie/prin optim 
axiologic), Tehnologii (prof. metodist Bogdan Doina Marilena), Istorie (prof. metodist Ani Iulia 
Cristina) și Limbă și literatura română (prof. metodist Cotuțiu Teodor). 

Doamna prof. metodist Gîmbuță Alina fost responsabilă  din partea CCD BN cu 
organizarea și monitorizarea activității profesorilor voluntari de la Institutul Confucius din 
cadrul UBB Cluj, activitate desfășurată de aceștia pe parcursul anului școlar 2017-2018 în 
unități școlare din Bistrița, Năsăud și Beclean. 

 
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 Colegiul Național 
„Petru Rareș” Beclean  
Liceul Tehnologic 
„Henri Coandă” 
Beclean 
Liceul Tehnologic 
Agricol Bistrița 
Școala Gimnazială nr. 
4 Bistrița 

18-22. 
09.2017 

Inspecție tematică 
Monitorizarea 
situației unităților 
de învățământ din 
județ la început de 
an școlar 2017-
2018 

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 

2 Colegiul Național 
„Petru Rareș” Beclean  
Liceul Tehnologic 
„Henri Coandă” 
Beclean 
Liceul Tehnologic 
Agricol Bistrița 
Școala Gimnazială nr. 
4 Bistrița 

16-20. 
10.2017 

Evaluare directori 
I – etapa 1, an 
școlar 2017-2018  
(În conformitate cu 
OMEN nr. 3623 / 
11.04.2017) 

Director Ioja Ioan 

3 Liceul Tehnologic 
„Ion Căian Românul” 
Căianu Mic 

23 -27. 
10.2017 

Inspecție generală 
domeniul 4 
 și disciplina 
Matematică  

Director Ioja Ioan 

4 Grădinița cu Program 
Prelungit nr. 1 Năsăud 

16.11.2017 Cerc pedagogic 
directori 

Director Ioja Ioan 

5 Colegiul Național 
„Petru Rareș” Beclean  
Liceul Tehnologic 
„Henri Coandă” 
Beclean 
Liceul Tehnologic 
Agricol Bistrița 
Școala Gimnazială nr. 
4 Bistrița 

27-30. 
11.2017 

Inspecție tematică 
Monitorizarea 
implementării 
OMEN 
5472/07.11.2017, 
art. 3 – 
fundamentarea 
cifrei de 
școlarizare 
Monitorizarea 
desfășurării, în 
unitățile de 
învățământ, a 
activităților vizând 
elevii cu risc 
ridicat de PTȘ - 
eșec / abandon 
școlar 
Monitorizarea 
situației 
rechizitelor școlare 

Director Ioja Ioan 

6 Colegiul Național 
„Andrei Mureșanu” 
Bistrița 

06-15. 
12.2017 

Inspecție generală/ 
Domeniul 3 din 
regulamentul de 

Profesor metodist 
Director 
Bibliotecar 

Ioja Ioan, 
Gîmbuță 
Alina 
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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 

inspecție și 
disciplinele 
Socio-umane 
Matematică 
Bibliotecar 

Pop 
Margareta 

7 Liceul Tehnologic 
Lechința 

09.11. 2017 Inspecție curentă 
nr. 2 pentru 
obținerea gradului 
didactic I 

Profesor metodist Bogdan 
Doina-
Marilena 

8 Liceul Tehnologic 
„Liviu Rebreanu” 
Maieru 

21.11. 2017 Inspecție curentă 
nr. 2 pentru 
obținerea gradului 
didactic I 

Profesor metodist Bogdan 
Doina-
Marilena 

9 Unități de înv. 
arondate 

25.01. 2018 Cercuri 
pedagogice 

Director 
Profesori 
metodiști 

Ioja Ioan 
Gîmbuță 
Alina 
Bogdan 
Marilena 
Ani Iulia 
Cotuțiu 
Teodor 

10 Colegiul Național 
„Petru Rareș” Beclean  
Liceul Tehnologic 
„Henri Coandă” 
Beclean 
Liceul Tehnologic 
Agricol Bistrița 
Școala Gimnazială nr. 
4 Bistrița 

29.01-09.02. 
2018 

Evaluare directori 
II – an școlar 
2017-2018  
(În conformitate cu 
OMEN nr. 3623 / 
11.04.2017) 

Director Ioja Ioan 

11 Colegiul Național 
„Liviu Rebreanu” 
Bistrița 

29.01. 2017 Inspecție curentă 
gradul II 

Director Ioja Ioan 

12 Colegiul Național 
„Petru Rareș” Beclean 
Liceul Tehnologic 
„Henri Coandă” 
Beclean 

12.02-
16.02.2018 

Inspecție tematică: 
Monitorizare - 
competențe Bac 
Proiect de 
încadrare 2017-
2018 

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 

Liceul Tehnologic 
Agricol Bistrița 
Școala Gimnazială nr. 
4 Bistrița 

Mișcare elevi 

13 Școala Gimnazială 
„Mihai Eminescu” 
Năsăud 

19-02-
23.02.2018 

Inspecție școlară , 
generală, domeniul 
4 
Într-o unitate de 
învățământ, 
Bibliotecă 

Director 
Bibliotecar 

Ioja Ioan 
Pop 
Margareta 

14 Școala Gimnazială  
„Grigore Herineanu” 
Galații Bistriței 

19.03-
23.03.2018 

Inspecție școlară 
generală, domeniul 
4 
Într-o unitate de 
învățământ 
Bibliotecă 

Director 
Bibliotecar 

Ioja Ioan 
Pop 
Margareta 

15 Liceul Tehnologic 
Telciu 

22.02. 2018 Inspecție curentă 
nr.1 pentru 
obținerea gradului 
didactic II 

Profesor metodist Bogdan 
Doina-
Marilena 

16 Liceul Tehnologic 
Telciu 

22.03. 2018 Inspecție specială 
pentru obținerea 
gradului didactic I 

Profesor metodist Bogdan 
Doina-
Marilena 

17 Colegiul Național 
„George Coșbuc” 
Năsăud 

martie 2018 Inspecție specială 
pentru acordarea 
gradului didactic I 

Profesor metodist Gîmbuță 
Alina 

18 Liceul cu Program 
Sportiv Bistrița 

martie 2018 Inspecție specială 
pentru acordarea  
gradului definitiv  

Profesor metodist Gîmbuță 
Alina 

19 Școala Gimnazială 
Nușeni 

23.04-
27.04.2018 

Inspecție școlară 
generală domeniul 
4, într-o unitate de 
învățământ 
 Bibliotecă 

Director 
Bibliotecar 

Ioja Ioan 
Pop 
Margareta 

20 Liceul Teoretic 
„Solomon Haliță” 
Sângeorz-Băi 

26.04. 2018 Inspecție specială 
pentru obținerea 
gradului didactic I 

Profesor metodist Bogdan 
Doina-
Marilena 
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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 

21 Colegiul Național 
„Petru Rareș” Beclean 
Liceul Tehnologic 
„Henri Coandă” 
Beclean 
Liceul Tehnologic 
Agricol Bistrița 
Școala Gimnazială nr. 
4 Bistrița 

14.05-18.05 
2018 

Inspecție tematică 
– Evaluare 
directori III 
Monitorizarea EN 
II, IV 

Director Ioja Ioan 

22 Colegiul Național 
„Liviu Rebreanu” 
Bistrița 

mai 2018 Inspecții la clasă 
pentru participarea 
la examenul 
național de 
ocupare a 
posturilor didactice 
din învățământul 
preuniversitar 

Profesor metodist Gîmbuță 
Alina 

23 Liceul Sanitar Bistrița mai 2018 Inspecție generală/ 
Socio-Umane 
 Bibliotecă  

Profesor metodist 
 Bibliotecar 

Gîmbuță 
Alina 
 Pop 
Margareta  

24 Colegiul Național 
„Petru Rareș” Beclean 
Școala Gimnazială nr. 
4 Bistrița 

11.06-
15.06.2018 

Inspecție tematică: 
- monitorizare EN 
VIII 

Director Ioja Ioan 

25 Colegiul Național 
„Petru Rareș” Beclean 
Liceul Tehnologic 
„Henri Coandă” 
Beclean 
Liceul Tehnologic 
Agricol Bistrița 
Școala Gimnazială nr. 
4 Bistrița 

02.07-06.07 
2018 

Inspecție tematică 
– Evaluare 
directori IV 

Director Ioja Ioan 

Total inspecții tematice: 8 
Total inspecții generale: 5 
Inspecții speciale:8 
Nr. persoane din CCD BN implicate în activitatea de inspecție: 4 
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III.  Date/ informații privind instituția și activitatea desfășurată: 
1. Prezentare instituțională 
a) Date de identificare: Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud 

Adresa poștală: 420184, Bistrița, B-dul Independenței, nr. 24, jud. Bistrița-Năsăud; 
telefon: 0263 237094; fax 0263 234916; e-mail: ccd@ccdbn.ro; site web: http://ccdbn.ro. 

Instituția nu deține sediu propriu. 
Director: Prof. Ioja Ioan 
Adresă director: Bistrița, str. Aleea Brândușei, nr. 25, ap. 30, e-mail: 

ioja.ioan@ccdbn.ro 
 

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) 

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 3,5 2,5 0 0 8 7 

În anul școlar 2017-2018 Organigrama Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-
Năsăud a cuprins 8 posturi din care : 4, 5 posturi didactice și 3,5 posturi didactic auxiliar. 
Astfel: 

- director – 1 post; 
- profesori metodiști – 3,5 posturi; 
- personal didactic auxiliar – 3,5 posturi (1 informatician, 1 bibliotecară, 1 secretar, 1/2 

administrator financiar) 
Situația ocupării posturilor se prezintă astfel: 
Director:  
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; 
- administrator financiar – post ocupat, prin concurs, pe perioadă nedeterminată: 

17.08.2017 
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c) Rezultatele evaluării personalului didactic încadrat la casa corpului didactic pentru 
anul școlar 2017-2018 

 
Nr. 

posturi 
didactice 
aprobate 
în Statul 
de funcții 

Numele și 
prenumele 
persoanei 
încadrate 

Încadrarea s-a făcut 
prin: 

CALIFICATIV 
acordat 

Observații 
concurs detașare 

6 Ani Iulia 
Cristina 

 da Foarte Bine Prof. metodist 

Bogdan 
Doina 
Marilena 

 da Foarte Bine Prof. metodist 

Cotuțiu 
Teodor 

 da Foarte Bine Prof. metodist 

Gîmbuță 
Alina 

 da Foarte Bine Prof. metodist 

Gherghel 
Irina 

da  Foarte Bine Administrator 
financiar 

Pop 
Margareta 

da  Foarte Bine Bibliotecar 

Năstase 
Adrian 

da  Foarte Bine Informatician 

TOTAL  2,5 3,5   
 
 
d) Filiale ale CCD: Nu este cazul 
 
 
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 
Bistrița Liceul Tehnologic Agricol Bistrița 
Bistrița Liceul Teoretic Sanitar Bistrița 
Bistrița Liceul Tehnologic De Servicii Bistrița 
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Localitatea Unitatea școlară cu bibliotecă 
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 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 Național „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 25 

 
Rural: 

Localitatea Unitatea școlară cu bibliotecă 
Bistrița Bârgăului Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița Bârgăului 
Budacu De Jos Școala Gimnazială Budacu De Jos 
Budești Școala Gimnazială Budești 
Căianu Mic Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul” Căianu Mic 
Petriș Școala Gimnazială Petriș 
Chiochiș Școala Gimnazială „Iuliu Prodan” Chiochiș 
Ciceu-Mihăiești Școala Gimnazială „Petru Rareș” Ciceu-Mihăiești 
Dumitra Școala Gimnazială Dumitra 
Feldru Liceul Tehnologic Feldru 
Galații Bistriței Școala Gimnazială „Grigore Herinean” Galații Bistriței 
Ilva Mare Școala Gimnazială Ilva Mare 
Lechința Liceul Tehnologic Lechința 
Vermeș Școala Gimnazială Vermeș 
Măgura Ilvei Școala Gimnazială „Dariu Pop” Măgura Ilvei 
Anieș Școala Gimnazială „Iustin Ilieșiu” Anieș 
Matei Școala Gimnazială Matei 
Corvinești Școala Gimnazială „Vasile Grigore Borgovan” Corvinești 
Monor Școala Gimnazială „Paul Tanco” Monor 
Nimigea de Jos Școala Gimnazială Nimigea De Jos 
Nușeni Școala Gimnazială Nușeni 
Vița Școala Gimnazială „Dsida Jeno” Vița 
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Parva Școala Gimnazială „Vasile Scurtu” Parva 
Poiana Ilvei Școala Gimnazială „Sever Pop” Poiana Ilvei 
Prundu Bârgăului Liceul „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului 
Rebrișoara Școala Gimnazială „Iacob și Ioachim Mureșanu” Rebrișoara 
Runcu Salvei Școala Gimnazială „Ioan S. Pavelea” Runcu Salvei 
Sânmihaiu De Câmpie Școala Gimnazială Sânmihaiu De Câmpie 
Șanț 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 
Total rural 36 

 
 

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 Babeș-Bolyai 
Cluj Napoca 

Liceul Tehnologic 
„Liviu Rebreanu” 
Maieru 

Bontaș 
Dochia 

Bibliotecar/ normă 
întreagă 

Superioare+ 
Postuniversitar de 
biblioteconomie 
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Unitatea școlară / 
Localitatea 

Responsabil 
CDI 

Statutul 
responsabilului CDI * 

Studii** 

Liceul Tehnologic 
Târlișua 

Sitar Meruțiu 
Horoba Ana 
Maria 

Bibliotecar 0,75 normă 
Superioare + Master 
Universitatea Babeș-Bolyai 
Cluj Napoca 

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  
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 

Pop Emilia Profesor/benevol 
Superioare  
Profesor limba și literatura 
română 

Școala Gimnazială 
„Nicolae 
Drăganu” Zagra 

Turșan Ana Profesor/benevol 
Superioare 
profesor învățământul 
primar 
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Unitatea școlară / 
Localitatea 

Responsabil 
CDI 

Statutul 
responsabilului CDI * 

Studii** 

Școala Gimnazială 
Miceștii de 
Câmpie 

Dreptate 
Ileana 

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 

Szilagyi 
Maria 

Profesor/benevol 
Superioare + Curs 
Postuniversitar de 
biblioteconomie 

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 Maria 
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 

Socaciu 
Teodora 

Profesor/benevol 
Superioare 
Profesor limba și literatura 
română 

Școala Gimnazială 
„Tiberiu Morariu” 
Salva 

Pop 
Anamaria 

Profesor /benevol 
Superioare 
Profesor limba și literatura 
română 

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 
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Unitatea școlară / 
Localitatea 

Responsabil 
CDI 

Statutul 
responsabilului CDI * 

Studii** 

Școala Gimnazială 
Numărul 1 Ilva 
Mică 

Groza 
Cristina 

Profesor/benevol 
Superioare 
Profesor învățământ 
preșcolar 

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 
educațion

al (nr. 
buc) 

Fond 
de 

carte 
(nr. buc) 

Alte 
echipamente 

(denumire, nr. 
buc. ) 

Sursa 
dotării

* 

58 
 
7 

TV – 1 
Videoproi
ector – 9 
Cameră 
video – 2 

4 1 AeL -1 30028 
volume 

Imprimante – 
10 
Video-player 
-1 
Cameră foto 
– 2 
Aparat 
spiralat – 3 
Scanner – 2 
Telefax – 1 
DVD Player 
– 1 
- tablă 
interactivă: 1 
- tabletă: 6 

 

*Veți preciza sursa financiară din care au fost achiziționate echipamentele și anul achiziționării. Pentru 
echipamentele achiziționate prin proiecte veți preciza explicit denumirea proiectului.  

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

Nu este cazul 
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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 

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

3114/01. 02. 
2016 

12 21 3150 12,5 

Total programe: 1   Total 
participanți: 

21 

  

 
 

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*** 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Maramureș 

Evaluare și 
examinare 
pentru 
definitivat și 
titularizare – 
EEDT 

5990/16. 12. 
2015 

30 25 9578 12,77 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Maramureș 

Elemente de 
didactică 
aplicată – 
EDA 

4475 / 
06.07.2016 

30 225 94500 14 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Brăila 

Informatică și 
TIC pentru 
gimnaziu – 
clasa a V-a 

4586 / 09. 08. 
2017 

15 50 9500 12,66 

Fundația 
Noi 
Orizonturi 

Strategii ale 
învățării 
experiențiale 

6217/23.12.2016 15 100 25000 16,66 

 Total 
programe: 4 

  Total 
participanți: 
400 
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c) Programe în concordanță cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane 

ale MEN, organizate prin casa corpului didactic 

 
 

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 
Calitate în învățământul 
preșcolar și primar 

30 137   

Metoda proiectelor la 
vârste timpurii 

30 40   

Metode interactive de 
grup 

30 22   

Abilitarea curriculară a 
cadrelor didactice din 
învățământul primar 
pentru clasa pregătitoare 

16 39 2535 4,06 

 Management….. (educațional/ 
instituțional etc) 

    

 TIC și utilizarea 
calculatorului 

Multimedia și 
tehnologia 
comunicării 

24 34 3600 4,42 

 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 
Cum să creștem 
sănătoși 

20 14   

 Tehnici documentare în CDI     
 Educație interculturală     
 Educație antreprenorială     
 Educație pentru noile mass-media 

audiovizuale 
    

Nr. 
crt. 

Tema 
programului 

Nr. adresei 
MEN 

de 
convocare 

Grup 
țintă 

Durata Nr. cursanți 
Cost 
total 
** 

Cost ora/ 
cursant*** 

        
 Total 

programe 
   Total 

participanți 
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Nr. 
crt. 

Teme din categoria : Durata 
Nr. 

cursanți 
Cost 

total** 
Cost 

ora/cursant*** 
 Alte programe 

(precizați tema) 
ABC-ul emoțiilor 20 15   
Abilitare 
Curriculară - 
Consiliere și 
Orientare 

24 75 7125 3,96 

Managementul 
formării continue 

24 69   

Managementul 
stresului 

24 46   

Notă: În tabelul de mai sus cursurile pentru care nu apar costuri au fost derulate în cadrul unor 
parteneriate sau cu formatori directori de grădinițe (obligativitate de catedră). 

 
 

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. Pregătirea 
cadrelor didactice 
în vederea 
participării la 
concursul de 
titularizare/ 
examenul de 
definitivat 

Cadre didactice 
care urmează să 
susțină examenul 
de definitivat sau 
să participe la 
concursul de 
titularizare 

24 22 2090 3,96 

2. Calitate în 
învățământul 
preșcolar și 
primar: Strategii 
didactice utilizate 
în procesul de 
predare-învățare 

Cadre didactice 
din învățământul 
preșcolar și 
primar care 
urmează să 
susțină examenul 
de definitivat sau 
să participe la 
concursul de 
titularizare 

30 37  Formatori 
directori de 
grădinițe 
(obligativitate 
de catedră) 

 Total programe: 2   Total 
participanți: 
59 
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f) Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în 
vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante; 

Notă: Programele menționate la punctul e) s-au adresat și cadrelor didactice care urmează să 
participe la concursul de titularizare. 
 

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; 

Notă: Programul corespunzător face parte din categoria cursuri acreditate și este menționat la 
punctul b). 
 

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

Notă: Activitatea a fost susținută de directorul CCD BN și nu a implicat costuri. 
 
 

Nr. 
crt. 

Tema 
programului 

Grup țintă 
Durata 

programului 
Nr. cursanți 

Cost 
total 
** 

Cost ora/ 
cursant*** 

       
 Total programe   Total 

participanți 
  

Nr. 
crt. 

Tema 
programului 

Grup 
țintă 

Durata 
programului 

Nr. cursanți 
Cost 
total 
** 

Cost ora/ 
cursant*** 

       
 Total programe   Total 

participanți 
  

Nr. 
crt. 

Tema activității de 
instruire/ formare 

Locul 
desfășurării 
activității 

Durata 
Nr. 

participanți 

Cost 
total 
** 

Cost ora/ 
participant*** 

1 Bugetarea activităților 
de formare/ Codul 
Muncii, Contractul 
Colectiv de Munca la 
nivel de ramură 
învățământ 
preuniversitar 

ISJ 
Bistrița-
Năsăud 

4 ore 117 - - 

 Total programe:1   Total 
participanți: 
117 
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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*** 

1 Centralizarea 
Creditelor 
Profesionale 
Transferabile 

Școala Profesională 
Specială „Sfânta 
Maria”, Bistrița 
Colegiul Silvic 
„Transilvania” 
Năsăud 
Colegiul Național 
„Petru Rareș” 
Beclean 

4 h 117   

2 Monitorizarea 
consfătuirilor cu 
personalul 
didactic, la 
început de an 

Centrul Beclean 4h 88   

 Total programe: 
2 

  Total 
participanți 
205 

  

Notă: Activitatea a fost susținută de profesorii metodiști din CCD BN și nu a implicat 
costuri. 

 
j) Programe/ Activități desfășurate în mediul rural 

Localitatea 
Titlul 

programului 
Durata 
cursului 

Nr. 
participanți 

Cost total** 
Cost 

ora/cursant*** 
Liceul 
Tehnologic 
„Ion Căian 
Românul” 
Căianu Mic 

Cercul 
metodic al 
profesorilor 
de română 

3 20 

  

Școala 
Gimnazială 
Spermezeu 

Cerc 
pedagogic 
Limba și 
literatura 
română 

4 25 

  

Total 2  45   
Notă: Activitățile au fost susținute de profesorii metodiști din CCD BN și nu au implicat 

costuri. 
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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 Simpozion 
Județean 
„Obiceiuri 
și tradiții la 
Romi” 

Personal 
didactic 

4 25   

Notă: Activitatea a fost susținută de profesorii metodiști din CCD BN și nu a implicat 
costuri. 

În semestrul I al anului școlar 2017-2018, am propus spre avizare următoarele 
programe: „Calitatea în învățământul preșcolar”, „Cum să creștem sănătoși” și „ABC-ul 
emoțiilor”. Aceste proiecte au primit avizarea MEN iar primul program care s-a derulat în 
perioada menționată a fost „Cum să creștem sănătoși” în parteneriat cu Agenția Națională 
Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Bistrița-Năsăud.  
 
  ** - 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 
2017-2018 

Personal didactic: 3787,8 4710  
-educatoare 554 554 341 
-învățători/institutori 803,39 804 196 
-profesori 2170,19 3090 419 
-maiștri instructori 87,42 89 1 

-personal didactic cu funcții 
de conducere, de îndrumare și 
de control 

172,5 173 11 

Personal didactic auxiliar 508 569 3 
Personal nedidactic 804 794  
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Total   971 
 
b) 

Mediul Nr. programe derulate Nr. participanți 
urban 16 507 

rural  0 464 

Total 16 971 

Notă: La activitățile organizate în urban au participat și cadre didactice care își 
desfășoară activitatea în mediul rural 

 
 

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*** 

„EcoSănătatea” – 
Proiecte pentru viitor 

Simpozion Liceul Teoretic 
Sanitar Bistrița 

27 40,5 1,5 

A fi bibliotecar – a 
iubi cartea – cu 
ocazia Zilei 
mondiale a 
bibliotecarului 

Dezbatere Colegiul Tehnic 
„Grigore Moisil” 
Bistrița 

9 13,5 1,5 

Aplicarea criteriilor 
de evaluare a 
proiectelor de 
atestare profesională 
– informatică 

Dezbatere Colegiul Tehnic 
„Infoel” Bistrița 

24 36 1,5 

Aplicarea criteriilor 
de evaluare a 
proiectelor de 
atestare profesională 
– tehnologii 

Dezbatere Colegiul Tehnic 
„Grigore Moisil” 
Bistrița 

29 43,5 1,5 

Basarabia – ținut al 
României Mari 

Workshop Școala Gimnazială 
„Avram Iancu” 
Bistrița 

31 46,5 1,5 

Biblioteca școlară / 
Centrul de 
Documentare și 
Informare – 

Dezbatere Liceul „Radu 
Petrescu” Prundu 
Bîrgăului 

26 39 1,5 
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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*** 

patrimoniu 
informațional 
deschis 
Bullying-ul școlar la 
elevii cu CES 

Workshop Colegiul Național 
„Liviu Rebreanu” 
Bistrița 

20 30 1,5 

CDIdei în cărți Sesiune de 
instruire 

Colegiul Național 
„Andrei Mureșanu” 
Bistrița 

23 34,5 1,5 

CDIdei în cărți Festival-
Concurs, 
etapa 
județeană 

Școala Gimnazială 
„Lucian Blaga” 
Bistrița, 
Colegiul Național 
„Liviu Rebreanu” 
Bistrița 

64 96 1,5 

Cultură și 
spiritualitate – 
Icoana o fereastră 
deschisă spre suflet 

Dezbatere Casa Argintarului, 
Bistrița 

15 22,5 1,5 

Demersuri didactice 
inovative cu caracter 
interdisciplinar 

Simpozion Școala Gimnazială 
„Avram Iancu” 
Bistrița 

39 58,5 1,5 

Dezvoltarea durabilă 
– imperativ al 
viitorului 

Workshop Palatul Copiilor 
Bistrița 

24 36 1,5 

Dezvoltarea 
inteligenței 
emoționale la elevi - 
metode, practici 

Workshop Centrul Județean de 
Resurse și 
Asistență 
Educațională 
Bistrița-Năsăud 

31 46,5 1,5 

„eTwinning – 
creativity and 
innovation” 

Simpozion 
internațional 

Colegiul Național 
„Petru Rareș” 
Beclean 

47 70,5 1,5 

Fii promotor al 
siguranței digitale în 
școala ta! – Be an e-
Safety Promoter in 
your School! 

Workshop Centrul Județean de 
Resurse și 
Asistență 
Educațională 
Bistrița-Năsăud 

28 42 1,5 

Grație și sănătate 
prin arta Tai Chi 
Chuan 

Workshop Școala Profesională 
Specială „Sfânta 
Maria” Bistrița 

7 10,5 1,5 
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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*** 

Implementarea 
eficientă a 
curriculumului 
gimnazial la 
disciplina „Educație 
tehnologică și 
aplicații practice” 

Activitate 
metodică 

Școala Gimnazială 
„Lucian Blaga” 
Bistrița 

84 126 1,5 

Indicatorii 
Sindromului 
Siberian 

Workshop Centrul Județean de 
Resurse și 
Asistență 
Educațională 
Bistrița-Năsăud 

14 21 1,5 

Instruire Școala 
Altfel 

Workshop Școala 
Gimnazială 
„Lucian Blaga” 
Bistrița 

50 75 1,5 

Interdisciplinaritate 
– predare inter- și 
transdisciplinar și 
opționale integrate 

Workshop Liceul Tehnologic 
Agricol Beclean 

30 45 1,5 

În prim-plan poezia 
– cu ocazia Zilei 
poeziei 

Dezbatere Colegiul Național 
„Andrei Mureșanu” 
Bistrița 

27 40,5 1,5 

JOB – 
SHADOWING 

Activitate 
proiect 

Höhere Technische 
Bundes, St Pölten, 
Austria 

8 12 1,5 

Jocuri și 
experimente creative 

Dezbatere Casa Corpului 
Didactic a Județului 
Bistrița-Năsăud 

31 46,5 1,5 

Luna octombrie - 
Luna Internațională 
a Bibliotecilor 
Școlare 

Dezbatere Colegiul Tehnic 
„Grigore Moisil” 
Bistrița 

31 46,5 1,5 

Obiceiuri și tradiții 
la romi 

Simpozion Școala Gimnazială 
nr. 4 Bistrița 

25 37,5 1,5 

Ritualul ceaiului în 
cultura chineză 

Workshop Palatul Copiilor 
Bistrița 

20 30 1,5 

Scrierea proiectelor 
educative 

Workshop Liceul teoretic 
„Solomon Haliță” 
Sîngeorz-Băi 

36 54 1,5 
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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*** 

Structurile 
infodocumentare – 
imagine și 
promovare 

Dezbatere Colegiul Național 
„George Coșbuc” 
Năsăud 

27 40,5 1,5 

Tragediile istoriei. 
Holocaustul 

Workshop Liceul „Radu 
Petrescu” Prundu 
Bîrgăului 

12 18 1,5 

Total activități 
26 

  Total 
participanți 

839 

  

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

Luna octombrie- luna internațională a bibliotecilor școlare: prezentare de informații 
privind eficientizarea activității bibliotecii școlare / CDI și reiterarea rolului casei corpului 
didactic de coordonator metodologic al bibliotecilor școlare, la nivel județean, de către domnul 
director profesor, Ioan Ioja. Domnul director a punctat și necesitatea reînființării filialelor CCD 
BN, și organizarea de acțiuni metodice pe zone, în aceste filiale. Cu această ocazie s-a prezentat 
și calendarul activităților bibliotecarilor școlari pe anul 2017-2018; 

Structurile infodocumentare – imagine și promovare: întâlnirea de la Colegiul 
Național „George Coșbuc” Năsăud s-a desfășurat sub semnul promovării imaginii bibliotecilor 
și a CDI-urilor și eficientizarea acestor structuri infodocumentare. S-au prezentat concluziile de 
la un seminar al Institutului Goethe, unde reprezentanta fundației „Stiftung Lesen” Germania, 
ce se ocupă cu programe de inovații privind lectura și care realizează campanii privind 
îmbunătățirea imaginii bibliotecii și sensibilizarea opiniei publice vis-a-vis de lectură, a 
prezentat situația existentă în țara sa, potrivit căreia 7,5 milioane de adulți din Germania sunt 
analfabeți funcționali. Strategia fundației: „Prevenția e cea mai bună metodă de stimulare a 
lecturii”.  

Biblioteca școlară/CDI-patrimoniu informațional deschis: responsabilele structurilor 
infodocumentare de la Liceul „Radu Petrescu”, bibliotecar Sălăgean Paula, respectiv profesor 
documentarist, Sbîrcea Paula au realizat două prezentări, despre organizarea CDI-ului, activități 
de succes desfășurate aici - exemple de bune practici și despre istoricul locurilor și istoricul 
liceului, respectiv prima atestare documentară privind înființarea bibliotecii în cadrul liceului, 
pe care le-au prezentat participanților.  

S-au transmis recomandările CCD, cu referire la tematica activității: 
- Biblioteca școlară/CDI să se regăsească ca secțiune distinctă pe site-urile școlilor; 
- Bazele de date să fie accesibile on-line, link-uri pe site-ul școlii; 
- Activitățile desfășurate să se încarce pe site-ul școlii: programul de activități din 

bibliotecă/CDI, astfel încât să se mențină imaginea unei structuri credibile și 
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transparente, în condițiile derulării unui proces dinamic și coerent pentru 
asigurarea calității în educație în tot sistemul de învățământ.  

- Activitățile să fie focalizate pe dezvoltarea competenței de lectură ale elevilor 
- Implicarea elevilor în activitățile bibliotecii/CDI, în care elevul să devină partener 

la activități, să fie implicat, să se regăsească și să fie motivat 
Ziua Internațională a poeziei 

La Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, în data de 30 martie 2018, Casa Corpului 
Didactic a Județului Bistrița-Năsăud a organizat, o activitate amplă, care a avut în prim plan 
structurile infodocumentare și implicarea acestora în deschiderea universului de cunoaștere al 
elevilor, astfel încât serviciile lor să răspundă nevoilor și cererilor actuale ale utilizatorilor. 
Activitatea s-a desfășurat după următorul program: în prima parte, după introducerea 
domnului director, profesor Ioan Ioja, care a prezentat pe scurt implicarea județului nostru în 
cadrul Festivalului – concurs „CDIdei în cărți”, a avut loc întâlnirea cadrelor didactice, 
bibliotecarilor si responsabililor CDI, cu statut de coordonatori ai echipelor de elevi în cadrul 
acestui festival, cu doamna Mihaela Seusan, profesor metodist la Casa Corpului Didactic 
Sibiu, coordonator regional al proiectului, care a realizat o sesiune de instruire a 
reprezentanților unităților școlare înscrise în proiect. Doamna Seușan a subliniat de mai multe 
ori pe parcursul formării, că totul se organizează în beneficiul copilului, astfel încât toate 
activitățile din proiect să se desfășoare cu bucurie, pentru dezvoltarea unor abilități precum 
munca în echipă, încrederea în sine și în ceilalți, răbdare, comunicare, creativitate, să-i ajutăm 
să-și descopere pasiunile și talentele. 
Ziua Mondială a bibliotecarului 

La Centrul de Documentare și Informare al Colegiului Tehnic „Grigore Moisil” 
Bistrița s-a organizat luni dezbaterea cu tema „A fi bibliotecar-a iubi cartea” cu ocazia 
sărbătoririi „Zilei mondiale a bibliotecarului”, și a „Zilei Internaționale a Cărții și a Dreptului 
de Autor”. Alături de bibliotecarele implicate în activitate, au fost prezenți elevii clasei a IX-a 
A, și alți elevi cu rezultate meritorii care iubesc cartea și cadre didactice. 

Discuțiile s-au axat pe valorizarea cărții și importanța cititului. Doamna bibliotecar 
Pop Sorina a prezentat informații despre Bibliografie, ca ramură a bibliologiei care se ocupă 
cu descrierea, aprecierea, sistematizarea și răspândirea publicațiilor, făcând o trecere în revistă 
a istoriei cărții, de la incunabule și tiparul lui Gutenberg, la tableta electronică de azi. 
Materialul informativ prezentat de către doamna Pop Margareta, a fost „Literatura ca 
biblioterapie” cu trimitere asupra unor probleme conform cărora dincolo de discuțiile despre 
criza în care s-ar afla, cărții i se recunoaște -deschis și explicit- un rol sanogen, terapeutic. 
Despre carte, impactul și funcționalitatea cărții în devenirea fiecărui individ în parte au mai 
vorbit, doamnele profesoare: Elena Nețan, Daniela Negrușa, Tudorica Pampa. Două eleve din 
clasa a XI-a, și-au exprimat și ele opinia despre carte și rolul pe care doamna bibliotecar l-a 
avut în devenirea lor ca cititoare asidue ale bibliotecii și creșterea interesului pentru lectură. A 
fost o întâlnire ce a stat sub semnul dragostei pentru carte, pentru frumos. 

 
Organizarea etapei județene a Festivalului Concurs „CDIdei în cărți”, în două locații 
diferite: Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița, pentru toate secțiunile claselor primare și 
pentru secțiunile claselor de gimnaziu, festivalul concurs s-a organizat la Colegiul Național 
„Liviu Rebreanu” Bistrița. 
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Cultură și spiritualitate 
Activitatea s-a organizat la Casa Argintarului și a vizat două subteme: 

 prezentarea icoanelor pe sticlă - scurt istoric, modalități/ metode/tehnici de realizare, 
prof dr. Diana Morar; 

 prezentarea icoanelor pe lemn – modalități/ metode/tehnici de realizare, 
recondiționarea icoanelor pe lemn, metode de pregătire a lemnului, prof. Teofil 
Petrean 

Doamna Morar a prezentat tehnica de lucru la pictura pe sticlă ca fiind în general unitară, 
asemănătoare pe întreg teritoriul țării noastre. Iconarii au folosit 3 feluri de materiale: sticla, 
culorile si lemnul pentru rame. Se trăgeau mai întâi contururile negre și albe cu pensula sau cu 
condeiul. Se treceau apoi inscripțiile cu litere chirilice. Multe icoane conțin greșeli în 
inscripții deoarece mulți iconari erau analfabeți. După contururi și inscripții se realiza 
„umplutura” iar apoi se ungea totul cu terebentina.  

A urmat prezentarea icoanelor elevilor premianți și a unei icoane, aflate în 4 stadii de 
lucru. 

Domnul profesor Teofil Petrean, el însuși pictor pe lemn și specialist în recondiționarea 
icoanelor pe lemn a prezentat mai întâi baza icoanei bizantine. Desenul este incizat pe placa 
preparată cu glet, se usucă, se șlefuiește, după care se întind mai multe straturi de culoare de 
la cea mai închisă, până la cea mai deschisă, folosind tehnica iluminării. 

Ne-a prezentat prima lui icoană, o copie după icoană de la Nicula. Ne-a informat că 
pentru recondiționarea icoanelor cărora nu li s-a păstrat sau nu li s-a știut forma inițială a feței 
din cauza uzurii excesive sau pentru că a mai fost recondiționată, pentru a vedea forma inițială 
a icoanei, se folosește radiografierea icoanei. A prezentat culorile cu care se lucrează în 
pictură, prafuri, oxizi de fier, pigmenți în forma lor brută. 

Au fost foarte interesante prezentările invitaților, iar participanții au propus să se mai 
realizeze activități pe această tematică, ateliere, dezbateri sau chiar cursuri de formare. 
Jocuri și experimente creative 

Prezentarea succintă a activității de către doamna profesor Maria Rus, a necesității de 
a fii creativ, dar și autentic și original atât în predare cât și în viața de zi cu zi. A urmat 
vizionarea unor secvențe din filmul Fahrenheit 451. Apoi bibliotecarii au prezentat și detaliat 
din experiența fiecăruia, necesitatea de a fi creativ în această meserie urmată de exemplificări 
practice ale competențelor acestora pe domeniul creativ. La final bibliotecarii care nu aveau 
cartea Fahrenheit în bibliotecă, au subliniat necesitatea achiziționării ei și folosirea ca material 
didactic pentru realizarea atragerii elevilor spre lectură. Bibliotecarii au participat activ și s-au 
exprimat pozitiv cu privire la eficiența activității desfășurate. 

Partea a doua a întâlnirii a avut ca obiectiv dezbaterea raportului de activitate al 
bibliotecilor/CDI-lor pentru anul școlar în curs. Domnul director, prof. Ioan Ioja, a subliniat 
importanța activității de bibliotecă, implicarea deosebită a elevilor, bibliotecarilor/ 
responsabililor CDI, cadrelor didactice în Festivalul Concurs „CDIdei în cărți”, apoi a felicitat 
premianții. A urmat apoi o sesiune de informare privind aplicarea regulamentului privind 
protecția datelor în bibliotecile școlare, prezentată de către bibliotecarul CCD, Pop Margareta. 
Apoi s-au prezentat informații ABR, noutăți din domeniu, și aspecte privind date 
organizatorice ale viitoarei Conferințe Naționale ABR, din septembrie de la Sibiu, mod de 
înscriere și participare. 
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6. Elaborare, editare și 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 
ziarului „Răsunetul”, 
elaborată 

 Rusu Constantin 
Corneliu, Electronică 
digitală. Auxiliar 
curricular – format 
online: http://eprofu.ro/ 
tehnic/electronica-
digitala – editat 

Ani Iulia-
Cristina, 
Colibița – 
trecut, prezent și 
perspective – 
format 
electronic (CD) 
– editat 

Nova DIDACTICA, 
ISSN-L = 2247 – 157X, 
revistă online 
(http://novadidacticabn. 
blogspot.ro), elaborată 

 Rusu Constantin 
Corneliu, Bazele 
electronicii. Lucrări de 
laborator. Auxiliar 
curricular – format 
online: http://eprofu.ro/ 
tehnic/lucrari-laborator-
electronica – editat 

Bradea Dana-
Iulia, Portul 
popular în 
Bistrița-Năsăud 
1850-1950 – 
format 
electronic (CD) 
– editat 

 
 

7. Activități de petrecere a timpului liber pentru personalul din învățământul preuniversitar 
a) excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje etc.  

- Medalion George Vasile Rațiu – Aducerea în prim-plan a memoriei celui care a fost 
George Vasile Rațiu, primul director al CCD BN, la 7 ani de la trecerea lui în neființă. Invitații 
care au vorbit despre domnul George Vasile Rațiu au fost: domnul Ioan Ioja, director Casei 
Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, domnul Mircea Gelu Buta, prof. univ. dr. la 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, dl Nușfelean Olimpiu, fost profesor metodist la CCD 
BN, directorul Revistei Mișcarea Literară, scriitorul Menuț Maximinian, directorul 
Cotidianului Răsunetul, doamna Ana Rațiu, soția domnului Rațiu, doamna Floarea Pleș, colegă 
de liceu a domnului Rațiu.  

Cu această ocazie bibliotecarii școlari au primit donație lucrarea: „PETRE S. 
AURELIAN 1833-1909. Agronom, economist, om de stat. Monografie-rezumat, autor Viorel 
Iulian PEȘTEAN” 

- Recital de muzică folk și colinde, susținut de Grupul folk „Armadia”, la Colegiul 
Național „George Coșbuc” Năsăud, cu ocazia întâlniri metodice a bibliotecarilor școlari. 
Actuala componență a grupului este: Dorina Buia-profesor, Alexandra Grumezea – profesor, 



Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud Raport de activitate 2017 – 2018 

34 

Gavril Vaida – inginer, Lucian Bichigean – profesor și Sorin Găzdac – bibliotecar la Colegiul 
Silvic „Transilvania” Năsăud. 

S-au donat bibliotecarilor școlari cate un CD din lucrarea RECURS LA MEMORIE 
(Biserica Ortodoxă (de Lemn) – Sărata, Biserica Ortodoxă – Tărpiu, Biserica Scroafei – Dipșa) 

- Program artistic pe tema Micii Unirii, desfășurat la Liceul „Radu Petrescu” Prundu 
Bîrgăului. Sceneta s-a desfășurat sub forma unei șezători la care au participat câteva fete, 
îmbrăcate în costume populare. Lucrând, acestea vorbesc despre Unirea Principatelor Române 
și despre domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Rând pe rând apar și personajele despre care 
vorbesc ele: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Moș Ion Roată, boierii. 

Elevii din clasa a V-a B, îndrumați de către doamna profesoară de istorie, Batiș Mihaela, 
s-au remarcat atât prin originalitate, dar mai ales prin folosirea limbajului și a dialectului 
caracteristic zonei Moldovei. 

- Recital de muzică folk, realizat de colegul nostru Sorin Găzdac, bibliotecar la Colegiul 
Silvic „Transilvania” Năsăud la chitară, acompaniat de către domnul profesor de educație 
muzicală, Marcel Bujor-la clape, care a realizat și sonorizarea activităților artistice. La inițiativa 
doamnei director, a fost interpretat imnul școlii de către eleva Florina Bălan, clasa a IX-a, pe 
versurile domnului profesor Marcel Bujor. 

- Recital de poezie - doamna Victoria Fătu Nalațiu, cunoscut bibliotecar și om de 
cultură al județului nostru și al țării, a prezentat două studii, despre Eminescu și Dante și a 
recitat poezii dedicate acestora, din creația proprie. Premiată recent la București, în luna 
martie, cu ocazia ediției a cincea a Festivalului Național „Alexandru Macedonski”, și la Paris, 
premii UNICEF, cu expoziții de pictură și carte pe simeze, la galerii culturale cunoscute. În 
cadrul Galeriei Arturo Maccagni, în perioada 1-18 martie anul curent, este prezentă cu poezia 
românească în traducere în limba franceză. 

- Miniexpoziție de icoane pe sticlă cu lucrări ale elevilor premianți de la Palatul Copiilor 
Bistrița-invitat prof dr. Diana Morar-Palatul Copiilor Bistrița, coordonatorul cercului de pictură, 
și miniexpoziție personală de icoane pe lemn a invitatului prof. Teofil Claudiu Petrean- Liceul 
de Arte „Corneliu Baba” Bistrița. Loc de desfășurare, Casa Argintarului Bistrița, luna mai 2018. 

- Vizionare de film (Fahrenheit 451) - iunie 2018. 
 

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

8. Parteneriate (activități, proiecte, burse internaționale) 
Denumirea 

programului 
Parteneri 

Forma de finalizare 
Din țară Internaționali 

JOB – 
SHADOWING 
în cadrul 
proiectului 
„ERASMUS+ în 
școlile din 
județul Bistrița-
Năsăud” 

ISJ Bistrița- 
Năsăud 
Colegiul Național 
Liviu Rebreanu 
Bistrița 
Liceul 
Tehnologic 
Telciu 

St. Pölten, Austria – 
HöhereTechnische 
Bundeslehr-und 
Versuchsanstalt 

Raport 
Proiect Erasmus depus cu 
Liceul Tehnologic Telciu 
partener 
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Parteneriat-
Proiectul „Zilele 
Carierei” 

Universitatea 
Tehnică din Cluj-
Napoca 

 În perioada octombrie-
noiembrie 2017, au avut loc 
primele activități organizate 
în cadrul proiectului CNFIS-
FDI-2017-0122 cu titlul: 
„Echitate socială și 
consiliere pentru accesul la 
studii universitare și 
dezvoltarea carierei”, 
activități care s-au 
desfășurat la Extensia 
Bistrița a Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca. 
(https://www.utcluj.ro/birou-
admitere/) În data de 25 
octombrie 2017 a avut loc 
„Ziua porților deschise”, 
activitate asociată 
obiectivului nr. 1 și care s-a 
adresat elevilor de liceu. 
Activitatea a fost susținută 
de reprezentanți ai Biroului 
de Admitere și de un 
consilier de carieră din 
partea Centrului de 
Consiliere și Orientare în 
Carieră al UTCN. „Zilele 
Carierei” este o activitate 
dedicată studenților și 
absolvenților UTCN, și care 
are drept scop o cât mai 
bună cunoaștere a pieței 
muncii și cerințelor 
angajatorilor, pentru o cât 
mai bună integrare în muncă 
și obținerea succesului și 
satisfacției în carieră. 
Articol revista „Didactica 
Nova”, 21.12.2017-
(https://www.utcluj.ro/ 
birou-admitere / Procedura 
ESCOUNIV 2017) 

„eTwinning – 
creativity and 
innovation” 

Colegiul Național 
„Petru Rareș” 
Beclean 

Participanți din partea 
partenerilor proiectelor 
Erasmus și „eTwinning 

Simpozion internațional 

Adaptarea 
curriculară / 

CJRAE Bistrița-
Năsăud 

 Proiectului educațional 
județean „Comunitatea PRO 
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Tehnici si 
strategii de bună 
practică în 
procesul de 
integrare reală a 
elevilor cu CES 
în învățământul 
de masă” 

CES 100 profesori 
voluntari” 
 
22 Mai 2018- Workshop „ 

ABC-UL emoțiilor 

Cum să creștem 
sănătoși 

Centrul de 
Prevenire, 
Evaluare și 
Consiliere 
Antidrog Bistrița-
Năsăud 

 Programele de formare 
ABC-UL emoțiilor 
Cum să creștem sănătoși 

Total programe: 5    

 
 

9. Marketing educațional (publicitate/ diseminare) 
a) activități de mediatizare și promovare instituțională: 
Consfătuirile cadrelor didactice din județul Bistrița-Năsăud, au debutat în acest an școlar 

în data de 14.09.2017, prin activități desfășurate în mai multe centre/locații din județ. Oferta de 
programe de formare continuă, proiecte și activități a Casei Corpului Didactic a Județului 
Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2017 – 2018, a fost promovată printr-o prezentare 
PowerPoint în următoarele centre: Liceul de Arte „Corneliu Baba” Bistrița, Liceul de Muzică 
„Tudor Jarda” Bistrița, Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița și Liceul Teoretic „Solomon 
Haliță”, Sîngeorz-Băi.  

b) materiale informative realizate pentru promovarea imaginii instituției.  
- Oferta de programe de formare continuă, proiecte și activități publicată pe site-ul 

www.ccdbn.ro în formă integrală (broșură) și sintetic (pentru afișare în unitățile de 
învățământ) 

- Oferta de programe de formare continuă, proiecte și activități a Casei Corpului Didactic a 
Județului Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2017 – 2018 – prezentare PowerPoint 

- Anunț-afiș pentru Simpozioanele Județene „Demersuri didactice inovative cu caracter 
interdisciplinar”, „Obiceiuri și tradiții la Romi”, Workshopul „Basarabia – ținut al României 
Mari”, iar pentru Simpozionul Național „EcoSănătatea” – Proiecte pentru viitor, anunț, 
afiș/poster și pliante pentru cele două secțiuni. 

- Realizarea de postere pentru activitățile CCD BN. 
 
 

10. Domeniul dezvoltării profesionale proprii (director și personalul instituției) 
Ioja Ioan – director  
- Doctorand Școala doctorală Educație, Reflecție, Dezvoltare din cadrul Facultății de 

Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca 
- Participare la toate întâlnirile cu directorii, secretarii de școli și inspectorii școlari; 
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-  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.  
- Lector grupa de excelență disciplina matematică 
- Membru în CA al ISJ BN si în CA al Centrului Județean de Excelență Bistrița-

Năsăud 
 

Gîmbuță Alina – profesor metodist 
a) Cursuri de formare 

Nr. 
crt.  

Nume curs 
Tip curs/ 

Număr credite/ 
Număr ore 

Furnizor Perioada 

1.  
Evaluare și Examinare pentru 
Definitivat și Titularizare- EEDT 

Față în față/ 30 
CPT/122 h 

CCD BN 
23.10.2017- 
15.12.2017 

2.  
Erasmus+ funding opportunities 
for schools 

On-line 
School Education 
Gateway 

30.10.2017-
06.12.2017 

3.  Go-LAB în procesul educațional On-line CCD Prahova 
12.12.2017-
13.01.2018 

 
b) Activități științifice, metodice și culturale 

Nr. 
crt.  

Nume activitate Locație Perioada 

1.  
Conferința Internațională „Educația în 
context european” 

Biblioteca Județeană 
„George Coșbuc”, 
Bistrița-Năsăud 

08 noiembrie 
2017 

2.  

Conferința Internațională „Asigurarea 
egalității de șanse prin management 
educațional și servicii de asistență 
psihopedagogică în context european” 

CJRAE-Arad 
15-17 decembrie 
2017 

3. 
Simpozionul Internațional „eTwinning – 
creativity and innovation” 

Colegiul Național 
„Petru Rareș” 
Beclean 

09 mai 2018 

 
c) Articole publicate 

Nr. 
crt.  

Autor/coautori Titlul articol 
Luna/ Anul 

apariției 
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1.  
Gîmbuță Alina, Gîmbuță 
Cătălin-Răzvan  

„Educația integrată a persoanelor cu 
dizabilități în Europa” – Volumul 
Conferinței internaționale Arad 

decembrie 2017 

2. Gîmbuță Alina, Chira Dalia 

„Prevenirea Bullying-ului și 
Cyberbullying-ului în mediul școlar 
prin parteneriate educaționale 
eTwinning” – Revista Didactica 
Nova 

21 Martie 2018 

 
d) Participări la proiecte educaționale 

Nr. 
crt.  

Nume proiect Tip proiect Perioada 
Link către platforma 

proiectului 

1.  
INDUCAS (Mentorat 
la nivel european) 

Proiect pilot finanțat 
de Uniunea Europeană 
și coordonat de 
European SchoolNet 

Septembrie 
2017-Martie 
2018 

http://www.inducas. 
eu/ro 

2.  
„Bullying and 
Cyberbullying in 
Scholar Environment” 

Proiect European 
eTwinning 

Inițiat la 17 
Septembrie 
2017 

https://live. 
etwinning.net/ 
projects/project/ 
153880 

 
e) Membru în comisii de lucru la nivel județean, regional și/sau național 

Nr. 
crt.  

Denumire Comisie Nivel Decizie 

1.  
Comisia județeană pentru organizarea și desfășurarea 
selecției candidaților la funcția de metodist al ISJ BN 

Județean 
 

2.  
Comisia județeană de evaluare a proiectelor educative 
județene/regionale/naționale 

Județean 
Nr. 2050/ 
29.11.2017 

3.  
Comisia județeană de mobilitate a personalului didactic 
pentru anul școlar 2018-2019 

Județean  
Nr. 2101/ 
29.12.2017 

 
f) Membru în Comisii de administrație 

 membru în CA al Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”, Bistrița, conform deciziei 
directorului; 

 membru în CA al Centrului de Excelență al Județului Bistrița-Năsăud, conform 
deciziei directorului.  

 
g) Membru în alte comisii la nivel local, județean, regional și/sau național 

Nr. 
crt.  

Denumire Comisie Nivel Decizie 

1.  
Comisia județeană Concursul „Istorie și 
societate în dimensiune virtuală”, faza 
județeană 

Județean Nr.174/19.02.2018 
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2.  
Comisia județeană Concursul Național 
„Democrație și Toleranță”, faza județeană 

Județean Nr.610/07.05.2018 

3.  
Comisii de echivalare a creditelor profesionale Local/Județean Pentru 25 de școli 

din județ 
 

h) Resurse Educaționale Deschise create 
Nr. 
crt.  

Tip resursă 
Platforma pe care 

este disponibil 
Link către platformă/resursă 

1.  
Lecție Electronică „Argumente 
și contraargumente” 

www.golabz.eu 
https://www.golabz.eu/ils/ 
argumente-și-contraargumente-2 

2.  
Chestionar electronic 
Kahoot „I am not a target!” 

www.kahoot.com Utilizator-Gimbuta18 

3. 
Poster digital „Lecția perfectă 
– o lecție de viață!” 

www.smore.com Poster digital „Lecția perfectă – 
o lecție de viață!” 

 
Alte activități relevante pentru activitatea din CCD 
- Scriere program de formare „Management și Leadership în 12 Pași” în vederea 

acreditării (trimis către MEN în Mai 2018); 
- Scriere proiect Erasmus+ pe acțiunea KA209, Educația adulților „Literacy for 

Inclusion: Art &Culture 4 All”, depus la Agenția națională a Portugaliei de KIE – Associaciao 
Conhecimento, Inovacao e Educacao (trimis la data de 20.03.2018); 

- Scriere proiect Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, 
Mecanismul financiar al SEE (fonduri norvegiene) „Diversity, Inclusion & Democracy – 
Reshaping the School Life and Culture”, trimis la data de 30 mai 2018, 2018-EY-PMIP-R1-
0007 (http://www.eea4edu.ro/cand-se-2018/). 

 
 
Ani Iulia-Cristina – profesor metodist 
a) Cursuri de formare 

Nr. 
crt. 

Nume curs 
Tip curs/Număr 

credite/Număr ore 
Furnizor Perioada 

1. 

„Instrumente 
digitale de formare 
în economia 
circulară pentru 
inovare în 
antreprenoriatul 
ecologic – 
ENG@GE” 

Față în față  
Camera de Comerț și 
Industrie, Bistrița-
Năsăud   

19.03.2018 
23.03.2018 

 
b) Activități științifice, metodice și culturale 

Denumirea activității Tipul activității: Locul desfășurării activității Data 
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simpozioane / 
sesiuni/ schimburi 

de experiență 

(CCD, filiale, CDI, unități 
de învățământ) 

„Ritualul ceaiului în 
cultura chineză” 

Workshop Palatul Copiilor, Bistrița 30.10.2017 

„Educația în context 
european” 

Conferința 
Internațională 

Biblioteca Județeană 
„George Coșbuc”, B-N 

08.11.2017 

Bullying-ul școlar la 
elevii cu CES  

Workshop CN „L. Rebreanu” Bistrița 06.12.2017 

 
c) Articole publicate: 

- „9 OCTOMBRIE – Ziua Națională de comemorare a victimelor Holocaustului” 
http://didacticanova.blogspot.ro/2017/11/noiembrie-2017.html 

- „Schimb de bune practici în St. Pölten – Austria” 
http://didacticanova.blogspot.ro/2018/ 

- „Structuri demografice în Comuna Livezile 1880-1930” 
 
d) Membru in comisii de lucru la nivel județean, regional si/sau național 
Nr. 
crt. 

Denumire Comisie Nivel Decizie 

1. 
Comisia de organizare și evaluare pentru etapa 
județeană a Festivalului-Concurs „CDIdei în cărți 

Județean 
Nr. 94 din 21 
mai 2018 

 
e) Membru in alte comisii la nivel județean, regional si/sau național 
Nr. 
crt. 

Denumire Comisie Nivel Decizie 

1. 
Comisia județeană Concursul Național „Democrație și 
Toleranță”, faza județeană 

Județean  

2. 
Comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană 
a Concursului Național „Memoria Holocaustului” 

Județean 
Nr. 619 din 
14.05.2018 

 
 

Bogdan Doina-Marilena – profesor metodist 
a) Cursuri de formare 

Denumirea cursului Tipul cursului 

Locul desfășurării 
activității 

(CCD, filiale, CDI, 
unități de 

învățământ) 

Data 

Atelierul dedicat dezvoltării de 
proiecte de mobilitate în cadrul 
programului european pentru 
educație, formare profesională și 

Atelier de 
MobilitatE+  

Centrul Județean de 
Resurse și Asistență 
Educațională 
Bistrița-Năsăud 

19-
21.01.2018 
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tineret Erasmus+, domeniul 
Formare profesională (VET); 
Economia Circulară Proiectul 

„Instrumente 
digitale de 
formare în 
economia 
circulară pentru 
inovare în 
antreprenoriatul 
ecologic – 
ENG@GE” 
finanțat din 
programul 
ERASMUS+, 
parteneriate 
strategice, 
formare 
profesională 
(VET). 

Camera de Comerț și 
Industrie Bistrița-
Năsăud 

19.03-
23.03.2018  

Sudarea și asigurarea calității 
materialelor-SACM 

Master, Anul I, 
2 sem. UTC-N 

UTC-N Extensia 
Bistrița, laboratoare 
la UTC- N, 
COMELF Bistrița 

01.10.2017-
30.09.2018 

 
b) Activități științifice, metodice și culturale 

Denumirea activității 

Tipul activității: 
simpozioane / 

sesiuni/ schimburi 
de experiență 

Locul desfășurării 
activității 

(CCD, filiale, CDI, unități de 
învățământ) 

Data 

„Ritualul ceaiului în 
cultura chineză” 

Workshop Palatul Copiilor, Bistrița 30.10.2017 

Conferința Internațională 
în context european 

Educația în context 
european 

Biblioteca Județeană „George 
Coșbuc”, B-N 

08.11.2017 

„Bune practici pentru 
asigurarea calității în 
formarea profesională 
inițială” 

Sesiune Națională 
de Informare 

Biblioteca Centrală a 
Universității Politehnice 
București 

28.11.2017 

Bullying-ul școlar la 
elevii cu CES 

Workshop Colegiul Național” Liviu 
Rebreanu” Bistrița 

06.12.2017 

„Fii promotor al 
siguranței digitale în 
școala ta! – Be an e-

Promovarea 
siguranței on-line 
în instituția școlară 

Centrul Județean de Resurse 
și Asistență Educațională 
Bistrița-Năsăud 

06.02.2018 
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Safety Promoter in your 
School!” 
„Indicatorii Sindromului 
Siberian” 

Workshop Centrul Județean de Resurse 
și Asistență Educațională 
Bistrița-Năsăud 

27.02.2018 

„Demersuri didactice 
inovative cu caracter 
interdisciplinar” – 
lucrarea: „Demersul 
didactic - 
Interdisciplinar” 

Simpozion 
Județean 

Școala Gimnazială „Avram 
Iancu” Bistrița 

20.03.2018 

„Basarabia – ținut al 
României Mari” 

Workshop Școala Gimnazială „ Avram 
Iancu” Bistrița 

27.03.2018 

„Obiceiuri și tradiții la 
Romi” – lucrarea: 
„Tradiții din istoria 
romilor” 

Simpozion 
Județean 

Școala Gimnazială Nr.4 
Bistrița 

12.04.2018 

Adaptarea curriculară – 
Tehnici și strategii de 
bună practică în procesul 
de integrare reală a 
elevilor cu CES în 
învățământul de masă, 
proiectul educațional 
„comunitatea proces 100 
profesori voluntari” 

Workshop Centrul Județean de Resurse 
și Asistență Educațională 
Bistrița-Năsăud 

22.05.2018 

„EcoSănătatea” – 
Proiecte pentru viitor –
lucrarea: „Protejarea 
resurselor naturale” 

Simpozion 
Național 

Liceul Teoretic Sanitar 
Bistrița 

31.05.2018 

 
c) Articole publicate 
- Simpozion Național „Noile Educații, răspunsuri la imperativele lumii contemporane”, 

ediția a IV-a, 17 noiembrie 2017, Colegiul „Ștefan Odobleja” Craiova, titlul lucrării: 
„Mecatronica – Știința Mașinilor inteligente – În Educație”; 

- Conferința Internațională „Asigurarea egalității de șanse prin management educațional 
și servicii de asistență psihopedagogică în context european”, 15-17.12.2017, titlul lucrării: 
„Rolul dirigintelui în consilierea școlară”; 

- Simpozionul Național de Comunicări Științifice IPO-TECH, Perspective Tehnice și 
Tehnologice – Priorități și Demersuri în Contextul European, Ediția a XI-a, 31.03.2018, titlul 
lucrării: „Metodă și Mijloc didactic în instruirea școlară – Realitatea Augmentată”; 

- Sesiunea științifică națională pentru studenți și elevi „O CARIERĂ ÎN INGINERIE” 
– ediția a IV-a 26 Aprilie 2018, Cluj-Napoca, PROGRAM Cadre didactice: Masă rotundă: 
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„Ingineria secolului XXI – repere vocaționale”, titlul lucrării: „Carieră – vocație – competențe 
– repere ale inginerului secolului XXI”; https://cm.utcluj.ro/files/anunturi/ 
180424_Programare%20sustinere%20lucrari_26_Aprilie_2018.pdf 

- Simpozionul Național de Comunicări Științifice „Dacia” ediția a III-a, cu titlul: 
Tranziția de la școală la viața activă, 09.05.2018, titlul lucrării: „Strategii didactice interactive”; 

- Masă Rotundă Internațională „Sănătate și Securitate la locul de muncă”, 16.02.2018, 
titlul lucrării: „Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale” 
ISSN 2501-3297, ISSN-L 2501-3297. 

 
d) Participări la proiecte educaționale: 

Nr. 
crt. 

Nume proiect Tip proiect 
Perioada Link către platforma 

proiectului 
1 Proiectul Național 

ECVET, activitate inclusă 
și în programul european 
„European Vocational 
Skills Week 2017-
Discover your talent” 

„European Quality 
Assurance în Vocațional 
Education and Training- 
National Reference 
Points” (EQAVET-
NPR-RO 2017) 
cofinanțat de CE prin 
programul ERASMUS+ 

28.11. 2017 
Sesiune 
Națională de 
Informare 
organizată de 
CNDPIT/ 
ANPCDEFP 

https://www.google.ro/sear
ch?ei=u8w5W5SMKcmy6
ASy2rvIBw&q=sesiunea+E
CVET+2017&oq=sesiunea
+ECVET+2017&gs_l=psy-
ab.3...12541.14445.0.21971
.9.9.0.0.0.0.151.1223.0j9.9.
0....0...1c.1.64.psy-
ab..0.4.559...0i19k1j0i13i3
0i19k1j0i13i5i30i19k1j0i8i
13i30i19k1j0i13i30k1j0i8i1
3i30k1.0.8PEZ129UI5Q 
http://www.europeactive.eu
/content/discover-your-
talent-european-vocational-
skills-week-2017 

 
e) Membru în comisii de lucru la nivel județean, regional și/sau național 
- Membru în Consiliul Consultativ Tehnologii-ISJ BN, teme: Analiza materialelor 

pentru postare pe platforma RED-ISJ BN; Evaluarea dosarelor de gradație de merit; 
- Profesor metodist discipline tehnice, calitate în care a efectuat/participat la inspecții 

pentru obținerea gradelor didactice, probe practice în vederea întregirii catedrei. 
- Membru în comisii de organizare și desfășurare a examenelor de calificare  a 

absolvenților din învățământul liceal, filiera tehnologică, nivel 4, sesiunea mai – iunie, 
îndrumător de proiect, evaluator, nivel 3 – secretar de comisie Colegiul Tehnic INFOEL, 
Monitor de Calitate la Liceul Teoretic „Solomon Haliță” Sângeorz-Băi, nivel 4, evaluator la 
examenul de competențe profesionale, Școala Profesională, nivel 3, 23-24 iulie Liceul 
Tehnologic Telciu, Liceul „Radu Petrescu” Prundu Bîrgăului; 

- Olimpiada Județeană Tehnologii – Propunător de subiecte, pregătirea lotului de elevi 
de la Colegiul Tehnic INFOEL pentru participarea la Olimpiada Județeană și Națională –
Tehnologii-Mecanică, Bistrița/Mioveni premiul II și III, cls a XI-a, mențiune cls a XII-a la 
județ, premiul I Olimpiada Națională-cls a XI-a; prof. însoțitor al lotului de elevi la Olimpiada 
Națională Tehnologii -Mecanică la Mioveni, Argeș. 
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- Contribuție și implicare în cadrul Sesiunii științifice naționale pentru studenți și elevi 
„O CARIERĂ ÎN INGINERIE” - ediția a IV-a UTC-N, 26.04.2018 

- Membru ASR-Asociația Sudorilor din România, Filiala Bistrița-Năsăud. 
 

f) Membru în Comisii de administrație 
În anul școlar 2017-2018 – membru al Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale 

„Avram Iancu”, Bistrița, ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Bistrița, Hotărârea 
Consiliului local nr. 133/26.10.2017. 

 
g) Membru în alte comisii 
- Membru CCD-BN în COMISIA DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A 

CREDITELOR PROFESIONALE TRANSFERABILE, pentru 30 de școli din județ; în urma 
acestei activități, a echivalat cursurile cu ore ale unui număr de 260 de cadre didactice. 

 
h) Alte activități relevante 
- Contribuție la elaborarea programului de formare continuă „Educația financiară”, 

elaborarea chestionarului de nevoi și interpretarea rezultatelor, în vederea acreditării. 
- Revizuirea procedurilor și întocmirea procedurii Instruire Protecția Muncii. 
- Colaborarea cu ISJ BN pentru buna desfășurare a distribuirii manualelor școlare la 

școlile din județ, în perioada stabilită (întocmirea dispozițiilor de livrare, repartizarea conform 
graficului). 

 
 
Cotuțiu Teodor – profesor metodist 
a) Cursuri de formare 

 
Denumirea 

cursului 
Data 

1. Asigurarea calității parteneriatelor școlare europene 23.05.2018 

2. Introducere în eTwinning 26.05.2018 

3 
Curs postuniversitar – INTERVENȚII 
PSIHOPEDAGOGICE PENTRU COPIII CU 
DIZABILITĂȚI ȘI FAMILIILE ACESTORA 

16-18 martie 2018 

 
b) Activități științifice, metodice și culturale 

Denumirea activității 

Tipul activității: 
simpozioane / 

sesiuni/ schimburi 
de experiență 

Locul desfășurării activității 
(CCD, filiale, CDI, unități 

de învățământ) 
Data 

„eTwinning – creativity 
and innovation”  

Simpozion 
Internațional 

Colegiul Național „Petru 
Rareș” Beclean 

9 mai 2018 

 
c) Articole publicate 
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Nr. 
crt.  

Autor/ coautori Titlul articol 
Luna/Anul apariției 

 Cotuțiu Teodor 
Eminescu – trepte 
spre mit 

Didactica Nova, miercuri, 17 ianuarie 
2018; http://didacticanova.blogspot.ro 

 
d) Participări la proiecte educaționale 

Nr. 
crt.  

Nume proiect Tip proiect Perioada 
Link către 
platforma 
proiectului 

1.  
INDUCAS 
(Mentorat la nivel 
european) 

Proiect pilot finanțat de 
Uniunea Europeană și 
coordonat de European 
SchoolNet 

Septembrie 2017-
Martie 2018 

http://www. 
inducas. eu/ro 

 
e) Membru în Comisii de administrație 
- membru în CA al Liceului Tehnologic „Ion Căian Românul” Căianu Mic, conform 

deciziei directorului. 
 
f) Membru în alte comisii la nivel județean, regional și/sau național 
- Membru și evaluator al Festivalului-concurs „CDIdei în cărți”, desfășurat în 24 mai 

2018, în Bistrița 
 
g) Resurse Educaționale Deschise create 

Nr. 
crt.  

Tip resursă 
Platforma pe care 

este disponibil 
Link către platformă/resursă 

1.  
Lecție 
Electronică 

www.golabz.eu 
https://www.didactic.ro/pagina-
mea/gabriela1985/diplome-și-adeverinte 

 
 
Năstase Adrian – informatician 
Studiu individual pentru perfecționare în specialitate.  
Participare la dezbateri: 
- 24 octombrie 2017: dezbaterea „Luna octombrie – Luna Internațională a Bibliotecilor 

Școlare” inclusă în oferta de programe, proiecte și activități a Casei Corpului Didactic Bistrița-
Năsăud; 

- 29 noiembrie 2017: dezbaterea „Structurile infodocumentare – imagine și promovare” 
inclusă în oferta de programe, proiecte și activități a Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud; 

- 25 ianuarie 2018: dezbaterea „Biblioteca școlară / Centrul de Documentare și 
Informare – patrimoniu informațional deschis” inclusă în oferta de programe, proiecte și 
activități a Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud; 

- 6 martie 2018: workshopul „Dezvoltarea inteligenței emoționale la elevi – metode, 
practici” inclusă în oferta de programe, proiecte și activități a Casei Corpului Didactic Bistrița-
Năsăud; 
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- 30 martie 2018: sesiunea de instruire „CDIdei în cărți” inclusă în oferta de programe, 
proiecte și activități a Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud; 

- 30 martie 2018: dezbaterea „În prim-plan poezia” inclusă în oferta de programe, 
proiecte și activități a Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud; 

- 23 aprilie 2018: dezbaterea „A fi bibliotecar – a iubi cartea” inclusă în oferta de 
programe, proiecte și activități a Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud; 

- 16 mai 2018: dezbaterea „Cultură și spiritualitate” inclusă în oferta de programe, 
proiecte și activități a Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud; 

- 24 mai 2018: concursul „CDIdei în cărți” protocol de colaborare Casa Corpului 
Didactic Bistrița-Năsăud – Casa Corpului Didactic Sibiu; 

- 20 iunie 2018: dezbaterea „Jocuri și experimente creative” inclusă în oferta de 
programe, proiecte și activități a Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud. 

 
 
Pop Margareta – bibliotecar  

- perfecționare continuă prin participarea la conferințe de specialitate (Conferința 
Națională a Asociației Bibliotecarilor din România) stagii organizate de minister, 
participarea la activitățile metodice ale bibliotecarilor și coordonarea acestor activități; 

- participare în proiectul „Promovează-ți școala”, proiect inclus în CAEJ BN poziția 14, 
an 2017; 

- participare la workshopul cu tema „Dezvoltarea inteligenței emoționale la elevi-metode, 
practici”, din 6 martie 2018, activitate desfășurată la CJRAE Bistrița-Năsăud; 

- membru în comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană a Concursului 
național de reviste școlare și jurnalism, conform Deciziei ISJ BN, Nr. 587 din 25 aprilie 
2018; 

- participare la workshopul cu tema „Adaptarea curriculară/ Tehnici și strategii de bună 
practică în procesul de integrare reală a elevilor cu CES în învățământul de masă”, 
activitate desfășurată la CJRAE Bistrița-Năsăud, în data de 22 mai 2018, în cadrul 
proiectului educațional județean „Comunitatea proCES-100 profesori voluntari” inițiat 
de CJRAE BN în parteneriat cu ISJ BN și CCD BN; 

- vicepreședinte în Comisia de organizare și evaluare pentru Festivalul –Concurs CDIdei 
în cărți, etapa județeană, 24 mai 2018; 

- coordonator județean la proiectul Festivalul –Concurs CDIdei în cărți, inițiat de Casa 
Corpului Didactic Sibiu în parteneriat cu ISJ Sibiu, Facultatea de Litere și Arte din 
cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Institutul Francez din România, 
Biblioteca Județeană Astra din Sibiu, și CCD-uri din țară; 

- participare la cursul Data Protection Officer (DPO) Responsabil cu protecția datelor cu 
caracter personal conform cerințelor Regulamentului 679/2016 (GDPR), organizat în 
perioada 10-12.05.2018 de către TUV Austria România, certificat TAR-
AK/768/06/2018; 

- studiu individual, documentare și informare curentă asupra noutăților legislative și în 
specialitate. 
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11. Activități/ servicii prestate pentru obținerea de venituri extrabugetare 
Tipul activității/ serviciului Suma încasată (Lei) 

a) editare carte/ reviste 
b) cursuri cu plată (tema/grupul țintă) 
c) Cărți pentru bibliotecă (350 publicații-DONAȚIE 

realizată de UBB Cluj, Centrul de Filosofie Antică și 
Medievală) 

80 
67466 
 
 
4877 

 TOTAL: 72423 
 

12. Acțiuni în justiție /procese sau plângeri penale care au vizat instituția Casa Corpului 
Didactic sau/și conducerea acesteia în anul școlar 2017-2018: 

Nu este cazul.  
 
 

 Director,  
 Prof. Ioan IOJA 


