
Avizat inspector general, 
Prof. dr. Florentina Simion 

PLAN MANAGERIAL  
anul şcolar 2007 – 2008 

 
 
 
 
 
 

I. Proiectare strategică 
 
 

Întocmirea planului managerial s-a realizat în urma unei riguroase cercetări şi analize  a nevoii de formare ca urmare a: 
 Distribuirii unui „Chestionar pentru evaluarea activităţii CCD şi identificării nevoii de formare”. La acest chestionar, distribuit în luna mai 2007, au 

răspuns 186 cadre didactice din 16 unităţi de învăţământ, din întreg judeţul. Au fost solicitaţi să răspundă : educatoare, învăţători, profesori 
reprezentând toate ariile curriculare; 

 Prezentării listei cursurilor acreditate în cadrul cercurilor pedagogice pe discipline şi în cadrul şedinţei cu directorii. Au fost solicitate: înscrierea la 
cursuri şi propunerea de cursuri noi, popularizarea în şcoli; 

 Analizării rapoartelor de inspecţie frontală şi de revenire; 
 Analizării: 

 Situaţiei statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de provenienţă, în anul şcolar 2006-2007; 
 Programelor de formare continuă datorate reformei, propuse de direcţiile şi instituţiile afiliate MEdCT; 
 Chestionarelor de evaluare a participării la cursurile de formare a cadrelor didactice, în anul şcolar trecut, luându-se în calcul propunerile 

făcute. 
Rezultatele analizei nevoii de formare  au fost coroborate cu: 

 Planul managerial al ISJ 
 Obiectivele strategice ale ISJ în domeniul educaţiei/formării continue;  
 Obiectivele strategice ale CCD 
 Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr. 75/2005 privind asigurarea  calităţii în educaţie 
 MEdC –„Strategie postaderare 2007 – 2013“, ianuarie 2007, proiect 
 MedC – „Strategia MedC pentru perioada 2006 – 2008“ 
 Obiectivele strategice europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale. 
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II. Planificare operaţională 
 

Domeniul de acţiune 1: Dezvoltare instituţională  
O1  Asigurarea resurselor umane pentru buna funcţionare a instituţiei 
O2 Asigurarea instrumentelor manageriale 
O3 Îmbunătăţirea bazei materiale şi a dotărilor  

O
bi

ec
tiv

e 

Activităţi planificate Orizont de 
timp 

Locul  Parteneri  Indicatori de 
eficienţă ai 
activităţii 

 

Rezultate 
aşteptate 

Modalităţi de 
corecţie/actualizare 
a obiectivelor a 
modalităţilor de 
monitorizare şi 
evaluare 

O1 1. Încadrarea cu personal, conform statului 
de funcţiuni al C.C.D. : 

• Organizarea concursului pentru 
ocuparea postului de profesor 
metodist 

• Participarea şi promovarea 
concursului M.Ed.C. pentru postul 
de director CCD  

1 sept. 
 

14 nov. 
 

Conform 
graficului 
MEdCT 

 
CCD 

 
 

M.Ed CT 

 
ISJ 

CCD CL 
 

I.S.J. 
M.Ed.CT 

Nr. posturi 
ocupate cu 

concurs/ nr. total 
posturi 

 

Ocuparea 
posturilor 

 

Angajare prin cumul 
a doi prof. metodişti 
cu jumătate de normă 

O1 2. Organizarea compartimentelor de lucru şi 
stabilirea responsabilităţilor la început de an 
şcolar, prin reactualizarea fişelor de post 

1 oct.  CCD - Creşterea 
eficienţei  

activităţilor  
 

Asumarea 
fişei postului 

 

O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 

3. Întocmirea documentelor instituţiei: 
• Raport de activitate pe anul şcolar 

anterior 
• Planul managerial anual 
• Graficul şi tematica şedinţelor CA 
• Regulament de ordine interioară 

(actualizare) 
• Oferta de programe şi activităţi 

4. Întocmirea documentelor strategice  
(PDI – 2008-2012) 

1 oct. 
15 oct. 
15 oct.  
15 oct.  
1 nov. 

 
 
 

oct.- dec. 
2007 

CCD 
 
 
 
 
 
 
 

CCD 

ISJ 
 
 
 
 
 
 
 

ISJ 

 
Documente 
întocmite la timp 
şi de calitate 
 
 
 
 
Corelarea cu 
obiectivele 
strategice 

Elaborarea, 
asumarea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
conform doc. 
manageriale 
 
 
eficientizarea 
activităţii 
CCD 

Documente întocmite 
la termenele 
prestabilite 
 
 
 
 
 
Prin planurile 
manageriale anuale 
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europene,   
M.Ed CT şi ISJ., 
în domeniul 
educaţiei şi 
formării 
profesionale  

 

5. Înfiinţarea  C.D.I.-urilor în cele 10 şcoli 
prevăzute în valul al 7-lea al extinderii 
proieectului bilateral fracnco-român 
„Educaţie pentru informaţie în mediul rural 
defavorizat” (CDI):  Gogoşari, Grădinari, 
Hotarele, Vărăşti, Adunaţii-Copăceni, 
Frăteşti, Ghimpaţi, Bolintin Deal, Crevedia 
Mare, Călugăreni) 

An şcolar  Gogoşari, 
Grădinari, 
Hotarele, 
Vărăşti, 

Adunaţii-
Copăceni, 
Frăteşti, 

Ghimpaţi, 
Bolintin 

Deal, 
Crevedia 

Mare, 
Călugăreni 

M.Ed.C T 
Consiliile 

locale  

 Realizarea 
investiţiilor, 
inaugurarea 
C.D.I-urilor 

Optimizarea relaţiilor 
şcoli-autorităţi locale-
CCD 
 
 
Consultanţă 
suplimentară , din 
partea CCD, şcolilor 
care întâmpină 
dificultăţi 

6. Dotarea CCD cu echipamente şi 
aparatură  

Dec.   C.C.D. M.Ed.C
ISJ 

 

Dezvoltarea bazei 
tehnico – 

materiale  şi a 
dotărilor pentru 

CCD şi alte  
unităţi conexe 

Obţinerea 
finanţării şi 

achiziţionarea 
produselor 

Sume alocate, nr. 
echipamente 
achiziţionate 

O3
 

7. Actualizarea şi îmbogăţirea fondului de 
carte 

An şcolar 
2007-2008 

C.C.D.  M.Ed.C
ISJ 

Achiziţionarea 
unui fond de carte 

care să vină în 
sprijinul formării 

continue 

Îmbogăţirea 
şi 

actualizarea 
fondului de 

carte 

Selectarea, cu atenţie, 
a ofertelor 
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Domeniul de acţiune 2: Activitatea de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar 
O1 Fundamentarea ofertei de formare pe necesităţile identificate în sistem  
O2 Cuprinderea în programe şi activităţi de formare a tuturor categoriilor de personal din învăţământ, în vederea asigurării calităţii activităţii 
didactice  
O3 Dezvoltarea  competenţelor manageriale prin activităţi de formare pentru: inspectori, directori, responsabili cu formarea continuă 
O4 Conştientizarea importanţei dezvoltării şcolii prin implicarea în proiecte şi parteneriate 
O5 Susţinerea cadrelor didactice în activitatea de iniţiere şi perfecţionare în utilizarea calculatorului, precum şi a folosirii AEL 
O6 Implicarea în derularea cu succes a tuturor programelor de formare iniţiate de M.Ed.CT 
O7 Orientarea activităţilor de formare continuă spre dezvoltarea de competenţe care să faciliteze dezvoltarea personală, civică , socială şi/sau 
inserţia pe piaţa muncii a elevilor 
 
 

O
bi

ec
tiv

e 

Activităţi planificate Orizont 
de timp 

Locul  Parteneri  Indicatori de 
eficienţă ai 
activităţii 

 

Rezultate aşteptate Modalităţi de 
corecţie / actualizare 
a obiectivelor, a 
modalităţilor de 
monitorizare şi 
evaluare 

O1 
O2 
04 
O6 
O7 

 

1. Orientarea ofertei de 
programe şi activităţi pe baza 
analizei nevoii de formare a 
cadrelor didactice din judeţ, 
identificate cu ajutorul unui 
chestionar aplicat în luna mai 
2007; activităţi de consultare 
şi negociere, pe de o parte cu 
inspectorul de perfecţionare, 
inspectorii de specialitate, 
profesorii metodişti ai ISJ, 
pentru fundamentarea ofertei 
şi, pe de altă parte,  cu 
furnizorii de programe 
acreditate (CEDU2000+, 
Fundaţia Academică 
„Alumni”, CCD Bucureşti, 

Sept.   C.C.D I.S.J. Realizarea unei
oferte de formare 
care să răspundă 
nevoilor 
identificate 

 Participarea inspectorilor şi 
metodiştilor la activităţile de 
consultare şi negociere. 

 

Întâlniri periodice de lucru 
pentru fundamentarea şi 
reglarea ofertei de 
perfecţionare 

Consultări periodice 
cu inspectorii de 
specialitate şi 
responsabilii cu 
formare continuă din 
şcoli. 
Reglarea ofertei de 
perfecţionare în 
funcţie de solicitări.  
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Universitatea Bucureşti, 
SNSPA, Facultatea de 
Comunicare şi Relaţii Publice, 
ISE, SIVECO). 

 
O2
O3 
O7 

2. Organizarea unei noi grupe 
de masterat, „Management 
educaţional şi comunicare 
instituţională” organizat de 
CCD si FCRP din cadrul 
SNSPA 

Sept.-oct. 
2007 

CCD 
SNSPA 

SNSPA   Participarea la
cursuri şi 
susţinerea 
examenelor. 
Nr. absolvenţi/ nr. 
înscrişi 
 

Promovarea examenelor şi a 
examenului de dizertaţie 

Optimizarea 
comunicării CCD - 
SNSPA 

O2 
O3 
O7 
 

3. Organizarea şi derularea  
cursului acreditat 
„Management educaţional”, 
pentru personalul de 
conducere, îndrumare şi 
control (modul I, II şi III) 

Oct. 
2007– 

febr. 2008 

CCD Fundaţia 
Academică 
„Alumni” 

Cuprinderea 
personalului de 
conducere, 
îndrumare şi 
control într-un 
program de 
formare acreditat 

Îmbunătăţirea activităţii 
şcolilor ca urmare a unui 
management de calitate 

Optimizarea 
comunicării CCD – 
ISJ - Fundaţia 
Academică„Alumni” 

O2 
O3 
O7 

4. Realizarea unei secvenţe de 
formare pentru directori, în 
cadrul şedinţelor lunare  

Lunar  Şcoala Nr. 
8 Giurgiu 

ISJ, inspector 
management 

Cuprinderea 
directorilor în 
activităţi de 
perfecţionare 
 

Participarea tuturor 
directorilor la secvenţele de 
formare lunare 
 

Cunoaşterea 
rapoartelor de 
evaluare a 
managementului în 
urma inspecţiilor 
frontale. 
Propuneri de 
îmbunătăţire cu 
prilejul inspecţiilor de 
revenire. 

 6. Derularea programului 
acreditat: „Curs practic de 
consiliere şi orientare” (3 
grupe de cursanţi) 

An şcolar 
2007-
2008 

CCD şi 
şcoli din 

judeţ 

CEDU 
2000+ 

Cuprinderea unui 
număr cât mai 
mare de cadre 
didactice 

 
 
 

Formarea 
continuă prin 
programe 
acreditate a 
cadrelor 
didactice de 
diferite 

Atestarea  
a 75 c.d. 

Urmărirea 
progresului prin 
aplicarea unor 
chestionare de 
evaluare a cursurilor. 
Interviuri semidirijate 
care să evalueze 
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specialităţi 
 

O5 7. Derularea programului 
acreditat TIC pentru 
personalul din învăţământul 
preuniversitar (4 grupe de 
cursanţi) – 30 credite 

An şcolar   Laborator
CCD 

-  
Atestarea  
a 100 c.d. 

O5 8.  Iniţiere IT şi Utilizare AEL 
pentru gimnaziu (3 grupe de 
formare) – 25 credite  

An şcolar    Laborator
CCD 

SIVECO Atestarea
a 75 c.d. 

9. Noi didactici în viziune 
transdisciplinară  - 30 credite 
(3 grupe de cursanţi) 

An şcolar    C.C.D CEDU 2000+ Atestarea
a 75 c.d. 

10. Strategii de învăţare activă 
pentru dezvoltarea gândirii 
critice la învăţământul primar  
- 30 credite (2 grupe) 

An şcolar    C.C.D CEDU 2000+ Atestarea
a 50 c.d. 

11. Noi abordări didactice 
pentru aria curriculară 
matematică şi ştiinţe – 30 
credite (1 grupă) 

An şcolar    C.C.D CEDU 2000+ Atestarea
a 25 c.d. 

12. Perfecţionare profesională 
în Cultură fizică – 30 credite 
(2 grupe de cursanţi) 

An şcolar    CCD ANEFS Atestarea
a 50 c.d. 

13. Predarea în societatea 
cunoaşterii (3 grupe de 
formare) 

An şcolar     CCD SIVECO Atestarea
a 75 c.d. 

14. Limba engleză în 
comunicare (5 grupe de 
cursanţi) 

An şcolar  CCD Fundaţia 
Academică 
„Alumni” 

 

Atestarea 
a 125 c.d. 

O1 
O2 
O6 
O7 
 

15.Formarea cadrelor 
didactice pentru programul ”A 
doua şansă”  

An şcolar   CCD ISJ Cuprinderea unui
număr cât mai 
mare de cadre 
didactice 
 

 
 
Participarea 
cadrelor 
didactice la 
programele de 
formare 

 

gradul de satisfacţie a 
cursanţilor. 
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   16.Didactica disciplinelor – 
învăţători – 30 credite 

Sem I CCD 
 

Univ. Bucureşti Atestarea
a 50 c.d. 

17 . Asigurarea calităţii în 
educaţie – exigenţă a şcolii 
româneşti 

Sem.al II-
lea 

CCD, 
Bolintin 
Vale 

ARACIP, ISE Cuprinderea 
tuturor 

coordonatorilor 
Comisiilor pentru 
asigurarea calităţii 

din judeţ 

   

18. Programul de formare 
"Sophia I şi II", ce are drept 
scop formarea de competenţe 
pentru aplicarea alternativei 
educationale „step by step” (1 
grupă) 

Sem. al II-
lea 

CCD     Atestarea
a 25 c.d. 

 

19. Accesul la educaţie al 
grupurilor dezavantajate – 25 
credite (2 grupe) 

Sem. al II-
lea 

CCD,  
Bolintin 

Vale 

-     

20.Activitate de formare cu 
responsabilii de formare 
continuă privind evidenţa 
formării  la nivelul instituţiei 

Sem. I CCD  Cuprinderea 
tuturor 

responsabililor cu 
formarea continuă 

din şcoli 

Participarea 
responsabililor 
cu formarea 
continuă din 
fiecare şcoală 

 Analiza structurii  
portofoliilor 
personale  

O1 
O2 
O6 
O7 
 

21. Metode moderne şi 
alternative în predarea culturii 
civice (Project Citizen, 
Avocatul elevului,  etc) 

Sem. II CCD  Cuprinderea în 
stagiu a 
profesorilor care 
predau cultura 
civică 
Însuşirea de către 
cursanţi a 
metodelor 
alternative de 
predare a culturii 
civice 

Participarea 
profesorilor la 
Stagiul 
„Project 
Citizen” 
Formarea a 25 
de profesori 

 Analizarea feedback-
ului oferit de cursanţi 

O1 
O6 

22. Educaţia pentru cetăţenie 
democratică  

Vac. 
intersem 

CCD 
Mihăileşti 

    Cuprinderea în
stagiu a 

Participarea 
învăţătorilor la 

Analizarea feedback-
ului oferit de cursanţi 
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  învăţătorilor stagiu”
Formarea a 50 
de învăţători 

23. Competenţe în mass-
media 

Sem. II CCD  Cuprinderea în 
stagiu a 
profesorilor de 
socio-umane 

Formarea a 20 
de profesori de 
gimnaziu şi 
liceu 

 Analizarea feedback-
ului oferit de cursanţi 

O2 
O7 
 

20. Ateliere metodice – stagiu 
de pregătire pentru 
educatoare, învăţători, 
profesorii necalificaţi  care 
predau: lb. română, 
matematică, lb. străine, 
istorie, geografie; mentorat 
pentru profesorii debutanţi. 

Sem. I CCD, 
Şcoala 4 
Giurgiu 

ISJ Cuprinderea a 50 
cadre didactice. 
necalificate în 

ateliere metodice 

Participarea cadrelor 
didactice debutante şi 
necalificate la activităţi de 
formare. 
Perfecţionarea a 50 de cadre 
didactice necalificate. 
 

Cunoaşterea 
rapoartelor de 
evaluare a procesului 
instructiv-educativ  în 
urma inspecţiilor 
frontale. 
Propuneri de 
îmbunătăţire în 
inspecţiile de 
revenire. 
Rezultatele la tezele 
unice pe sem. I 
 

 21. Didactica lecturii  Sem. al 
II.-lea 

CCD, 
 

ISE Cuprinderea
bibliotecarilor în 

activitatea  de 
formare 

 Participarea bibliotecarilor 
la activitatea  de formare. 
Perfecţionarea a 18 
bibliotecari. 

 Adaptarea cursurilor 
în urma propunerilor 
venite din partea 
cursanţilor 
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Domeniul de acţiune 3 : Marketing educaţional 
O1. Promovarea imaginii şi a ofertei instituţiei  în mediul şcolar  
O2. Valorificarea tuturor oportunităţilor privind mediatizarea activităţii C.C.D. la nivelul comunităţii locale 
O3. Intensificarea mediatizării activităţilor cu caracter interjudeţean şi naţional 

O
bi

ec
tiv

e 

Activităţi planificate Orizont 
de timp 

Locul  Parteneri  Indicatori de 
eficienţă ai 
activităţii 

 

Rezultate 
aşteptate 

Modalităţi de 
corecţie/actualizare a 
obiectivelor, a 
modalităţilor de 
monitorizare şi 
evaluare 

O1 
O2 
O3

1.Asigurarea documentelor şi materialelor 
bibliografice şi acordarea consultanţei şi 
asistenţei tehnice, la solicitarea cadrelor 
didactice, pentru pregătirea şi susţinerea 
examenelor de definitivat şi grad.  

Perma-
nent 

2. Dezvoltarea fondului de carte prin 
achiziţii de titluri noi 

Perma-
nent 

O1 
O3 

3. Achiziţionarea de noi soft-uri 
educaţionale 

Perma- 
nent 

O1 
O2 
O3 

4. Asigurarea accesului gratuit la internet 
prin laboratorul de informatică al C.C.D. 

Perma- 
nent 

 
 
 
 
 
Rezolvarea tuturor 
cererilor de 
consultanţă 

 
Numărul  de 
cadre didactice 
care solicită 
consultanţă şi 
sprijin logistic 
 
 
Îmbunătăţirea 
pregătirii 
metodice şi de 
specialitate a 
cadrelor 
didactice 

 
 

Selectarea, cu atenţie, a 
ofertelor 

 
 

 

 5. Organizarea expoziţiilor pentru 
promovarea titlurilor noi de manuale, 
precum şi a întâlnirilor cu autori şi edituri 

Sept.  
Mai-iun. 

 
 
 
 
 
 

CCD 

După caz 

Numărul de 
vizitatori şi 
impactul produs 
 

Efectuarea de 
comenzi de 
manuale 
Studiul ofertei 
editurilor 

Planificarea riguroasă 
în vederea evitării 
suprapunerii 
programului de vizitare 
pentru diferite categorii 
de cadre didactice 

O3 6. Acordarea asistenţei metodologice 
privind înfiinţarea C.D.I.- urilor şi 
monitorizarea activităţii acestora 

Perma-
nent  

CCD M.Ed.C.T Funcţionarea CDI - 
urilor în condiţii 
optime 

Consilii 
locale 

Realizarea 
investiţiilor, 
inaugurarea 
C.D.I - urilor 

10 CDI - uri 
funcţionale 

 



                                         

 10

Domeniul de acţiune 5: Organizarea activităţilor ştiinţifice, metodice, culturale 
O1 Stimularea activităţii creative a cadrelor didactice prin organizarea de activităţi specifice şi mediatizare a bunelor practici 
O2 Organizarea de activităţi metodice şi ştiinţifice  
O3 Încurajarea cadrelor didactice  şi a elevilor să se implice în activităţi cultural - artistice  
 

O
bi

ec
tiv

e 

Activităţi planificate Orizo
nt de 
timp 

Locul  Parteneri  Indicatori de 
eficienţă ai 
activităţii 

 

Rezultate 
aşteptate 

Modalităţi de 
corecţie/actualizare a 
obiectivelor, a 
modalităţilor de 
monitorizare şi 
evaluare 

O1 
O2 

1. Creativitate didactică – simpozion 
interjudeţean, ediţia a VIII-a 

Mai   CCZ CCZ Numărul de lucrări 
susţinute 

Participarea la 
simpozion a unui 
număr cat mai mare 
de cadre didactice 

O2 
O3 

2. „Elena Bădilă” – simpozion şi 
concurs interjudeţean de 
matematică, ediţia a V-a 

Aprilie Şcoala Nr.7 
Giurgiu, 
Primăria 
Giurgiu 

 
 

ISJ 
Şcoala 7 
Şcoli din 
Giurgiu 

Număr de cadre 
didactice şi elevi 
participanţi 
Rezultatele obţinute 
Popularizarea în alte 
judeţe 

Participarea la 
simpozion a unui 
număr cat mai mare 
de cadre didactice 
şi elevi 

3. „Vlaşca – file de istorie” – 
simpozion judeţean 

Mai  CCZ ISJ, muzeul 
judeţean 
„Teohari 
Antonescu” 
 

Numărul de lucrări 
susţinute 
Calitatea materialelor 
susţinute 

4. Organizarea festivalului 
interjudeţean de muzică corală 
pentru preşcolari şi elevi din clasele 
I-IV, „ Glasuri Cristaline”,  ediţia  
II-a 

Aprilie CCZ,  Primăria şi 
Consiliul 
Local, 
Instituţia 
Prefectului 

Participarea unui 
număr cât mai mare 
de formaţii din 
Giurgiu şi alte judeţe 

Participarea la 
simpozion a unui 
număr cat mai mare 
de cadre didactice 
şi elevi 

Popularizarea din timp a 
obiectivelor şi a 

condiţiilor de participare. 

O2 
O3 

5. „Tinereţe la vârsta a III-a” – 
organizarea unei întâlniri cu cadre 
didactice aflate la pensie 

Iunie  CCZ ISJ, CL Invitarea unui număr 
cât mai mare de cadre 
didactice pensionare 

Participarea în 
număr cât mai mare 
şi atmosfera creată 

Contactarea din timp şi 
popularizarea activităţii 
în rândul pensionarilor 
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Domeniul de acţiune 6 : Editare şi difuzare de carte şi publicaţii 
 
O1. Susţinerea şi dezvoltarea activităţii editoriale proprii prin realizarea publicaţiilor periodice şi a tipăririi de carte 
O2. Intensificarea acţiunilor de promovare a publicaţiilor şi materialelor informative 

O
bi

ec
tiv

e 

Activităţi planificate Orizont de 
timp 

Locul  Parteneri  Indicatori de 
eficienţă ai 
activităţii 

 

Rezultate 
aşteptate 

Modalităţi de 
corecţie/actu-alizare a 
obiectivleor, a 
modalităţilor de 
monitorizare şi 
evaluare 

O1 1. Realizarea şi difuzarea revistei 
învăţământului giurgiuvean Catedra 

Trimestrial 

2. Realizarea revistei Gazeta pãrinţilor 
 - nr. 8 

Sem. II 

Popularizarea 
lucrărilor 
metodice şi 
ştiinţifice în 
rândul c.d. 

3. Realizarea şi difuzarea revistei 
„Euroşcoala”- nr 3 

Nov. Ian Diseminarea 
exemplelor 

de bună 
practică 

4. Realizarea unor suplimente tematice ale 
revistei „Catedra” sau „Gazeta părinţilor” 

periodic 

CCD  ISJ
Tipografia 

Cronos 

Editarea şi 
difuzarea 

revistelor şi 
publicaţiilor 

proprii 
 
 

 

 

Interviu cu beneficiarii 
pe tema materialelor 
prezentate 

5.  Multiplicarea şi  difuzarea de buletine 
informative, regulamente, ghiduri, în funcţie 
de solicitările I.S.J., inspectorilor de 
specialitate, şcolilor 

Permanent CCD  Nr. c.d interesate Informarea 
c.d. cu privire 

la noutăţile 
din  sistem 

 
Nr. exemplare 

 
O1 
O2 
 

6. Editarea şi difuzarea Programului de 
perfecţionare a cadrelor didactice prin 
cercurile pedagogice 

Oct.  
Ian. 

CCD ISJ Nr. c.d. interesate Cunoaşterea 
de către c.d. a 
act din cadrul 

cercurilor 
pedagogice 

150 exemplare 
distribuite 
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Domeniul de acţiune 7 : Parteneriat extern 
O1 Menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor la nivelul sistemului de învăţământ şi al comunităţii  
 
 

O
bi

ec
tiv

e 

Activităţi planificate Orizont 
de timp 

Locul  Parteneri  Indicatori de 
eficienţă ai 
activităţii 

 

Rezultate aşteptate Modalităţi de 
corecţie/actualizare a 
obiectivelor, a 
modalităţilor de 
monitorizare şi 
evaluare 

Organizarea unei noi grupe de 
masterat, „Management educaţional şi 
comunicare instituţională”, organizat 
de CCD si FCRP din cadrul SNSPA 

Oct. 
2007 

CCD 
SNSPA 

SNSPA Numărul cererilor 
de înscriere 

Participarea cursanţilor 
la toate tutorialele 
Promovarea 
examenelor 

Optimizarea 
comunicării cu SNSPA 

2. Proiect transfrontalier “Bridge over 
the Danube” 

An 
şcolar 

 
CCD, 

Şc. NR. 8 

Asociaţia 
pentru 

Mileniul III 

Realizarea 
activităţilor aşa 
cum au fost propuse

Participarea unui 
număr cât mai mare de 
reprezentanţi ai 
echipelor de proiect 

Analiza chestionarelor 
de evaluare a 
activităţilor 

3. Move to improve An 
şcolar 

Şcolile nr. 
7 şi 5 

Giurgiu 

Portugalia, 
Polonia 

Schimbarea mentalităţii 
faţă de educaţia fizică 

4. „Toleranţa în rezolvarea paşnică a 
conflictelor” 

An 
şcolar 

Şcoala nr. 
6 Giurgiu 

Italia, 
Bulgaria, 
Şc. nr. 6 
Botoşani 

Realizarea 
activităţilor propuse 
 
Îndeplinirea tuturor 
obiectivelor 
proiectului 

Schimbarea mentalităţii 
faţă de modalităţile de 
rezolvare a conflictului 
Formarea atitudinii de 
toleranţă 
 
 

Optimizarea 
comunicării între 
parteneri 

7. Confecţioner tâmplărie din aluminiu 
şi mase plastice 

An 
şcolar 

CCD  AJOFM,
DMSSF 

O1 
 
 
 
 
 
 

8. Electrician constructor An 
şcolar 

CCD  AJOFM,
DMSSF 

Realizarea 
activităţilor propuse 

 
Îndeplinirea tuturor 

obiectivelor 
proiectului 

 

Calificarea unui număr 
cât mai mare de şomeri 

Optimizarea 
comunicării între 
parteneri 
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Domeniul de acţiune 8 : Dezvoltare profesională proprie şi a personalului instituţiei 
O1 Participarea personalului CCD la cel puţin un curs de perfecţionare 

N
um

el
e 

Activităţi planificate Orizont 
de timp Locul Parteneri

Indicatori de 
eficienţă ai 
activităţii 

 

Rezultate 
aşteptate 

Modalităţi de 
corecţie/actu-alizare 

a obiectivleor, a 
modalităţilor de 
monitorizare şi 

evaluare 
Floarea Bălan  1. Cursuri acreditate –  

- „Limba engleză în comunicare” 
-„Noi didactici în viziune 
transdisciplinar 
- „Predarea în societatea cunoaşterii” 

 
An şc 

 

 
CCD 

 
După caz 

Planificarea optimă a 
participării la formări 

Lucica Ababei 1. Doctorat – Sisteme 
homopolinucleare cu nuclearitate 
controlată 
2.  „Limba engleză în comunicare” 

Nov.2009
 

Dec 2007

Dumitra Bălan 1.  „Limba engleză în comunicare” Dec 2007
Cristina 
Anghel 

1.  „Limba engleză în comunicare” 
2.Consilere şi orientare 
3. Iniţiere IT şi utilizare AEL 

An şcolar

Mariana Staicu 1. Facultatea de Economie Generală – 
ASE Bucureşti 

Iunie 
2009 

Mihai 
Dăncescu 

1. Universitea „Spiru Haret” Giurgiu – 
Facultatea de matematică - informatică

Iunie 
2009 

Mariana Mola  1. Universitatea Transilvania – 
Braşov, Fac. de Litere, secţia 
biblioteconomie şi ştiinţa informării 
2. „Limba engleză în comunicare” 

Iunie 
2008 

Dumitra Bălan 1.  „Limba engleză în comunicare” 
 

Dec 2007

 
În cadrul 

instituţiilor 
cores-
punză-
toare  

 
 

CCD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimularea 
întregului 
personal CCD 
pentru dezvoltare 
profesională 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dezvoltarea 
profesională a 

întregului 
personal 

Nr. de cursuri/ 
examene la 

care este 
înscris/ 

promovat 
personalul 

CCD 

 
Planificarea optimă a 
participării la formări 

 
Director CCD, 

Prof. Floarea Bălan 
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