
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
CASA CORPULUI DIDACTIC „GRIGORE TABACARU” BACĂU 

Str. Oituz, nr. 24, Bacău, cod 600266 

Tel/fax: +40 (0)234 523.988 

ccd_bacau@yahoo.com; ccdbacau@gmail.com;  

www.ccdbacau.ro 

 

 

 
Nr. 1135 din 11.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat, aprobat și avizat de  
Consiliul de Administraţie al Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău,  

în şedinţa din 10.09.2015. 
 
 

 

 

Director, 
prof. Gabriel STAN 

 

 

mailto:ccd_bacau@yahoo.com
mailto:ccdbacau@gmail.com
http://www.ccdbacau.ro/


Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău  
 

2 
Str. Oituz, nr. 24, Bacău, cod 600266   

Tel/fax: +40 (0)234 523 988 

ccd_bacau@yahoo.com 

www.ccdbacau.ro 

 

Str. General Berthelot, nr. 28–30, Sector 1 

Cod 010168, București 

Tel: +40 (0)21 405 62 70 

Fax: +40 (0)21 312 01 40 

www.edu.ro 

 

I. PRINCIPII DE ELABORARE 

1.  Prezentul regulament este elaborat în virtutea următoarei baze legislative: 
a. Legea educaţiei naţionale, Legea Nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul 

Oficial Nr. 18 din 10 ianuarie 2011; 
b. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic, aprobat prin 

Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 5.554/7 octombrie 
2011 şi publicat în Monitorul Oficial Nr. 735/ 19 octombrie 2011; 

c. Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, 
aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 
5.561/7 octombrie 2011 şi publicată în Monitorul Oficial Nr. 767/31 octombrie  2011; 

d. O.M. 3129 din 01 februarie 2013, privind modificarea și completarea O.M.E.C.T.S. nr. 
5.561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 
personalului din învățământul preuniversitar; 

e. Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a 
programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 5.564/7 octombrie 2011 şi publicată în Monitorul 
Oficial Nr. 790/ 8 noiembrie 2011; 

f. O.M. 3130 din 01.02.2013, privind modificarea și completarea Anexei la O.M.E.C.T.S. 
nr. 5.564/07 octombrie 2011, privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare 
periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de 
aceștia;  

g. Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor 
profesionale transferabile, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului Nr. 5.562/7 octombrie 2011 şi publicată în Monitorul Oficial Nr. 
785/ 4 noiembrie 2011; 

h. Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de 
documentare şi informare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului Nr. 5.556/7 octombrie 2011 şi publicat în Monitorul Oficial Nr. 
757/ 27 octombrie 2011; 

i. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare  aprobat prin 
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 5.530/5 octombrie 
2011 şi publicat în Monitorul Oficial Nr. 738/ 20 octombrie 2011; 

j. OM Nr. 4865 din 16.08.2011, privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea 
obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, 
unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi 
control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic; 

k. O.U.G. Nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii în educaţie O.G. Nr. 6/2006; 
l. Ordonanța de Urgență Nr. 14 din 6 martie 2013, privind modificarea și completarea 

Legii educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul oficial Nr. 133 din 13 martie 
2013; 

m.  Adresa Corpului de Control al Ministrului Nr. 8/CCM/18 martie 2010, referitoare la 
„Tematica privind activitatea de control la instituţiile şi unităţile de învăţământ din 
subordinea şi/sau coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului”, înregistrată la Corpul de Control al Ministrului cu Nr. 7/CCM/17.03.2010. 

n. Legea Nr. 677/21 noiembrie 2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

o. O.M. Nr. 3.659/22 aprilie 2010, privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare 
a „Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic” şi a „Atestatelor 
de formare continuă a personalului didactic”; 
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p. Legea Educaţiei Naţionale, Nr. 1/2011, Capitolul VII, Secţiunea a 3-a, Art. 99, (3), 
prevede: „În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează casa corpului didactic, 
denumită în continuare C.C.D., cu personalitate juridică, coordonată metodologic de 
inspectoratul şcolar. Structura şi atribuţiile C.C.D. se stabilesc prin ordin al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.”;  

q. Nota M.E.N.–D.G.R.U.R.Ș.N. Nr. 48 din 22.02.2013, referitoare la aprobarea procedurii 
privind echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru participarea 
la activități de formare din categoria 4. Programe speciale; 

r. OUG Nr. 49/2014, privind modificările şi completările la Legea Educaţiei nr. 1/2011, 
care vizează stabilitatea sistemului de învăţământ şi creşterea performanţei acestuia; 

s. Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de 
unităţile de învăţământ preuniversitar; Ordinele, notele, notificările şi precizările 
Ministerului Educaţiei; 

t. Adresa M.E.C.Ș.-D.G.M.R.Ș, Nr. 48981bis din 16.09.2015, înregistrată la CCD Bacău 
cu Nr. 1201bis din 17.09.2015 și Adresa M.E.C.Ș.-D.G.M.R.Ș, Nr. 50315 din 
17.09.2015, înregistrată la CCD Bacău cu Nr. 1202 din 17.09.2015 referitoare la 
selecția metodiștilor I.S.J.; 

u. Ordonanţa Guvernului Nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar 
preventiv, republicată; 

v. O.M.F.P. Nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând 
standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea 
sistemelor de control managerial.O.M.F.P. Nr. 946/2005, republicat, referitor la sistemul 
de control managerial intern şi standardele aferente; 

w. Standardul I (managementul), din O.M.F.P. Nr. 946 / 2005, pentru aprobarea Codului 
controlului intern, cuprinzând standardele de management/ control intern la entităţile 
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. 

x. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, 
aprobată prin Legea Nr. 87/2006; 

y. O.M.F.P. Nr. 1649 din 17.02.2011, privind modificarea şi completarea Ordinului 946-
2005; 

z. Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale; OU Nr. 21/2012, privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

aa. Hotărârea Consiliului de Administraţie al Casei Corpului Didactic “Grigore 
Tabacaru” Bacău, menţionată în procesul-verbal din 10.09.2015. 

bb. Programul de guvernare pentru educație 2013 – 2016; 
cc. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020. 
dd. Strategia „Europa 2020”; Analiza nevoilor de formare continuă a personalului din 

învăţământul preuniversitar bacăuan, pentru anul 2013-2014, Nr.1382 din 31.07.2013; 
ee. Strategia Anticorupție în Educație 2013-2015, aprobată prin OMEN nr. 

5144/26.09.2013; 
ff. Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității 

rome pentru perioada 2015 – 2020, Nr. 18 din 14 ianuarie 2015; 
gg. Strategia Națională de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii 2015 -2020, 23 iunie 2015; 
hh. Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015 – 2020, iulie 2015; 
ii. Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România, iulie 2015; 
jj. Ordin Nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul 
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011. 
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kk. OM Nr. 4315 din 11.08.2014, privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate 

în anul şcolar 2014-2015 de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali 
adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic; Adresa M.E.C.Ș 
(D.G.M.R.Ș.), cu Nr. 47568/31.07.2015, înregistrată la I.S.J. Bacău, cu Nr. 826M/ 
04.08.2015 și la C.C.D. Bacău, cu Nr. 1103/04.09.2015; OM Nr. 4496 din 13.07.2015, 
referitor la structura anului şcolar 2015 – 2016. 

2. În elaborarea prezentului regulament sunt valorificate principii din teoria şi practica 
pedagogică a conducerii învăţământului, idei şi date din literatura managementului 
educaţional, dar şi elemente din tradiţia învăţământului băcăuan. 

3. Totodată, ţinem seama de condiţiile concrete în care Casa Corpului Didactic  „Grigore 
Tabacaru” Bacău, îşi desfăşoară activitatea, deservind astfel un număr de 7.219 cadre 
didactice, 760 personal didactic auxiliar şi 1.951 personal nedidactic.  

4. În organizarea şi desfăşurarea diverselor forme de perfecţionare şi formare continuă, 
C.C.D. Bacău colaborează cu cele două instituţii de învăţământ superior acreditate, una 
de stat şi una particulară, din judeţul Bacău, dar şi cu alte universităţi din ţară şi cu o 
serie de O.N.G. –uri reprezentative. 

5. Resursele umane şi materiale sunt satisfăcătoare, dar pot fi dezvoltate progresiv, prin 
cooperare, prin organizarea de concursuri şi prin obţinerea de venituri bugetare, 
extrabugetare şi sponsorizări. 

6. Conceptual, R.O.I., ca şi anexele programatice ale acestuia, respectă aplicarea analizei 
de sistem ca metodă de bază, alături de analizele cauzale, conducerea pe bază de 
obiective, conducerea pe bază de rezultate evaluate, pe cunoaşterea şi angajarea 
stimulativă a resurselor conform competenţelor şi pe gruparea lor în jurul obiectivelor 
Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău.  

7. În definirea planurilor manageriale, ofertelor de programe, planurilor operative şi a 
fişelor de post, se au în atenţie următoarele cerinţe prioritare: precizarea cu claritate a 
obiectivelor generale şi specifice, delimitarea direcţiilor de acţiune ale fiecărui 
compartiment de activitate, elaborarea organigramei Casei Corpului Didactic „Grigore 
Tabacaru” Bacău, întocmirea statului de funcţii, stabilirea modalităţilor de circulaţie a 
informaţiilor şi a limitelor în exercitarea atribuţiilor, a drepturilor şi îndatoririlor fiecărui 
salariat. 

II. SURSE LEGISLATIVE UTILIZATE 

1. Legea educaţiei naţionale, Legea Nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul 
Oficial Nr. 18 din 10 ianuarie 2011; 

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic, aprobat prin 
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 5.554/7 octombrie 
2011 şi publicat în Monitorul Oficial Nr. 735/ 19 octombrie 2011; 

3. Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, 
aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 
5.561/7 octombrie 2011 şi publicată în Monitorul Oficial Nr. 767/31 octombrie  2011; 

4. OM Nr. 3.129 din 01.02.2013, privind modificarea și completarea OMECTS nr. 
5.561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 
personalului din învățământul preuniversitar; 

5. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare,  aprobat 
prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 5.530/5 
octombrie 2011 şi publicat în Monitorul Oficial Nr. 738/ 20 octombrie 2011; 
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6. Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a 

programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 5.564/7 octombrie 2011 şi publicată în Monitorul 
Oficial Nr. 790/ 8 noiembrie 2011; 

7. OM 3.130 din 01.02.2013, privind modificarea și completarea Anexei la OMECTS nr. 
5.564/07.10.2011, privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică 
a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia;  

8. Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor 
profesionale transferabile, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului Nr. 5.562/7 octombrie 2011 şi publicată în Monitorul Oficial Nr. 
785/ 4 noiembrie 2011; 

9. Legea Nr. 53/2003, Codul muncii adnotat în 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

10. Legea Nr. 677/21 noiembrie 2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

11. Legea Nr. 54/2003, Legea sindicatelor; 
12. Legea Nr. 168/1999, privind soluţionarea conflictelor de muncă; 
13. Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ; 
14. O.U.G. Nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, modificată prin O.G. Nr. 

6/2006; 
15. Ordonanța de Urgență Nr. 14 din 6 martie 2013, privind modificarea și completarea 

Legii educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul oficial Nr. 133 din 13 martie 
2013; 

16. Adresele M.E.C.Ș. (D.G.M.R.Ș.) Nr. 1055 din 17.08.2015 și Nr.1108 din 31.08.2015, 
referitoare la programe de formare prioritare; 

17. Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de 
documentare şi informare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului Nr. 5.556/7 octombrie 2011 şi publicat în Monitorul Oficial Nr. 
757/ 27 octombrie 2011; 

18. Legea Educaţiei Naţionale, Nr. 1/2011, Capitolul VII, Secţiunea a 3-a, Art. 99, (3) se 
prevede: „În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează casa corpului 
didactic, denumită în continuare C.C.D., cu personalitate juridică, coordonată 
metodologic de inspectoratul şcolar. Structura şi atribuţiile C.C.D. se stabilesc prin 
ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.”;  

19. OM Nr. 3.860/10.03.2011, privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual; 

20. Ordonanţa Guvernului Nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar 
preventiv, republicată; 

21. O.M.F.P. Nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând 
standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea 
sistemelor de control managerial.O.M.F.P. Nr. 946/2005, republicat, referitor la 
sistemul de control managerial intern şi standardele aferente; 

22. Standardul I (managementul), din O.M.F.P. Nr. 946 / 2005, pentru aprobarea Codului 
controlului intern, cuprinzând standardele de management/ control intern la entităţile 
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. 

23. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, 
aprobată prin Legea Nr. 87/2006; 

24. O.M.F.P. Nr. 1649 din 17.02.2011, privind modificarea şi completarea Ordinului 946-
2005; 
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25. Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale; OU Nr. 21/2012, privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

26. Hotărârea Consiliului de Administraţie al Casei Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” 
Bacău, menţionată în procesul-verbal din 10.09.2015. 

27. Adresa M.E.C.Ș.-D.G.M.R.Ș, Nr. 48981bis din 16.09.2015, înregistrată la CCD Bacău 
cu Nr. 1201bis din 17.09.2015 și Adresa M.E.C.Ș.-D.G.M.R.Ș, Nr. 50315 din 
17.09.2015, înregistrată la CCD Bacău cu Nr. 1202 din 17.09.2015 referitoare la 
selecția metodiștilor I.S.J.; 

28. OM Nr. 4315 din 11.08.2014, privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate în 
anul şcolar 2014-2015 de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali 
adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic; Adresa 
M.E.C.Ș (D.G.M.R.Ș.), cu Nr. 47568/31.07.2015, înregistrată la I.S.J. Bacău, cu Nr. 
826M/ 04.08.2015 și la C.C.D. Bacău, cu Nr. 1103/04.09.2015 

29. OM Nr. 4496 din 13.07.2015, referitor la structura anului şcolar 2015 – 2016; 

III. CASA CORPULUI DIDACTIC - DEFINIREA PROFILULUI 

1. Casa Corpului Didactic a judeţului Bacău, asemenea tuturor Caselor Corpului Didactic 
din România, a luat fiinţă în anul 1972, în baza Art. 251, din Statutul personalului 
didactic, ediţia 1969, care stipula: „Ministerul Învăţământului este autorizat ca, împreună 
cu Comitetele Executive ale Consiliilor Populare Judeţene şi al Municipiului Bucureşti, 
să înfiinţeze în fiecare judeţ Casa Corpului Didactic”. 

2. În adresele Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei de reînfiinţare (după desfiinţarea lor 
abuzivă din 1986), cu Nr. 9867 din 1970, Nr. 150068 din 1990, Nr. 41129 din 1991–
Casa Corpului Didactic este definită ca „o instituţie de perfecţionare psihopedagogică, 
metodică, ştiinţifică, cultural-educativă, de informare documentară pentru cadrele 
didactice din învăţământul preuniversitar”. 

3. În proiectele de Statut ale Casei Corpului Didactic (1991, 1992) aceasta este definită ca 
„instituţie de învăţământ care are ca obiectiv realizarea politicii educaţionale a 
Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei, de formare permanentă a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar” şi „face parte din sistemul naţional de instituţii cu rol de 
perfecţionare a cadrelor didactice”. 

4. În adresele Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei cu Nr. 42958 din 1 octombrie 1991 şi 
Nr. 30467 din 7 mai 2002 – sunt precizate normele în Casele Corpului Didactic, ca fiind 
centre de perfecţionare.  

5. În adresele Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei cu Nr. 10381 din 1990, Nr. 41129 din 3 
septembrie 1991 şi HG 314/1992, încadrarea Caselor Corpului Didactic cu experţi se 
face ca în şi centrele de perfecţionare. 

6. În Legea Învăţământului, Nr. 84/24 iulie 1995 (modificată şi completată), publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 370/3 august 1999, Capitolul VII stipulează: 
„În fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti funcţionează Casa Corpului Didactic – unitate 
conexă învăţământului preuniversitar”;  

7. În intervalul 31.10.2001 – 23.08.2010, Casa Corpului Didactic a funcţionat conform 
O.M.Ed.C. Nr. 4897/31.10.2001, privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
casei corpului didactic, Metodologiei de încadrare a personalului didactic, didactic 
auxiliar şi nedidactic în casele corpului didactic, Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante de la casa 
corpului didactic; 
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8. În intervalul 23.08.2010-19.10.2011, Casa Corpului Didactic a funcţionat în temeiul 

Hotărârii de Guvern Nr. 81/2010, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, atunci fiind aprobat totodată şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic, cuprins în Anexa 
Nr. 1 şi Metodologia de încadrare a personalului didactic şi didactic auxiliar în casele 
corpului didactic, cuprinsă în Anexa Nr. 2, prin OMECTS Nr. 4713/23.08.2010 şi  
publicată în Monitorul Oficial Nr. 630/08.09.2010. 

9. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic, aprobat prin 
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 5.554/7 octombrie 
2011 şi publicat în Monitorul Oficial Nr. 735/ 19 octombrie 2011 la Capitolul I, „Dispoziţii 
generale”, se prevede: 

Art. 1: Casa corpului didactic este unitate conexă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, care funcţionează în fiecare judeţ, respectiv în municipiul 
Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 
Art. 2: Casa corpului didactic este instituţie cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, 
siglă şi sigiliu proprii, subordonată metodologic Direcţiei generale management, resurse 
umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
iar pe plan local este coordonată şi controlată de inspectoratul şcolar judeţean, conform 
prevederilor art. 95 alin. (1) lit. h) şi ale art. 99 alin. (3) din Legea nr. 1/2011. 
10. În Legea Educaţiei Naţionale, Nr. 1/2011, Capitolul VII, Secţiunea a 3-a, Art. 99, (3) 
se prevede: „În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează casa corpului didactic, 
denumită în continuare C.C.D., cu personalitate juridică, coordonată metodologic de 
inspectoratul şcolar. Structura şi atribuţiile C.C.D. se stabilesc prin ordin al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.”; 

IV. CASA CORPULUI DIDACTIC – MISIUNE ŞI OBIECTIVE 

MISIUNEA  
Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a 
asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din 
învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea 
didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate 
cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei. 

OBIECTIVUL PRINCIPAL 

Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din 
învăţământul preuniversitar, prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter 
ştiinţific, metodic şi cultural, în conformitate cu prevederile Art. 244, alin. (1) şi (4), din 
Legea nr. 1/2011. 

OBIECTIVE GENERALE 

 Reconstrucţia continuă a strategiilor de dezvoltare a instituţiei, în acord cu 
principiile reformei educaţiei şi cu direcţiile dezvoltării învăţământului la nivel naţional şi 
regional: realizarea echităţii în educaţie, crearea accesului la educaţia de bază pentru 
toţi şi oferirea unor trasee curriculare personalizate, relansarea educaţiei în mediul rural, 
egalizarea şanselor în educaţie cu acţiuni focalizate pe minorităţile etnice, culturale şi 
sociale, creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare şi a serviciilor educaţionale, 
creşterea şanselor de integrare şcolară, socială şi profesională, asigurarea educaţiei 
permanente şi construirea societăţii educaţionale, asigurarea complementarităţii 
educaţiei formale, nonformale şi informale, asigurarea calităţii educaţiei şi sporirea 
competitivităţii forţei de muncă în vederea creşterii coeziunii sociale. 
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 Afirmarea şi recunoaşterea Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, ca 
autentic ofertant de formare continuă, prin asigurarea şi/sau dezvoltarea unui 
curriculum specific pentru programele de formare continuă, care aparţin ofertei 
naţionale, sau ofertei proprii, cu respectarea nevoilor şi intereselor exprimate de 
personalul din învăţământul preuniversitar din judeţ. 

 Asigurarea calităţii resurselor umane şi în mod special a ofertanţilor de formare 
continuă, furnizori şi organizatori, prin identificarea persoanelor abilitate şi acreditate 
pentru acest tip de activităţi. 

 Realizarea de investigaţii privind interesele şi cererea de formare continuă la nivelul 
judeţului Bacău. 

 Dezvoltarea relaţiilor instituţionale în vederea diversificării parteneriatelor şi colaborării 
cu instituţii şi persoane reprezentative ale autorităţii şi comunităţii locale, cu organizaţii 
guvernamentale şi non-guvernamentale. 

 Continuarea procesului de informatizare a activităţilor specifice instituţiei. 
 Utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în desfăşurarea activităţilor 

de formare continuă şi promovarea de soft educaţional. 
 Dezvoltarea la nivelul instituţiei a unui centru de resurse, prin valorificarea editurii şi a 

publicaţiilor proprii, a celor provenite din reţeaua naţională a caselor corpului didactic, a 
sintezelor tematice şi proiectelor realizate. 

 Dezvoltarea de activităţi care să asigure creşterea fondurilor extrabugetare necesare 
optimizării activităţii specifice. 

 Oferirea de consiliere şi sprijin în dezvoltarea profesională şi a carierei unei categorii cât 
mai largi de personal, pe domenii corespunzătoare pregătirii de bază şi a competenţelor 
solicitate. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 Reflectarea, în oferta instituţiei, a principiilor, normelor şi valorilor promovate de 
Ministerul Educaţiei, prin reforma educaţiei. 

 Asigurarea calităţii ofertei de formare continuă, prin conţinut, aparat metodologic, 
oportunitatea răspunsului la solicitările beneficiarilor şi autoritatea profesională 
recunoscută a ofertanţilor. 

 Construcţia analizei de nevoi, care să corespundă intereselor de formare continuă 
exprimate de personalul din învăţământ preuniversitar din judeţul Bacău. 

 Realizarea unei baze documentare privind alternative de abordare curriculară şi 
metodologică a temelor propuse. 

 Evaluarea eficienţei activităţilor de formare, din perspectiva atingerii obiectivelor şi 
satisfacerii intereselor de formare. 

 Analiza ariilor tematice de interes comun, în scopul dezvoltării acţiunilor în parteneriat. 
 Mediatizarea proiectelor şi programelor realizate. 
 Asigurarea accesului larg al personalului din învăţământ, la baza documentară a Casei 

Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău. 
 Optimizarea comunicării electronice a C.C.D. Bacău cu instituţiile din interiorul şi din 

afara sistemului de învăţământ. 
 Promovarea activităţii C.C.D. Bacău prin actualizarea paginii WEB. 
 Abilitarea personalului din învăţământul preuniversitar al judeţului Bacău în utilizarea 

calculatoarelor personale. 
 Organizarea, în cadrul C.C.D. Bacău, a unui centru virtual de documentare şi informare. 
 Promovarea Centrului „American Corner Bacău”, cu un bogat fond documentar 

pluridisciplinar şi multimedia, în concordanţă cu acordul încheiat între C.C.D. Bacău şi 
Ambasada S.U.A. la Bucureşti. 
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 Promovarea „Centrului Regional de Resurse pentru Educaţia Civică”, în concordanţă cu 
acordul încheiat între Ministerul Educaţiei şi Ambasada S.U.A. la Bucureşti. 

 Promovarea unei politici de investiţii pe domenii de prioritate şi noutate, prin care 
finanţarea să asigure eficienţa activităţii. 

 Promovarea activităţilor de consiliere ştiinţifică, metodică, pedagogică, managerială şi 
mediatizarea impactului acestor activităţi asupra activităţii şcolare. 

 Organizarea de activităţi de iniţiere pedagogică şi dezvoltare a practicii profesionale 
pentru suplinitorii necalificaţi din învăţământ, respectiv debutanţi, prin acreditarea 
mentorilor de stagiatură. 

V.  FUNCŢIILE CASEI CORPULUI DIDACTIC 

a. organizator şi furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic, 
de conducere, îndrumare şi control, precum şi pentru personalul didactic auxiliar din 
învăţământul preuniversitar; 

b. centru de resurse, inovaţie şi expertiză în formarea continuă a personalului didactic şi 
a managerilor educaţionali; 

c. centru de informare – documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul 
preuniversitar; 

d. centru de iniţiere şi de organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale; 
e. editare şi difuzare de carte şi publicaţii; 
f. consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizaţională; 
g. centru metodologic pentru bibliotecarii şi documentariştii din învăţământul 

preuniversitar; 
h. marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor şi serviciilor 

oferite (oferta de programe de formare continuă), promovarea şi furnizarea acestora; 
i. bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în principalele domenii 

(curriculum, evaluare, management etc.), inspectorii şcolari responsabili cu formarea 
continuă, consultanţi şi experţi; 

j. centru de iniţiere şi derulare de parteneriate în scopul implementării de proiecte 
educaţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional; 

k. centru de organizare a activităţilor de petrecere a timpului liber (excursii tematice, 
şcoli de vară, festivităţi jubiliare pentru instituţii/personalităţi, reuniuni tradiţionale de 
ziua învăţătorului, ziua copilului etc., înfiinţarea unui club al cadrelor didactice care să 
prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii). 

l. centru comunitar de învăţare permanentă pentru personalul didactic şi didactic 
auxiliar din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean; 

m. centru de evaluare acreditat pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea 

rezultatelor învăţării nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic 
auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din 
învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean; 

n. centru cu atribuţii de constituire şi, respectiv, coordonare ale funcţionării corpului de 
mentori, la nivel judeţean. 
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VI. EVALUAREA ACTIVITĂŢII CASEI CORPULUI DIDACTIC BACĂU 

 Evaluarea instituţională utilizează ca instrumente documentele propuse în Adresa 
Corpului de Control al Ministrului Nr. 8/CCM/18.03.2010, referitoare la „Tematica 
privind activitatea de control la instituţiile şi unităţile de învăţământ din subordinea 
şi/sau coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”, 
înregistrată la Corpul de Control al Ministrului cu Nr. 7/CCM/17.03.2010, OM Nr. 
3860/10.03.2011, privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual OM Nr. 
4315 din 11.08.2014, privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate în anul 
şcolar 2014-2015 de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali 
adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic; Adresa 
M.E.C.Ș (D.G.M.R.Ș.), cu Nr. 47568/31.07.2015, înregistrată la I.S.J. Bacău, cu Nr. 
826M/ 04.08.2015 și la C.C.D. Bacău, cu Nr. 1103/04.09.2015; 

 Proiecterea activităţilor manageriale; 
 Competenţele de evaluare ale managerului; 
 Analiza activităţii de decizie; 
 Eficienţa activităţii manageriale; 
 Registrele de procese – verbale pentru Consiliul de Administraţie şi Adunarea 

Generală; 
 Statele de funcţii ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic la nivel de 

instituţie (respectarea metodologiei de întocmire şi normare a posturilor); 
 Modul de păstrare şi completare a contractelor de muncă, a carnetelor de muncă, 

modul de întocmire a fişei postului, precum şi asumarea acesteia de către angajaţi; 
 Existenţa unor programe şi proiecte de perfecţionare a personalului didactic la nivelul 

instituţiei; 
 Registrul de decizii al conducerii unităţii; 
 Proiect de dezvoltare instituţională (pe 4 ani); 
 Planul managerial anual, semestrial; 
 Oferta de programe; 
 Documente ale strategiilor şi programelor derulate: suport de curs, tabel nominal cu 

participanţii, tip de adeverinţă, CV-uri şi certificate de acreditare ale formatorilor; 
 Rapoartele de activitate (anuale, semestriale, de etapă – după caz); 
 Organigrama instituţiei; 
 Bază de date cu metodiştii I.S.J., pe discipline, actualizată anual; 
 Baza de date cu unităţile de învăţământ, din judeţ, directorii şi responsabilii cu formarea 

continuă şi dezvoltarea profesională din instituţia şcolară; 
 Dosar cu materialele dezbătute la şedinţele cu directorii şi responsabilii cu formarea 

continuă şi dezvoltarea profesională; 
 Planificarea activităţii Consiliului de Administraţie (anual, semestrial); 
 Tematica şedinţelor Consiliului de Administraţie; 
 Registrul de procese-verbale ale Consiliului de Administraţie; 
 Dosarul cu materialele dezbătute în Consiliul de Administraţie; 
 Dosarul cu decizii ale Consiliului şi ale directorului; 
 Dosarul cu documente oficiale (legi, regulamente, metodologii); 
 Dosare ale strategiilor şi programelor derulate (programul/ orarul zilei de formare, suport 

de curs, tabel nominal cu participanţii, fişele de prezenţă, adeverinţe tip, CV-urile şi 
documente care atestă pregătirea formatorilor, nota de fundamentare a bugetului 
alocat, raport, fişe de evaluare a stagiului de către cursanţi); 

 Regulamentul de ordine interioară; 
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 Fişele de post, fişele de evaluare pentru personalul din instituţie; 
 Contractul colectiv de muncă / contracte individuale de muncă; 
 Documentele N.T.S.M., P.S.I., protecţie civilă; 
 Documente ale filialelor (după caz). Contracte, protocoale, convenţii de colaborare 

/parteneriat intern şi/sau extern; 
 Documente care reflectă relaţii comunitare (corespondenţa cu partenerii interni şi 

exteni); 
 Registrul de control; 
 Corespondenţă de la I.S.J şi M.E.C.Ș., instituţii partenere etc; 
 Proiectul de dezvoltare instituţională; 
 Registrul de corespondenţă (intrări / ieşiri); 
 Registrul de note telefonice; 
 Documentele de evaluare a personalului C.C.D., procese verbale ale şedinţelor de 

lucru, registrul de inventariere a documentelor arhivate; 
 Documente ale exerciţiului financiar-contabil; 
 Documente ale stagiilor şi programelor derulate. 
 Datele evaluării iniţiale şi finale rezultate din analiza: Ofertei de programe, a Planului 

managerial şi de marketing, a strategiilor de gestionare, alocare şi dezvoltare a 
resurselor supuse analizei Consiliului de Administraţie al Casei Corpului Didactic  
„Grigore Tabacaru” Bacău şi prezentate Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, Direcţia 
Generală Management şi Reţea Şcolară, din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării 
Științifice, precum şi directorilor de şcoli şi beneficiarilor direcţi ai activităţilor (la 
consfătuirile cadrelor didactice).  

 Aceste date servesc fundamentării acţiunilor de dezvoltare a activităţilor specifice 
instituţiei. 

 Evaluarea continuă a activităţii Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău se 
realizează în baza: 

 Rapoartelor individuale de activitate ale profesorilor - metodişti şi ale fiecărui angajat, 
privind finalizarea acţiunilor programate; 

 Situaţiilor statistice centralizate despre desfăşurarea şi rezultatele tuturor 
compartimente de activitate; 

 Calităţii activităţilor de formare continuă a formatorilor, mentorilor, metodiştilor, 
reflectată în chestionarele de evaluare completate de cursanţi; 

 Încadrării Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău – statul de funcţii; 
 Situaţiei patrimoniului C.C.D. Bacău, evaluată periodic; 
 Rapoartelor finale rezultate din analize de sistem, incluse în analizele guvernamentale 

referitoare la starea învăţământului în plan local, regional și naţional. 

 Indicatorii de performanţă care orientează acţiunile sunt: 
 gradul de satisfacere prin programele oferite a nevoilor de formare continuă exprimate 

de personalul din învăţământul preuniversitar; 
 calitatea şi oportunitatea produselor destinate susţinerii activităţilor de formare şi 

autoformare profesională şi personală; 
 impactul activităţilor de formare continuă asupra activităţilor manageriale, de  educaţie 

formală şi non-formală; 
 gradul de credibilitate al instituţiei, în raport cu cererea de formare, cu preferinţa pentru 

programele sale şi cu audienţa înregistrată de activităţile acesteia; 
 coeficientul de extindere şi durabilitate a schimbărilor, produse la nivelul competenţelor 

profesionale ale cadrelor didactice şi managerilor, ca urmare a participării la programele 
de formare. 
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VII. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CASEI CORPULUI DIDACTIC BACĂU 

1. CONDUCEREA: 

 Director, prof. gradul didactic I, Gabriel Stan, specialitatea istorie-filozofie. 

2. COMPARTIMENTUL RESURSE, INFORMARE, DOCUMENTARE, CONSULTANŢĂ: 

2.1. Compartimentul programe (profesori - formatori) 
Profesori - formatori: 

 Maria Mătăsaru – profesor pentru învăţământul preşcolar, gradul didactic I; 

 Elena Hussar – profesor, gradul didactic I, specialitatea psihologie; 

 Mihaela Liliana Ciuchi – profesor, gradul didactic I, specialitatea marketing;  

 Dumitru Ficuţă – profesor, gradul didactic I, specialitatea istorie; 

 Lucica Ciupercă - profesor, gradul didactic I, specialitatea filzofie – istorie, coordonator 
al Centrului Regional de Resurse pentru Educaţia Civică Bacău; 

 Ana - Nicoleta Gărgăun – profesor, gradul didactic I, specialitatea informatică; 

 Vasilica – Petronela Irimia – profesor, gradul didactic I, specialitatea limba literatura şi 
franceză, responsabil cu activitatea din centrele de documentare şi informare; 

 Ema – Maria Fâciu – doctor în ingineria mediului, șef lucrări asociat; 

 Gabriel Stan – profesor, gradul didactic I, specialitatea istorie – filozofie. 
2.2. Compartimentul bibliotecă 

 Oana Liliana Jianu – bibliotecar / documentarist, specialitatea limba şi literatura română 
– limba franceză, coordonator al Centrului „American Corner Bacău”, studii superioare. 

2.3. Compartimentul informatizare 

 Aurelia Bocancea – informatician, studii superioare; 
2.4. Compartimentul editură  

 Aurelia Bocancea – redactor, studii superioare; 
2.5. Compartimentul proiecte 

 Mihaela Ciuchi – profesor, gradul didactic I, specialitatea marketing; 

 Ema – Maria Fâciu – doctor în ingineria mediului, șef lucrări asociat; 
3. COMPARTIMENT FINANCIAR – ADMINISTRATIV: 

3.1. Compartimentul financiar 

 Adriana Cristea – administrator financiar - contabil, studii superioare; 
3.2. Compartimentul administrativ 

 Marinela Hazaparu – secretar, studii postliceale; 

 Tereza Jitaru – muncitor - îngrijitor, studii medii; 

 Mihai Palade – muncitor - conducător auto, studii postliceale. 

VIII. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI CASEI CORPULUI DIDACTIC BACĂU 

DIRECTOR 
ART. 21, 22, 23, 24, 25 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei 
corpului didactic 
Domeniile de competenţă pentru director: 
 asigură cunoaşterea şi aplicarea Legii Educației Naționale şi a Statutului personalului 

didactic, precum şi a altor acte normative emise de Ministerul Educaţiei, referitoare la 
perfecţionarea şi formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar; 

 organizează şi coordonează activitatea Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” 
Bacău, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei Corpului 
Didactic, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Nr. 5.554/7 octombrie 2011, şi publicat în Monitorul Oficial Nr. 735/ 19 octombrie 2011 
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asigură, la nivelul judeţului, cunoaşterea evoluţiei învăţământului preuniversitar, 
participând nemijlocit la promovarea şi aplicarea reformei învăţământului; 

 face parte din Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău şi 
răspunde solicitărilor acestuia referitoare la activităţile de formare continuă, îndrumare 
şi control (efectuează inspecţii şcolare speciale, de perfecţionare); 

 propune anual, spre avizare, conducerii I.S.J, statul de funcţii al C.C.D, urmând ca 
acesta să fie înaintat şi aprobat de M.E.C.Ș.; 

 îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Casei Corpului 
Didactic şi proiectează, organizează şi coordonează întreaga activitate a instituţiei; 

 reprezintă Casa Corpului Didactic în relaţiile cu alte instituţii şi încheie parteneriate şi 
acorduri de colaborare; 

 realizează, împreună cu grupe de lucru desemnate, analize evaluative, prognoze de 
dezvoltare pe termen lung, rapoarte periodice, informări solicitate de Inspectoratul 
Şcolar Județean Bacău, Instituţia Prefectului - judeţul Bacău, Consiliul Judeţean Bacău, 
Ministerul Educaţiei şi alte instituţii abilitate; 

 răspunde de rezolvarea legală şi la timp a corespondenţei, a cererilor, reclamaţiilor şi 
sesizărilor adresate Casei Corpului Didactic Bacău; 

 anulează măsurile ilegale sau incorecte, întreprinse de personalul din subordine; 
 răspunde tuturor solicitărilor Ministerul Educaţiei, direcțiile acestuia, prin participarea la 

instruiri, cursuri de pregătire, şedinţe de analiză periodică; 
 asigură condiţiile şi climatul corespunzător de muncă tuturor compartimentelor de 

activitate ale C.C.D. Bacău; 
 sprijină iniţiativele şi stimulează creativitatea colaboratorilor; 
 promovează lucrul în echipă şi un stil de conducere cooperant; 
 monitorizează progresul şi disfuncţiile apărute în activitatea C.C.D.; 
 stabileşte obiectivele activităţii C.C.D.; 
 stabileşte metodele şi procedurile de coordonare a activităţilor C.C.D.; 
 stabileşte metodele de monitorizare şi evaluare a activităţii C.C.D.; 
 elaborează planul managerial al C.C.D.; 
 planifică activităţile tematice ale Consiliului de Administraţie; 
 întocmeşte lista de priorităţi; 
 verifică îndeplinirea obiectivelor şi activităţilor planificate; 
 stabileşte necesarul de resurse; 
 analizează şi decide asupra proiectului de buget; 
 repartizează resursele finaciare; 
 controlează eficienţa utilizării resurselor alocate; 
 se ocupă de organizarea activităţilor C.C.D.; 
 identifică obiectivele activităţii C.C.D.; 
 asigură încadrarea cu personal didactic calificat; 
 repartizează sarcinile şi responsabilităţile compartimentelor din C.C.D.; 
 conduce şi coordonează activităţile specifice C.C.D.; 
 asigură funcţionarea compartimentelor din C.C.D.; 
 coordonează activitatea filialelor şi a C.D.I.-urilor; 
 monitorizează îndeplinirea sarcinilor; 
 deleagă autoritatea; 
 asigură resursele umane necesare unui învăţământ de calitate; 
 identifică necesarul de personal din cadrul C.C.D.; 
 asigură corectitudinea şi transparenţa procesului de selecţie; 
 acordă calificative, premii sau sancţiuni personalului din subordine; 
 verifică activităţile compartimentelor din subordine; 
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 organizează şi monitorizează activităţile de formare; 
 elaborează materialele de sinteză; 
 colectează informaţiile privind îndeplinirea planului managerial; 
 analizează şi sintetizează informaţiile colectate; 
 asigură redactarea materialelor de sinteză, pe baza analizei informaţei colectate; 
 menţine legăturile Casei Corpului Didactic cu I.S.J./M.E.C.Ș.; 
 asigură fluxul informaţional; 
 raportează semestrial/anual sau ori de câte ori este solicitat, transmite propunerile şi 

măsurile de îmbunătăţire a activităţii de formare din teritoriu; 
 transmite propunerile şi măsurile de îmbunătăţire a activităţii de formare în teritoriu; 
 reprezintă Casa Corpului Didactic în relaţiile publice; 
 dezvoltă şi menţine legăturile cu instituţii abilitate în domeniul formării continue şi 

educaţiei (instituţii de învăţământ, institute de cercetare ştiinţifică, fundaţii, O.N.G.-uri) 
 promovează imaginea C.C.D. în relaţia cu comunitatea; 
 consiliează şi facilitează schimbul de informaţii; 
 organizează schimbul de informaţii în C.C.D.; 
 asigură schimbul de informaţii eficient în reţeaua sistemului educaţional; 
 coordonează schimbul de informaţii cu comunitatea; 
 se preocupă de perfecţionarea proprie; 
 identifică necesarul propriu de formare; 
 realizează formarea continuă; 
 asigură dezvoltarea şi fomarea profesională a personalului din învăţământul 

preuniversitar; 
 identifică nevoile de pregătire a personalului din unităţile de învăţământ; 
 cunoaşte şi selectează ofertanţii de pregătire, pentru grupurile ţintă identificate; 
 asigură participarea personalului la programele de formare continuă corespunzătoare. 

PROFESORI - FORMATORI: 
Domeniile de competenţă pentru profesorul – formator: 
 testarea, prin investigaţii proprii de teren, în colaborare cu inspectorii şcolari de 

specialitate, inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesională, directorii unităţilor de 
învăţământ, responsabilii cu formarea continuă din şcoli, a nevoii reale de formare 
continuă la nivel individual şi al unităţilor de învăţământ; 

 identificarea şi valorificarea resurselor umane (formatori); 
 întocmirea de proiecte de programe de formare continuă: obiective, suport de curs 

propus de formatori, buget estimativ pe categorii de cheltuieli; 
 prezentarea proiectului de program de formare consiliului de administraţie al casei 

corpului didactic, care avizează folosirea programului în cadrul ofertei de formare a 
instituţiei; monitorizarea / evaluarea derulării programului; 

 centralizarea şi promovarea ofertei de formare educaţională, provenită de la instituţii 
specializate şi de la inovatorii din reţea, privind formarea continuă a personalului 
didactic, dezvoltarea parteneriatului social şi comunitar, etc.; 

 participarea la expertizarea proiectelor de programe prezentate casei corpului didactic, 
pentru înscrierea la programele naţionale şi internaţionale în domeniul educaţiei şi 
descoperirea de surse alternative de finanţare a acestora la nivel zonal; 

 asigurarea consilierii metodologice a acţiunilor de formare continuă, în afara casei 
corpului didactic (unităţi şcolare, zone defavorizate), organizate de alţi furnizori de 
formare continuă acreditaţi (societăţi profesionale, asociaţii, fundaţii, organizaţii 
nonguvernamentale, etc.); organizarea de activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale; 

 implementarea de proiecte educaţionale. 
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BIBLIOTECAR/DOCUMENTARIST: 
ART. 53 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic 
Domeniile de competenţă pentru bibliotecar/documentarist: 
 facilitarea accesului la informaţie; 
 facilitarea folosirii unor surse documentare, cu ajutorul tehnicilor de informare şi 

comunicare educative; 
 promovarea unei politici documentare prospective (eleborarea de dosare de 

documentare, de bibliografii care să susţină orientările politicilor educative şi ale 
programelor şcolare, etc.); 

 asigurarea completării judicioase a fondului documentar (achiziţii, abonamente, donaţii, 
schimb, transfer), în conformitate cu programele şcolare şi în funcţie de nevoile de 
lectură ale utilizatorilor; 

 contribuţii la crearea şi gestionarea unui fond documentar pluridisciplinar şi multimedia; 
 contribuţii la dezvoltarea capacităţii de cercetare documentară; 
 îndrumarea bibliografică directă a beneficiarilor; 
 realizarea operaţiilor de: evidenţă – popularizare, depozitare, catalogare, clasificare, 

împrumut interbibliotecar, achiziţii, casare (aprobate); 
 organizarea acţiunilor de popularizare a colecţiilor bibliotecii/mediatecii; 
 organizarea de standuri educaţionale, expoziţii permanente de carte şi /sau manuale, 

prezentări şi lansări de carte/lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu 
scriitori, etc.; 

 difuzare de mijloace de învăţământ, carte, auxiliare educaţionale; 
 organizarea, coordonarea activităţii de formare continuă pentru bibliotecarii din unităţile 

de învăţământ; 
 acordarea asistenţei metodologice de specialitate pentru bibliotecarii instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar din judeţ; 
 stabilirea relaţiilor cu instituţiile editoare; 
 promovarea / favorizarea relaţiei cu presa. 

INFORMATICIAN: 
ART. 58 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic 
Domeniile de competenţă pentru informatician: 
 tehnoredactarea cataloagelor cu oferte de programe de formare continuă; 
 crearea şi utilizarea de soft educaţional; 
 coordonarea operaţiunilor implicate de redactarea, editarea şi multiplicarea oricăror 

publicaţii ale casei corpului didactic; 
 organizarea de cursuri de iniţiere în utilizarea computerului; 
 realizarea bazelor de date cu resurse umane, programe, activităţi şi alte informaţii de 

interes pentru casa corpului didactic; 
 realizarea de demonstraţii multimedia; 
 organizarea şi coordonarea activităţii de formare continuă pentru informaticienii din 

sistemul de învăţământ; crearea şi administrarea site-ului casei corpului didactic; 
 administrarea reţelei de computere a casei corpului didactic. 

REDACTOR  
ART. 64 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic 
Domeniile de competenţă pentru redactor: 
 prelucrarea materialelor pentru publicații, culegere computerizată, formatare, grafică; 
 realizarea materialelor informative și de promovare a ofertei educaționale; 
 realizarea concepției tehnice a materialelor de promovare a instituției, machetare, 

design; 
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 acordarea consultanței de specialitate și a consilierii responsabililor revistelor sau al 
altor publicații ale unităților școlare; 

 asigurarea demersurilor privind legalitatea aparițiilor editoriale, ISBN, ISSN, descrierea 
CIP, copyright; 

 stabilirea relațiilor cu instituțiile editoare; 
 asigurarea rețelei de distribuție a publicațiile proprii din instituție. 

ADMINISTRATOR FINANCIAR 
ART. 69 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic 
Domeniile de competenţă pentru administratorul financiar: 
 întocmeşte state de plată a salariilor personalului instituţiei pe baza statelor de funcţii şi 

a deciziilor de angajare; 
 asigură relaţia Casei Corpului Didactic Bacău cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău  

și cu Ministerul Educaţiei, în plan financiar-contabil; 
 realizează evidenţa cheltuirii fondurilor alocate, întocmind formele necesare şi 

supunându-le aprobării directorului C.C.D.; 
 ţine evidenţa situaţiilor privind execuţia bugetară, propunând realizarea ei operativă; 
 asigură efectuarea inventarelor periodice a tuturor bunurilor existente în dotarea 

instituţiei; 
 clasează şi păstrează documentele contabile; 
 răspunde de legalitatea şi corectitudinea tuturor operaţiilor efectuate; 
 angajează unitatea alături de director, în orice acţiune patrimonială; 
 reprezintă unitatea alături de conducătorul acesteia, în relaţiile cu agenţii economici, 

instituţiile publice etc., în cazul închirierii contractelor economice de colaborare, de 
sponsorizare etc., în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei 
bugetare; 

 organizează circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi 
sistematic, în evidenţele contabile; 

 organizează şi exercită viza de control preventiv în conformitate cu dispoziţiile în 
vigoare; 

 întruneşte şi controlează periodic personalul care gestionează valori materiale; 
 constituie contracte de garanţie pentru gestionari şi urmăreşte modul de formare a 

garanţiilor materiale; 
 întocmeşte şi execută planul de muncă şi salariu al unităţii, în conformitate cu statul de 

funcţii; 
 urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale, privind salarizarea şi 

drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;  
 verifică şi definitivează statele de salarii cu sumele de reţinut; 
 întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturi 

bancare, pentru urmărirea debitorilor şi creditorilor; 
 organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti, instruieşte şi controlează 

personalul unităţii în vederea efectuării corecte a operaţiunilor de inventariere; 
 duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi 

administrativă a salariilor; 
 întocmeşte dările de seamă contabile şi cele statistice, precum şi contul de execuţie 

bugetară; 
 verifică statele de plată, listele de avans chenzinal, indemnizaţiile pentru concediu de 

odihnă și concediu medical; 

mailto:ccd_bacau@yahoo.com
http://www.ccdbacau.ro/


Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău  
 

17 
Str. Oituz, nr. 24, Bacău, cod 600266   

Tel/fax: +40 (0)234 523 988 

ccd_bacau@yahoo.com 

www.ccdbacau.ro 

 

Str. General Berthelot, nr. 28–30, Sector 1 

Cod 010168, București 

Tel: +40 (0)21 405 62 70 

Fax: +40 (0)21 312 01 40 

www.edu.ro 

 

 verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competenţă 
prevăzute de lege; 

 verifică documentele privind închirierea spaţiilor temporar disponibile şi verifică 
încasarea chiriilor şi utilităţilor; 

 fundamentează necesarul de credite, având în vedere necesităţile unităţilor 
subordonate; 

 repartizează pe bază de referate de necesitate, materialele de întreţinere, combustibilul 
etc.; 

 face propuneri în scris conducătorului unităţii, privind componenţa comisiilor de recepţie 
pentru toate bunurile intrate în unitate prin dotări de la buget, din autofinanţare, donaţii 
etc.; 

 întocmeşte lunar balanţe de verificare pe rulaje şi solduri; 
 întocmeşte balanţa analitică trimestrială pentru obiectele de inventar şi materialele, iar 

anual pentru mijloacele fixe; 
 clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documentele contabile, 

fişele, balanţele de verificare şi răspunde de arhiva financiar-contabilă; 
 stabileşte obligaţiile către bugetul statului şi asigură vărsarea sumelor respective, în 

termenele stabilite; 
 efectuează demersurile pentru alocarea fondurilor necesare plăţii salariilor şi a celorlalte 

acţiuni finanţate de la bugetul republican sau local; 
 îndeplineşte orice alte sarcini cu caracter financiar-contabil date de conducătorul 

unităţii, sau prevăzute expres în acte normative; 
 întocmeşte bugetele de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, la termenele şi în 

condiţiile prevăzute de lege; 
 urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei 

bugetare; 
 organizează circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi 

sistematic în evidenţa contabilă; 
 organizează şi exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile 

în vigoare; 
 răspunde de păstrarea bunurilor mobiliare şi de inventar ale instituţiei, pe care le 

repartizează pe subgestiuni, şi ţine evidenţa acestora; 
  coordonează realizarea procedurilor de achiziţii; 
  întocmeşte şi monitorizează contractele încheiate cu furnizorii, deconturi şi devize. 

SECRETAR 
ART. 74 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic 
Domeniile de competenţă pentru secretar: 
 păstrarea sigiliilor; 
 evidența, selecționarea, păstrarea și arhivarea documentelor specifice casei corpului 

didactic; 
 procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii; 
 redactarea corespondenței; 
 întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat; 
 oferirea informațiilor privind problemele de personal; 
 comunicarea internă și comunicarea externă. 
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MUNCITOR 
ART.86. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic 
Domeniile de competenţă pentru muncitor: 
 efectuarea lucrărilor de curățenie și întreținere a întregului spațiu al casei corpului 

didactic; 
 asigurarea condițiilor optime pentru derularea activităților organizate de casa corpului 

didactic. 

IX. CENTRE DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE  

O.M.E.C.T.S. Nr. 5.554 din 7 octombrie 2011, Capitolul I, Secțiunea a 3-a, Art. 13 – (1), 
(2) și O.M.E.C.T.S. Nr. 5.556 din 7 octombrie 2011. 

Nr. crt. Unitatea şcolară / Localitatea Stadiul CDI 

1.  Liceul Tehnologic "Al. Vlahuţă" Podu Turcului finalizat 

2.  Şcoala Gimnazială nr.1 Oituz finalizat 

3.  Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare" Zemeş  finalizat 

4.  Şcoala Gimnazială "Ion Borcea" Racova finalizat 

5.  Şcoala Gimnazială Cleja finalizat 

6.  Colegiul Tehnic "Ion Borcea" Buhuşi  finalizat 

7.  Şcoala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Comăneşti finalizat 

8.  Şcoala Gimnazială Nr. 1 Faraoani - Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Faraoani finalizat 

9.  Şcoala Gimnazială Palanca  finalizat 

10.  Şcoala Gimnazială Filipeşti  finalizat 

11.  Liceul Tehnologic "G. J. Cancicov" Parincea  finalizat 

12.  Liceul Tehnologic Hemeiuş , Structura- Şcoala Gimnazială "Grigore Tabacaru" Hemeiuş finalizat 

13.  Şcoala Gimnazială Frumoasa, com. Balcani  finalizat 

14.  Şcoala Gimnazială Sascut - Grădiniţa cu Program Normal Sascut  finalizat 

15.  Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău  finalizat 

16.  Şcoala Gimnazială Ciprian Porumbescu" Comăneşti  finalizat 

17.  Şcoala Gimnazială "George Enescu" Moineşti  finalizat 

18.  Şcoala Gimnazială Nr. 3 Dărmăneşti - Grădiniţa cu Program Normal Nr. 3 Dărmăneşti finalizat 

19.  Colegiul Sportiv "Nadia Comăneci" Oneşti  finalizat 

20.  Colegiul Naţional "Costache Negri" Târgu Ocna  finalizat 

21.  Şcoala Gimnazială Nr. 1 Slănic Moldova  finalizat 

22.  Grădiniţa cu Program Prelungit "Crai Nou" Comăneşti  finalizat 

23.  Şcoala Gimnazială Nr. 1 Valea Seacă, com. Nicolae Bălcescu finalizat 

24.  Colegiul Tehnic de Comunicaţii "N.V. Karpen" - Grădiniţa cu Program Normal Nr. 8 
Bacău 

finalizat 

25.  Şcoala Gimnazială Urecheşti  finalizat 

26.  Şcoala Gimnazială Nr. 1 Blăgeşti  finalizat 

27.  Şcoala Gimnazială Helegiu  finalizat 

28.  Școala Gimnazială Vultureni nefuncțional 

29.  Școala Gimnazială ”George Apostu” Stănișești nefuncțional 
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X. CENTRUL REGIONAL DE RESURSE PENTRU EDUCAȚIA CIVICĂ 

Funcționează în baza O.M.E.C.T.S. Nr. 5.554 din 7 octombrie 2011, Capitolul I, Secțiunea 
a 3-a, Art. 16 – (1), (2), (3), (4) și acordului Nr. 27.595 din 24 februarie 2006 dintre 
Ambasada Statelor Unite ale Americii, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului, Institute for Training and Development și Asociația de Educație Civică . 
Centrul Regional de Resurse pentru Educația Civică Bacău funcționează în incinta Casei 
Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău. 

XI. CENTRUL  ”AMERICAN CORNER BACĂU” 

Funcționează în baza Memorandumului încheiat între Ambasada Statelor Unite de la 
București și Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău, pe 07.09.2005 și a celui 
încheiat pe 29.08.2011, în incinta C.C.D. Bacău. 

XII.  CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

Art. 26. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic, 
Consiliul de Administraţie al Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău: 
 consiliul de administraţie este ales anual, în şedinţă de analiză şi proiectare a activităţii 

şi se întruneşte lunar, sau ori de câte ori consideră necesar directorul, sau o treime din 
membrii consiliului; 

 este format din șapte membri: 
 directorul Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău – preşedinte: prof. 

Gabriel Stan;  
 reprezentanţi ai Compartimentului resurse, informare, documentare şi consultanţă: 

profesor formator Elena Hussar, bibliotecar Oana Liliana Jianu, responsabila 
Centrului „American Corner Bacău”, prof. Aurelia Bocancea -  informatician;  

 responsabilul Compartimentului financiar: contabil, ec. Adriana Cristea;  
 reprezentanţi ai instituţiilor partenere ale Casei Corpului Didactic „Grigore 

Tabacaru” Bacău, sau reprezentanţi ai comunităţii locale: profesor formator Mihaela 
Liliana Ciuchi, profesor formator Lucica Ciupercă – responsabila Centrului Regional 
de Resurse pentru Educaţia Civică Bacău. 

 are rol de decizie în domeniul administrativ; 
 hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi. 
 în cazul în care hotărârile consiliului de administraţie contravin legislaţiei în vigoare, 

directorul are drept de veto, informând în acest sens inspectorul şcolar general; 
 preşedintele consiliului de administraţie, are obligaţia de a convoca, cel puţin 

semestrial, o adunare generală, la care participă toţi angajaţii permanenţi ai instituţiei. 
Atribuţiile Consiliului de Administraţie: analizează şi proiectează activitatea 

instituţiei; adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul casei corpului 
didactic;avizează strategiile şi planurile de activitate ale instituţiei, pe care le înaintează 
spre aprobare inspectoratului şcolar general; avizează regulamentul de ordine interioară al 
instituţiei; aprobă încadrarea cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; aprobă, la 
propunerea directorului, fişele de post pentru personalul angajat; evaluează şi aprobă 
calificativele anuale pentru personalul evaluat, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
aplică reglementările în vigoare privind acordarea stimulentelor şi a sancţiunilor; stabileşte 
strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform 
legislaţiei în vigoare. 
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XIII. ADUNAREA GENERALĂ 

Directorul casei corpului didactic, preşedintele consiliului de administraţie, are 
obligaţia de a convoca, cel puţin semestrial, o adunare generală, la care participă toţi 
angajaţii permanenţi ai instituţiei. Modul de organizare şi desfăşurare, precum şi 
competenţele Adunării Generale, se stabilesc prin Regulamentul de Ordine Interioară al 
casei corpului didactic.  
Competenţele Adunării Generale/Consiliului Profesoral: 
a. analizează şi proiectează activitatea instituţiei;  
b. pune în discuţie structura Regulamentului de Ordine Interioară a instituţiei; 
c. aprobă, la propunerea directorului, componenţa Consiliului de Administraţie; 
d. dezbate problemele curente ale instituţiei; stabileşte strategia operaţională de realizare 

şi gestionare a resurselor umane şi financiare, conform legislaţiei în vigoare; 
e. hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, din numărul 

membrilor componenţi ai acesteia; are rol de decizie în domeniul administrativ; 
f. în cazul în care hotărârile Adunării Generale contravin legislaţiei în vigoare, directorul 

are drept de veto, informând în acest sens inspectorul şcolar general. 

XIV. PROGRAMUL ZILNIC ȘI SĂPTĂMÂNAL DE LUCRU AL CASEI CORPULUI 

DIDACTIC „GRIGORE TABACARU” BACĂU 

Luni  Vineri  orele 800 
 1600 

XV. PROGRAMUL DE AUDIENŢE  AL DIRECTORULUI CASEI CORPULUI 

DIDACTIC „GRIGORE TABACARU” BACĂU 

Vineri: orele 1200 
 1400 

XVI. DISPOZIŢII FINALE 

 Salarizarea personalului Casei Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău, cheltuielile 
materiale necesare funcţionării instituţiei, cât şi finanţarea activităţilor de formare 
continuă, iniţiate şi organizate de C.C.D., avizate sau acreditate, se asigură de la 
bugetul de stat de către M.E.C.Ș. 

 Personalul contractual angajat la Casei Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău, 
beneficiază de toate drepturile prevăzute în Legea Nr. 53/2003, Codul Muncii adnotat 
în 2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Cadrele didactice încadrate la Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău, 
beneficiază de toate drepturile prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011. 

 Veniturile realizate de Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău din diverse 
surse, vor fi evidenţiate într-un cont de venituri extrabugetare. Fondurile obţinute din 
activităţile realizate de Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău, din 
organizarea unor activităţi didactice, din manifestări artistice, precum şi din contribuţia 
unor persoane fizice şi juridice, se gestionează la nivelul instituţiei, conform legislaţiei 
în vigoare. 

 Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Județean Bacău, la începutul 
fiecărui an bugetar, repartizează bugetul Casei Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” 
Bacău, în baza unei analize de nevoi, elaborate de Casa Corpului Didactic ”Grigore 
Tabacaru” Bacău, în funcţie de oferta educaţională şi planul managerial al acesteia. 
Bugetul alocat este adus la cunoştinţă Consiliului de Administraţie al Casei Corpului 
Didactic. 
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XVII. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CASEI CORPULUI DIDACTIC BACĂU 

MODIFICATĂ ÎN CA A CCD BACAU DIN 10.09.2015 

4. CONDUCEREA: 

 Director, prof. gradul didactic I, Gabriel Stan, specialitatea istorie-filozofie. 

5. COMPARTIMENTUL RESURSE, INFORMARE, DOCUMENTARE, CONSULTANŢĂ: 

2.1. Compartimentul programe (profesori - formatori) 
Profesori - formatori: 

 Maria Mătăsaru – profesor pentru învăţământul preşcolar, gradul didactic I; 

 Elena Hussar – profesor, gradul didactic I, specialitatea psihologie; 

 Mihaela Liliana Ciuchi – profesor, gradul didactic I, specialitatea marketing;  

 Dumitru Ficuţă – profesor, gradul didactic I, specialitatea istorie; 

 Lucica Ciupercă - profesor, gradul didactic I, specialitatea filzofie – istorie, coordonator 
al Centrului Regional de Resurse pentru Educaţia Civică Bacău; 

 Ana - Nicoleta Gărgăun – profesor, gradul didactic I, specialitatea informatică; 

 Vasilica – Petronela Irimia – profesor, gradul didactic I, specialitatea limba literatura şi 
franceză, responsabil cu activitatea din centrele de documentare şi informare; 

 Ema – Maria Fâciu – doctor în ingineria mediului, șef lucrări asociat; 

 Gabriel Stan – profesor, gradul didactic I, specialitatea istorie – filozofie. 
2.2. Compartimentul bibliotecă 

 Oana Liliana Jianu – bibliotecar / documentarist, specialitatea limba şi literatura română 
– limba franceză, coordonator al Centrului „American Corner Bacău”, studii superioare. 

2.3. Compartimentul informatizare 

 Aurelia Bocancea – informatician, studii superioare; 
2.4. Compartimentul editură  

 Aurelia Bocancea – redactor, studii superioare; 
2.5. Compartimentul proiecte 

 Mihaela Ciuchi – profesor, gradul didactic I, specialitatea marketing; 

 Ema – Maria Fâciu – doctor în ingineria mediului, șef lucrări asociat; 
6. COMPARTIMENT FINANCIAR – ADMINISTRATIV: 

3.1. Compartimentul financiar 

 Adriana Cristea – administrator financiar - contabil, studii superioare; 
3.2. Compartimentul administrativ 

 Marinela Hazaparu – secretar, studii postliceale; 

 Tereza Jitaru – muncitor - îngrijitor, studii medii; 

 Mihai Palade – muncitor - conducător auto, studii postliceale. 

 

 

 

Director, 
prof. Gabriel STAN 
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