
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. NICOLETA MARCU – ocupă funcția de director al CCD CS începând cu luna iunie 2015, în urma promovării concursului 
de la MECȘ. Absolventă de liceu pedagogic, cu licență în administrație publică și masterat în management educațional; 
1988-2012 -  profesor învățământ primar la Anina și apoi la Reșița, titulară la Colegiul Național Mircea Eliade Reșița; 
01.03.2012-31.08.2012 – profesor metodist la CCD CS; 01.09.2012-28.05.2015 – inspector școlar pentru dezvoltarea 
resursei umane la ISJ CS. 
Prof. ADRIANA BONCIU – ocupă funcția de profesor metodist începând cu 01.09.2012. Absolventă de liceu pedagogic, cu 
licență în pedagogia învățământului primar și preșcolar; 1980-2009 -  profesor învățământ primar la Reșița, titulară la Școala 
Gimnazială Nr. 7 Reșița; 01.11.2009 -31.08. 2012 –inspector școlar pentru învățământul primar la ISJ CS. 
Prof. DANIELA POTOCEAN – ocupă funcția de profesor metodist începând cu 01.09.2010. Absolventă de liceu pedagogic, cu 
licență în ştiinţe economice și administrative și masterat în management educațional; 1993-2010 -  profesor învățământ 
primar, titulară la Colegiul Național Traian Lalescu Reșița. 
Prof. LIGIA CONSTANTIN – bibliotecar în cadrul CCD CS, începând cu 01.09.2010. Licențiată în biblioteconomie – limba 
engleză; 2005-2010 -  profesor limba engleză în Reșița.  
Ec. DIANA DOXAN – administrator financiar în cadrul CCD CS, începând cu 01.04.2012. Licențiată în ştiinţe economice și 
masterat în audit marketing și expertiză contabilă; 1998-2012 -  economist la Casa de asigurări de sănătate. 
REMUS RÎJNIȚĂ - analist programator în cadrul CCD CS, începând cu 01.09.2011. Absolvent de liceu industrial, cu licență în 
administrație publică; 1991-1994 - electrician UCMR, 1995-2001 - informatician, administrator unic Societatea de Servicii  
Informatice, 2001–2010 - Șef departament Informatică Elvest Group SRL și Confecții SA, 2010–2011 - informatician PFA 
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                 Activități ale Casei Corpului Didactic Caraș-Severin 
„O școală în care profesorul nu învață și el, e o absurditate.” – Constantin Noica 
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În data de 25 
septembrie 2015, în 
cadrul proiectului 
național Nocturna 
bibliotecilor, la Casa 
de Cultură a 
Sindicatelor  Corneliu 
Diaconovici din Reşiţa,  
a avut loc premierea 
participanților la 
concursul judeţean de 

Programul național de 
formare continuă  Istoria 
recentă a României își 
propune să contribuie la 
crearea unor schimbări nu 
doar în ceea ce privește 
cunoașterea istoriei 
apropiate, a istoriei de lângă 
noi, ci și a modalităților de 
predare la clasă a acestei 
secțiuni, cu reale valențe 
pentru viitorul cetățean. 
În perioada 10.09-
12.09.2015, în județul nostru, 
la Colegiul Economic al 
Banatului Montan din Reșița 
s-au desfășurat sesiuni de 
formare, la care au participat 
25 de cadre didactice din 

învățământul preuniversitar, 
cu specializarea istorie. 
Cursul, derulat în cadrul 
Proiectului Istoria recentă a 
României,  ar putea fi 
răspunsul la multe din 
problemele și provocările  
prezentului, o bună ocazie de 
a face un exercițiu intelectual 
de educare a elevilor pentru 
însușirea de valori, pentru 
exprimarea unor atitudini și 
comportamente democratice 
și pentru formarea unor 
repere de etică profesională. 
S-a lansat și apelul de 
demarare a unor proiecte 
intergeneraționale. 
 

NOCTURNA BIBLIOTECILOR  
Premiere – Concurs POVESTEA MEA 

 

Programul de formare continuă  
Istoria recentă a României 

 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, în 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar 
Caraș-Severin și cu Universitatea de 
Vest din Timișoara a organizat în data 
de 11 septembrie 2015 cursul de 
formare intitulat Descrierea 
bibliografică standardizată pentru 
publicații monografice. Formarea celor 
25 de bibliotecari din unitățile școlare 
din județ a avut loc la Casa Corpului 
Didactic Caraș-Severin. Cursul, cu o 
durată de 16 ore, a avut tema 
Descrierea bibliografică a cărților în 
procesul de gestionare a informației 
într-o bibliotecă școlară, susținută de 
formator lector univ. doctor Maria 
Micle.  

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin a derulat activitatea de formare a 
profesorilor pentru învățământ primar care predau la clasa pregătitoare în acest 
an școlar, un program de scurtă durată (16 ore). S-au înscris 45 de cursanți și s-au 
format 3 grupe. Cursurile s-au derulat astfel: Zona CARANSEBEȘ, OȚELU-ROȘU și 
BĂILE HERCULANE -  07-08.09.2015, la Colegiul Național ”C.D. Loga” Caransebeș; 
Zona REȘIȚA și BOCȘA -  09-10.09.2015, la Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița; Zona 
ANINA, ORAVIȚA, MOLDOVA NOUĂ și BOZOVICI -  11-12.09.2015, la Școala 
Gimnazială Nr. 7 Reșița; Formatori: MARCU NICOLETA și POTOCEAN DANIELA – 
CCD CS; STOINEL ILIE-DAN - ISJ CS. 
”Prin varietatea formelor de activitate incluse în acest program de formare s-a 
urmărit clarificarea acelor elemente de noutate apărute la clasa pregătitoare, 
adaptarea strategiilor didactice la particularitățile de vârstă ale elevilor, cu accent 
pe abordarea integrată a programei, astfel încât copilul să conștientizeze 
aplicabilitatea celor învățate la școală în situații reale, concrete. Un loc foarte 
important îl va avea jocul didactic, care îmbină armonios jocul, ca activitate 
predominantă specifică vârstei de șase ani, cu învățarea, ca activitate a cărei 
pondere va crește treptat, pe măsura avansării în școlaritate.” – Marcu Nicoleta 

 
 

Program de formare profesională – Abilitarea curriculară 
a cadrelor didactice din învățământul primar care 

predau la clasa pregătitoare 
 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 
Str. Bega, Nr.1 Reșița 320059  
Tel: 0355/417618; Fax: 0255/206005 

e-mail: ccdcaras@gmail.com 
             ccd_caras_severin@yahoo.com 
web: ww.ccdcs.ro 
 
 

Descrierea bibliografică 
standardizată pentru 

publicații monografice - curs 
 

În perioada 22-24 septembrie 2015, la Băile Herculane a avut loc ediția I a  Colocviilor 
Internaționale Nedeia – Banatul viu la 2015. Evenimentul s-a desfășurat sub patronajul 
Consiliului Județean Caraș-Severin, Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin, în parteneriat cu Universitatea de Vest 
Timișoara.  În cele cinci  secțiuni  -  Panelul Banatul la 2015 din perspectiva studiilor 
culturale, Monografii locale/Publicații din arealul culturii tradiționale, Muzee locale, 
Tradițiile orale în repertoriul Ansamblurilor folclorice și Arhivele  digitale - metode, 
practici de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial -  s-au prezentat comunicări ale 
organizatorilor, precum și  ale Asociației Interetnice Anima Fori – București, ale Casei 
Corpului Didactic Caraș-Severi. Au fost prezenți muzeografi și cercetători din țară și de 
peste hotare, profesori de istorie și scriitori, având moderatori pe scriitorul și 

Colocviile Internaționale NEDEIA 

 

 

creații literare POVESTEA MEA pentru clasele I-IV, ediția a 
III-a, organizat de Casa Corpului Didactic Caraș-Severin. 
Elevii premiați au fost răsplătiți cu diplome și rechizite 
școlare. Invitații au fost răsplătiți cu un mini-recital al corului 
,,Menestrelul”, sub îndrumarea doamnei profesor ADRIANA 
PONORAN. De asemenea a fost prezentat standul de noutăți 
al bibliotecii CCD CS de bibliotecar LIGIA CONTANTIN. 
 
 

 

editorialistul Gheorghe Jurma și  
prof. univ. dr. Eugenia Arjoca-
Ieremia.   
 


