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CALENDARUL EVALUĂRILOR NAȚIONALE
Data/Perioada

Proba
Evaluare Națională clasa a II-a (EN II): limba română, limba maternă, matematică
Evaluare Națională clasa a IV-a (EN IV): limba română, limba maternă, matematică
Evaluare Națională clasa a VI-a (EN VI): limbă și comunicare, matematică și științele naturii
Evaluare Națională clasa a VIII-a (EN VIII): limba și literatura română, limba și literatura
maternă, matematică

Sesiunea
iunie–iulie

Bacalaureat: limba și literatura română (Ea), limba și
literatura maternă (Eb), proba obligatorie a profilului
(Ec), proba la alegere a profilului și a specializării (Ed)
Examen de titularizare în învățământ
Examen pentru obținerea definitivatului în învățământ
Examen pentru obținerea gradului didactic II

Sesiunea
august–septembrie

Bacalaureat: limba și literatura română (Ea), limba și literatura maternă (Eb), proba
obligatorie a profilului (Ec), proba la alegere a profilului și a specializării (Ed)

ZILE INTERNAȚIONALE
23 ianuarie – Ziua internațională a scrisului de mână
31 ianuarie – Ziua de-a-ndoaselea: a mersului înapoi,
a îmbrăcării pe dos, a vorbirii sau a scrisului în sens
invers etc.
8 februarie – Ziua râsului și a fericirii
16 februarie – Ziua internațională a cititului împreună
21 februarie – Ziua internațională a limbii materne
1 martie – Ziua Mărțișorului
8 martie – Ziua internațională a femeii
20 martie – Ziua internațională a francofoniei
21 martie – Ziua internațională a a poeziei
22 martie – Ziua internațională a apei
2 aprilie – Ziua internațională a cărților pentru copii

6 aprilie – Ziua internațională a sportului pentru
dezvoltare și pace
7 aprilie – Ziua internațională a sănătății
22 aprilie – Ziua internațională a Pământului
23 aprilie – Ziua internațională a cărții
10 mai – Ziua internațională a păsărilor și a arborilor
15 mai – Ziua internațională a familiei
18 mai – Ziua sportului
21 mai – Ziua internațională a culturii
22 mai – Ziua internațională pentru diversitate biologică
1 iunie – Ziua internațională a copilului
5 iunie – Ziua internațională a mediului înconjurător
29 iunie – Ziua Dunării
1 august – Ziua prieteniei
12 august – Ziua internațională a tinerilor
21 septembrie – Ziua internațională a păcii
1 octombrie – Ziua internațională a muzicii
5 decembrie – Ziua internațională a voluntariatului

4

10 decembrie – Ziua internațională a drepturilor omului

LICITAȚIA DE MANUALE ȘCOLARE
ORGANIZATĂ DE MINISTERUL
EDUCAȚIEI NAȚIONALE ÎN 2019
În primăvara acestui an, Ministerul Educației Naționale a lansat licitația pentru asigurarea necesarului de
manuale școlare pentru clasa a VII-a, precum și pentru manualele necesare elevilor din clasele I-VI, pentru care
fie nu au existat oferte în anii trecuți, fie acordurile-cadru încheiate în urma achizițiilor anterioare au încetat.
Obiectivul acestei licitații a fost achiziția de manuale elaborate în conformitate cu noile programe școlare, care
să reușească să ofere sistemului de învățământ preuniversitar manuale corespunzătoare din punctul de vedere
al conținutului științific și adaptate nivelului de vârstă al elevului.
Ca și la licitația de manuale școlare organizată de MEN în 2017, Editura Litera se numără printre editurile cu
cele mai multe manuale declarate câștigătoare în urma evaluării.

DE CE SĂ ALEGEȚI MANUALELE
LITERA APROBATE MEN 2019
Manualele Litera aprobate MEN 2019 sunt elaborate de autori de prestigiu, profesori cu
experiență la catedră, condiție care asigură o calitate metodică și pedagogică deosebită.

Editura Litera este partenerul de nădejde al profesorilor, oferind continuitate prin editarea de
manuale și materiale didactice pe parcursul tuturor anilor de gimnaziu.
Editura Litera oferă profesorilor formare gratuită prin cursurile organizate pe platforma
www.cursuridigitale.ro. La absolvirea cursurilor, cadrele didactice primesc adeverințe emise
de Casa Corpului Didactic București.
Editura Litera oferă informații la zi, suport și consiliere tuturor dascălilor prin intermediul
Clubului Profesorilor din România ( /Clubul Profesorilor din Romania peste 12 000 de membri).

La comandarea manualului de Biologie de la
Editura Litera pentru elevii dumneavoastră, veți
primi GRATUIT:

• Ghidul profesorului
• Planificarea anuală
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MANUALUL DE BIOLOGIE
PENTRU CLASA A VII-A
PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA
BIOLOGIE
Competențe generale
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a
fenomenelor cu instrumente și metode științifice
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice
și sociale
3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie pe
baza gândirii logice și a creativității
4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu
natural propice vieții

Competențe specifice
1.1. Sistematizarea informațiilor din texte, filme,
tabele, desene, scheme, utilizate ca surse pentru
explorarea unor sisteme biologice, a unor procese și
fenomene
1.2. Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza unor fișe de lucru elaborate de elev
1.3. Asumarea de roluri în cadrul echipei pentru rezolvarea sarcinilor de lucru
2.1. Interpretarea contextualizată a informațiilor
științifice
2.2. Expunerea, în cadrul unui grup, a informațiilor prezentate sub formă de modele, grafice, texte, produse
artistice, cu mijloace TIC, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei
3.1. Realizarea unor modele ale sistemelor biologice

MANUAL DE BIOLOGIE PENTRU CLASA A VII-A
Jeanina Cîrstoiu, Alexandrina-Dana Grasu
• Copertă broșată
• 128 de pagini
• 205 x 260 mm
• Interior color

3.2. Elaborarea unor algoritmi pentru realizarea unei
investigații
4.1. Conceperea unor măsuri de menținere și promovare a unui stil de viață sănătos
4.2. Interpretarea relațiilor dintre propriul comportament și starea de sănătate
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CE CUPRINDE ACEST MANUAL?
SĂ FACEM O TRECERE ÎN REVISTĂ!
Manualul de Biologie – clasa a VII-a cuprinde
trei unități de învățare care respectă domeniile și
conținuturile din programă. Lecțiile sunt însoțite
de activități de învățare-evaluare interactive, cu
caracter practic-aplicativ, care determină formarea
competențelor specifice cu care acestea sunt
corelate.

STRUCTURA MANUALULUI

VARIANTA TIPĂRITĂ

√ 3 unități de învățare

Pagina de prezentare a unității de învățare

√ Recapitulare după fiecare modul
√ Fișe de evaluare parțială și evaluare finală
√ Proiecte specifice pentru fiecare unitate

Pagini din manual

VARIANTA DIGITALĂ
Varianta digitală cuprinde integral conținutul manualului
în variantă tipărită, având în plus exerciții interactive, jocuri
educaționale, animații, filme și simulări.
Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare
cognitivă.
Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă,
telefon, oferind o experiență excelentă de navigare.
Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului
și revenirea la activitatea de învățare precedentă.
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ARGUMENTE PENTRU CARE SĂ ALEGEȚI
MANUALUL DE BIOLOGIE LITERA

Manualul este elaborat de autori cu bogată experienţă profesională, condiţie care asigură o calitate metodică
şi pedagogică deosebită.
Manualul contribuie la formarea cunoștințelor și competențelor specifice studiului lumii vii, asigurând texte
accesibile și imagini clarificatoare pentru învățarea funcțiilor de relație și de reproducere ale organismelor vii
în strânsă corelație cu funcțiile de nutriție studiate anul anterior.
Autorii manualului Litera au ținut cont de structura și conținuturile manualelor de clasa a VI-a aprobate MEN.
Astfel, indiferent de manualul studiat anul anterior, un elev de clasa a VII-a poate face o trecere firească spre
studiul noilor conținuturi, accentuând formarea aceluiași tip de competențe, la nivelul corespunzător acestei
etape.
Manualul acordă o atenție deosebită accesibilizării informației științifice, prezentând informațiile într-un limbaj clar și ușor de înțeles de către elevi. Astfel, elevii au ocazia să își formeze treptat și conștient limbajul
științific de specialitate, beneficiind de explicații permanente care să ajute la construirea cunoașterii.
Manualul este bogat ilustrat, și completat în varianta digitală cu numeroase imagini, exerciții, activități, filme
care asigură o mai bună înțelegere a conținuturilor și formarea cu ușurință a competențelor corespunzătoare.
Manualul oferă contexte variate de aplicare a cunoștințelor dobândite și de formare/dezvoltare a abilităților
elevilor. Întreaga abordare are la bază stimularea curiozității și a motivației pentru învățare.
Prin construcția textului și utilizarea unor rubrici semnificative, elevii se orientează ușor în paginile manualului și în parcurgerea variantei digitale.
Manualul cuprinde numeroase exerciții, întrebări și propuneri de proiecte care au potențialul de a capta atenția și de a stimula curiozitatea și interesul elevilor.
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ETAPELE DE ALEGERE A MANUALELOR
NOILE MANUALE APROBATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ÎN URMA LICITAȚIEI 2019 SE POT OBȚINE
GRATUIT, PENTRU FIECARE ELEV, DOAR ÎN BAZA ALEGERILOR FĂCUTE DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE.
IATĂ PAȘII PE CARE TREBUIE SĂ ÎI URMAȚI ÎN ALEGEREA ACESTORA:

1
2
3
4

Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați clasa și disciplina care vă interesează.
Consultați oferta integrală de manuale
existentă pentru respectiva disciplină. Răsfoiți
integral manualele propuse, deschideți aplicațiile
multimedia interactive de învățare apăsând pe
iconițele indicate.
Alegeți manualul potrivit stilului dumneavoastră
de predare și grupului de elevi pe care îl
coordonați.

În ședința catedrei/ariei curriculare anunțați
alegerea dumneavoastră pentru consemnarea
acesteia în procesul-verbal.

5
6
7

Procesul-verbal este avizat de către director
și se înregistrează la secretariatul unității de
învățământ în care s-a desfășurat procesul
de selecție a manualelor școlare.

Persoana delegată înregistrează comenzile
și le trimite către responsabilul cu manualele
școlare de la nivelul ISJ/ISMB.

Manualele comandate ajung în școală și vor fi
distribuite fiecărui elev, pentru ca dumneavoastră
să puteți folosi în fiecare oră atât suportul tipărit,
cât și varianta digitală a manualului.

CURSURI ON-LINE GRATUITE PENTRU
PROFESORI www.cursuridigitale.ro
Editura Litera vine în întâmpinarea profesorilor din învățământul preuniversitar, oferindu-le oportunitatea de formare
profesională prin cursuri on-line realizate pe platforma www.cursuridigitale.ro.
Înscrierea și participarea la cursuri este gratuită, iar principalul obiectiv al acestora este dezvoltarea competenţelor
digitale și a viziunii moderne a cadrelor didactice, necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale ale
profesiei de dascăl.
Avantajele participării la cursurile on-line oferite de platforma cursuridigitale.ro:
√ Toate cursurile sunt GRATUITE.
√ Înscrierea este facilă și se realizează prin
completarea unui formular on-line disponibil pe
www.cursuridigitale.ro
√ Înveți și lucrezi în ritmul tău. Cursurile au o durată
medie de 15 ore și se pot parcurge oricând, oriunde:
de acasă, în weekend, în vacanțe, la orice oră.
√ Informațiile sunt de actualitate și sunt prezentate
într-o formă și un limbaj accesibile și familiare
cadrelor didactice.
√ Trainerii care dezvoltă cursurile fac parte din
mediul academic, sunt profesori cu experiență,
psihopedagogi, consilieri școlari, formatori pentru
educația adulților, autori de manuale.

√ Cursurile tratează subiecte de interes pentru
profesori: cum să utilizezi manualul digital la
clasă, care sunt noile instrumente digitale cu
ajutorul cărora se pot realiza la clasă activități
extracurriculare, metode și tehnici de formare și
dezvoltare armonioasă a personalității elevilor etc.
√ Cursurile se pot citi și parcurge pe orice dispozitiv:
calculator, tabletă, telefon, astfel încât realizarea lor
devine și mai accesibilă.
√ După parcurgerea cu succes a modulelor,
cadrele didactice vor primi adeverințe emise de
Casa Corpului Didactic București, care vor servi la
completarea dosarului de formare profesională a
cadrelor didactice.
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TEME DE PROIECTE PROPUSE PENTRU
ORELE DE BIOLOGIE
I. FUNCȚIILE DE RELAȚIE
Sistemul nervos
• Dezvoltarea embrionară a creierului uman
• Creierul intermediar (diencefalul)
• Pregătirea pentru examene (fizică, emoțională,
intelectuală)
• Somnul cu vise și somnul profund
• Jurnalul unui preadolescent (jurnalul activității
intelectuale)
• Consumul de alcool și accidentele rutiere (analiza
statistică)
• Efectele consumului de droguri
• Creierul vertebratelor
• Tulburări nervoase cu efecte în comportamentul
alimentar
• Tipuri de comunicare la animale și om
• Modificarea sistemului nervos la diferite vârste
• Dependența de substanțe
• Dependența de tehnologie
Organele de simț
• Limitele percepțiilor senzoriale umane
• Simțurile animalelor
• Bionica și simțurile
• Boli ale pielii transmise de la animale
• Primul ajutor în degerături și în arsuri
• Controlul medical: ORL, oftalmologia
• Igiena spațiului de locuit
• Igiena în școală

Glandele endocrine
• Prevenirea bolilor endocrine
• Tratarea bolilor endocrine
• Hormonii de stres
• Tipuri de diabet (zaharat, insipid, altele)
• Hormonii plantelor
• Efectele utilizării hormonilor în zootehnie
Sistemul locomotor
• Dezvoltarea sistemului locomotor prin sport
• Accidentările sportivilor
• Performanțe sportive
• Primul ajutor în accidentări
• Bionica și mișcarea
• Dezvoltarea embrionară a oaselor și a mușchilor
• Jurnalul activităților fizice
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II. FUNCȚIA DE REPRODUCERE

• Viața unei plante anuale
• Viața unei plante perene
• Tipuri de polenizare
• Înmulțirea vegetativă a plantelor
• Reproducerea umană artificială
• Viața înainte de naștere
• Comportamentul parental la mamifere
• Viața în cuib
• Efectele metodelor contraceptive
• Prevenirea bolilor cu transmitere sexuală
• Consumul de alcool și comportamentul sexual
iresponsabil

• Comportamente cu risc pentru generația următoare
• Dezvoltarea corpului feminin
• Dezvoltarea corpului masculin
III. MECANISME DE AUTOREGLARE

• Reglarea glicemiei
• Feedback pozitiv (ovulație, naștere, alăptare)
• Termoreglarea la animale
• Ritmul zilnic la animale
• Jurnalul de odihnă (somn, odihnă activă)
• Ritmul sezonier la animale

• Ritmul sezonier la om
• Ritmul sezonier la plante
• Ritmul zilnic la plante
• Bioritmuri în activitatea umană (fizică, emoțională, intelectuală)
• Alte ritmuri interne umane (ciclul ovarian, ciclul uterin, ciciul

cardiac)

RECOMANDĂRI PENTRU REALIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTELOR PROPUSE
a. Model de criterii de evaluare a proiectelor prezentate în clasă
1 punct – precizarea surselor de informații
3 puncte – pentru realizarea proiectului (2 puncte pentru corectitudinea informațiilor, 1 punct pentru respectarea/
utilizarea spațiului de exemplu format A3)
3 puncte – pentru prezentarea proiectului (2 puncte pentru prezentarea corectă a noțiunilor, 1 punct pentru elocvența
și coerența discursului individual sau al grupei)
3 puncte – pentru participarea la prezentarea celorlalte proiecte (asigurarea condițiilor pentru prezentarea proiectelor,
b. Planuri de rezolvare pentru câteva teme de proiect propuse
Pregătirea pentru examene
Pregătirea fizică: alegerea alimentelor în perioada ce precede examenul și în ziua examenului (pentru
funcționarea optimă a creierului, pentru evitarea tulburărilor digestive); importanța hidratării gradate și
cunoașterea intervalelor de micțiune; rolul activității fizice și rolul odihnei active și pasive în buna funcționare a
sistemului nervos.

Pregătirea emoțională: identificarea factorilor
perturbatori în pregătire în timpul examenului;
identificarea punctelor de sprijin emoțional în
pregătire; găsirea unor metode eficiente pentru depășirea momentelor de blocaj în timpul
examenului; rememorarea momentelor dificile și a celor eficiente în timpul simulărilor
sau al altor evaluări.
Pregătirea intelectuală: învățarea constantă
și gradată, pentru evitarea suprasolicitării;
alegerea metodelor de învățare specifice
pentru disciplina de examen; învățarea și
exersarea în intervalul de timp preconizat
pentru examen; autoevaluarea, identificarea
erorilor și căutarea soluțiilor de corectare.
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PROFESORUL CA POVESTITOR

,,PREDAREA CA O POVESTE” - o abordare alternativă
a predării, după Kiernan Egan

Imaginația copilului reprezintă unul dintre cele
mai puternice instrumente de învățare. În procesul
didactic, antrenăm folosirea acestui instrument folosind
curriculumul ca pe o poveste pe care urmează să o
transmitem. Desigur, în toată activitatea de predareînvățare-evaluare, ne centrăm pe formarea de
competențe și transmiterea de cunoștințe printr-o serie
întreagă de metode activ-participative, centrate pe elev.
Rezultatele obținute sunt, în acest caz, observabile și
măsurabile, de obicei imediat.
Cu toate acestea, dacă ne raportăm la faptul
că povestea reflectă o formă primordială de a da
sens lumii și experiențelor, am putea presupune că
folosirea modelului poveștii ar putea aduce rezultate
importante în formarea de valori și atitudini.
De ce e important să abordăm lecția ca pe o
poveste? Povestea este o lecție atrăgătoare în care
copilul se identifică cu eroul. Majoritatea poveștilor,
legendelor și fabulelor au obiectivul de a transmite
o experiență din care ascultătorul/cititorul are ceva
de învățat.
Modelul formei poveştii ne încurajează să
vedem lecţiile sau unităţile de învăţare ca pe nişte
poveşti bune de spus, nu numai ca pe nişte seturi de
obiective care trebuie atinse (competențe care trebuie
formate). E o abordare organică prin care se pune în
prim-plan semnificaţia, importanţa. Ne reamintim
faptul că, atunci când ne formulăm scopul lecției de
predat/învățat, accentul cade pe semnificația lecției,
12

pe importanța acesteia.
Un eveniment esențial al lecției este reprezentat
de captarea (și recaptarea, și menținerea) atenției.
Prezentarea conținutului sub forma poveștii îl face
mai captivant și mai plin de înțeles. Științele umaniste
se bazeză din plin pe asta, dar și predarea științelor
exacte poate beneficia: aspectele legate de istoricul
unor descoperiri științifice, de evoluția unui concept
sau a unei teorii, povestiri din viața animalelor
cu accent pe aspectele ecologice și etologice pot
metaforiza scopul lecției pentru
a-l face mai ușor de înțeles.
De asemenea, curiozitățile
științifice, formulate de obicei
în structura „Știați că?”pot concentra un fragment de poveste
care să adauge un plus de atractivitate informației științifice.
Modelul formei poveștii, așa cum
este prezentat de Kiernan Egan,
cuprinde:
1. Identificarea importanţei:
• Ce este cel mai important în
legătură cu o temă?
• De ce trebuie să conteze pentru
copii?
• Care sunt aspectele afective pe
care le conţine şi care îi implică pe
copii?

2. Identificarea opoziţiilor binare:
• Care din opoziţiile binare
înglobează cel mai bine
importanţa temei?
În biologie, conceptele și
principiile biologice fundamentale pot fi redate sub
formă de opoziții binare: este
vorba despre relațiile dintre:
• Structură – funcție
• Organism – mediu
• Parte – întreg (principiul
integralității)
• Unitate – diversitate
• Adaptare – evoluție
Chiar dacă nu se suprapun exact peste ideea de
luptă între forțele răului și
ale binelui – luptă pe care o
regăsim în povești, această
dinamică a perspectivelor
din care analizăm un sistem
biologic de orice nivel poate
să crească nivelul de curiozitate necesară descoperirii
acestor principii în orice tip
de conținut informațional cu
care se lucrează la clasă.
3. Organizarea conţinutului în forma poveştii:
• Ce conţinut înglobează în modul cel mai dramatic
opoziţiile binare pentru a da semnificaţie temei?
• Ce conţinut pune cel mai bine tema într-o formă de
poveste?
4. Concluzie:
• Care este cea mai bună modalitate de rezolvare a
conflictului dramatic conţinut în opoziţiile binare?
• Ce grad al medierii acelor opoziţii ar trebui să căutăm?
•Cum trecem de la tensiunea iniţială a contrariilor la
rezolvarea lor ?

5. Evaluare:
•Cum poate şti cineva dacă tema a fost înţeleasă,
dacă importanţa sa a fost pricepută şi dacă a fost învăţat conţinutul?
Aici, dincolo de evaluarea curentă și periodică e
nevoie să imaginăm noi instrumente de evaluare care
să evidențieze efectul la nivel de valori și atitudini,
creșterea gradului de concordanță în timp între
valorile personale (cele dezirabile social) și valorile
transmise prin predarea lecțiilor de biologie.
Din setul de atitudini dezvoltate de disciplina Biologie
fac parte:
• curiozitatea și dorința de a-și pune întrebări;
• spiritul de observație și receptivitatea;
• spiritul de investigație;
• interpretarea critică a faptelor observate;
• dorinţa de a împărtăşi experienţe proprii și de a
facilita învățarea altora;
• flexibilitatea în aplicarea cunoştinţelor dobândite în
viaţa cotidiană.
Acestea constituie fundamentul atitudinal al unei
personalităţi dinamice, bazată pe valori precum:
• respectul faţă de adevărul ştiinţific şi faţă de orice
formă de viaţă;
• cooperarea între persoane;
• toleranţa faţă de opiniile altora;
•grija faţă de sănătatea proprie şi a mediului
înconjurător.
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CASELE CORPULUI DIDACTIC

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA
Str. Gabriel Bethlen, nr. 7, Alba Iulia, jud. Alba, cod 510009
Telefon: 0258 826147 Fax: 0258 833101
e-mail: office@ccdab.ro
www.ccdab.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD
Str. Mucius Scaevola, nr. 9, Arad, jud. Arad, cod 310106
Telefon/fax: 0257 281077
ccd_arad@yahoo.com
CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ
Str. I. C. Brătianu, nr. 45, Piteşti, jud. Argeş, cod 110417
Telefon/fax: 0248 220520
e-mail: contact@ccdarges.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC BACĂU
Str. Oituz, nr. 24, Bacău, jud. Bacău, cod 600266
Telefon/fax: 0234 523 988
e-mail: contact@ccdbacau.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC BIHOR
Str. Mihai Eminescu, nr. 11, Oradea, jud. Bihor, cod 410019
Telefon: 0359 409726; 0259 412569
Fax: 0259 476948
e-mail: contact@ccdoradea.ro
ccdbihor@yahoo.com
CASA CORPULUI DIDACTIC BISTRIŢA-NĂSĂUD
B-dul Independentei, nr. 24, Bistrița,
jud. Bistrița-Năsăud, cod 420184
Telefon:0263 237094
Fax: 0263 234916
e-mail: ccd@ccdbn.ro, ccd_bistrita@yahoo.com
CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOŞANI
Str. Bd. Mihai Eminescu nr. 40, Botoşani, jud. Botoşani,
cod 710171
Telefon/fax: 0231 517556
e-mail: contact@ccdbotosani.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA
Str. Griviţei, Nr. 328, Brăila, jud. Brăila, cod 810040
Telefon: 0239 615261 / fax: 0239 611060
e-mail: ccdbraila2007@yahoo.com
CASA CORPULUI DIDACTIC BRAŞOV
Str. Iuliu Maniu, nr. 52, Braşov, jud. Braşov, cod 500091
Telefon/fax: 0268 472168
e-mail: ccdbrasov@gmail.com
CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREŞTI
Splaiul Independenţei nr. 315 A, sector 6, Bucureşti,
cod 060043, OP 16
Telefon: (004) 0213134901
fax: (004) 0213134927
e-mail: contact@ccd-bucuresti.org
ccdbuc@gmail.com

14

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU
Str. Independenţei, nr. 42, Buzău, jud. Buzău, cod 120204
Telefon/fax: 0238 718504
e-mail: ccd@buzau.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC CĂLĂRAŞI
Str. Sloboziei, nr. 28, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910014
Telefon/fax: 0242 312793
e-mail: ccd_calarasi@yahoo.com
ccdcalarasi@gmail.com
CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN
Str. Bega 1, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, cod 320059
Telefon: 0255 218029; 0355 417618
fax: 0255 206005
e-mail: ccdcaras@gmail.com
ccd_caras_severin@yahoo.com
www.ccdcs.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ
Str. Septimiu Albini, nr.91, Cluj-Napoca, jud. Cluj,
cod 400457
Telefon/fax: +40-264-593945
e-mail: ccd@ccdcluj.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANŢA
Str. Soveja, nr. 17, Constanţa, jud. Constanţa, cod 900562
Telefon: 0241 615468 / fax: 0241 615453
email: ccd@isjcta.ro, ccd.cta@gmail.com
www.ccdconstanta.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC COVASNA
Str. Victor Babeş, nr. 18/A, Sfântu Gheorghe,
jud. Covasna, cod 520004
Telefon: 0267 316088 / fax: 0267 314274
e-mail: ccd.covasna@gmail.com
CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIŢA
Str. Calea Domnească, nr. 127, Târgovişte,
jud. Dâmboviţa, cod 130167
Telefon/fax: 0245 220569
e-mail: office@ccd-dambov
CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
Str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova, jud. Dolj, cod 200760
Telefon: 0251 421159 / fax: 0251 595174
e-mail: ccddolj@gmail.com
web: www.ccddj.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI
Str. Gării, nr. 35, Galaţi, jud Galaţi, cod 800222
Telefon: 0236 414749 / fax: 0236 465860
e-mail: ccd_gl@yahoo.com
CASA CORPULUI DIDACTIC GIURGIU
Str. Dr. Ion Munteanu, nr. 3, Giurgiu, jud. Giurgiu, cod 080474
Telefon: 0752070775 / fax: 0246 212638
e-mail: ccdgr2002@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ
Str. Victoriei, nr. 132-134, Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 210234
Telefon/fax: 0253 240888
e-mail: ccdgorj@hotmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA
Str. Democraţiei, nr. 35, Ploieşti, jud. Prahova, cod 100559
Telefon: 0244 577338 / fax: 0244 577338
e-mail: ccdprahova@ccdph.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC HARGHITA
Str. Topliţa, nr. 20, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, cod 530241
Telefon: 0266 372139 / fax: 0266 371648
e-mail: ccd(a)ccd.eduhr.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC SATU MARE
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6, Zalău, jud. Sălaj, cod 440010
Telefon: 0361 801065 / fax: 0361 801064
e-mail: contact@ccdsm.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC HUNEDOARA
Str. Gh. Barițiu, nr. 2, Deva, jud. Hunedoara, cod 330065
Telefon/fax: 0254 232452
e-mail: ccd_deva@yahoo.com
ccd@isj.hd.edu.ro
www.ccdhunedoara.ro
www.isj.hd.edu.ro/ccd

CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ
Str. Unirii, nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, cod 450059
Telefon: 0260 661396; 0372 873 614
e-mail: ccdsalaj@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC IALOMIŢA
Str. Lacului, nr. 19, Slobozia, jud. Ialomiţa, cod 920042
Telefon/fax: 0243 234205
e–mail: ccd_ ialomita@yahoo.com
CASA CORPULUI DIDACTIC IAŞI
Str. Octav Botez, nr. 2A, Iași, jud. Iași, cod 700116
Telefon/fax: 0232 210424; 0232 267731
e-mail: ccdiasi@gmail.com
CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV
Str. Slt. Petre Ionel, nr. 2, Brăneşti, jud. Ilfov
Telefon/fax: 021 3501402
e-mail: ccdilfov@gmail.com
CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMUREŞ
Str. Petőfi Sándor, nr. 12-14, Baia Mare,
jud. Maramureş, cod 4800
Telefon: 062275935 / fax: 062276673
e-mail: ccd@mail.multinet.ro
ccd@isjmm.ubm.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDINŢI
Str. Calomfirescu, nr. 94, Drobeta-Turnu Severin,
jud. Mehedinţi, cod 220127
Telefon/fax: 0252 321537
e-mail: ccdmehedinti@gmail.com
CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ
Str. Victor Babeş, nr. 11, Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 540097
Telefon: 0265 260880 / fax: 0265 262574
e-mail: ccdmures@yahoo.com
CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMŢ
Sediul central: Str. Petru Rareş, nr. 24,
Piatra-Neamţ, jud. Neamţ, cod 610119
Telefon/fax: 0233 223885
Corp B: Str. Petru Movilă, nr. 67, Piatra-Neamţ,
jud. Neamţ, cod 610094
Telefon: 0233 621910
ccdneamt@gmail.com
CASA CORPULUI DIDACTIC OLT
Str. Ionaşcu, nr. 38, Slatina, jud. Olt, cod 230081
Telefon: 0249 406103 / fax: 0249 406203
http://isjolt.ot.edu.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU
Str. Turismului, nr. 15, Sibiu, jud. Sibiu, cod 550020
Telefon/fax: 0269 230259
e-mail: ccdsibiu.edu@gmail.com
metodist.ccdsb@gmail.com
CASA CORPULUI DIDACTIC SUCEAVA
Aleea Nucului, nr. 10, Suceava, jud. Suceava, cod 720067
Telefon: 0230 523316 / fax: 0230 523346
e-mail: contact@ccd-suceava.ro
www.ccd-suceava.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN
Str. Carpaţi, nr. 15, Alexandria, jud. Teleorman, cod 140059
Telefon: 0247 315636 / fax: 0347 407064
e-mail: ccd_tr@yahoo.com
CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ
Str. P-ţa Iancu Huniade, nr. 3, Timişoara, jud. Timiş,
cod 300029
Telefon/fax: 0256 490452
e-mail: ccdtimis@yahoo.com
www.ccd-timis.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC TULCEA
Str. Alunișului, nr. 7, Tulcea, jud. Tulcea
Telefon: 0240 516656 / fax: 0240 511379
e-mail: contact@ccdtulcea.ro
www.ccdtulcea.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 30, Râmnicu Vâlcea,
jud. Vâlcea, cod 240190
Telefon/fax: 0350 421398
e-mail: ccdvalcea@yahoo.com
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI
Ștefan cel Mare, nr. 37, Vaslui, jud. Vaslui,
Telefon: 0235 317279 / fax: 0335 419048
e-mail: contact@ccdvaslui.ro
CASA CORPULUI DIDACTIC VRANCEA
Str. Eroilor, nr. 2, Focşani, jud. Vrancea, cod 620162
Telefon: 0237 223372
fax: 0237 226974
e-mail: ccd_vrancea@yahoo.com
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