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Misiunea Casei Corpului Didactic Sibiu este de a promova

reforma și inovația în învățământul sibian, de a asigura cadrul

pentru dezvoltarea profesională a personalului din școlile din

județul Sibiu în concordanța cu prevederile Legii Educației

Naționale 1/2011, dar și cu politicile și strategiile naționale în

domeniul Educației. Fiind un furnizor de oferte de formare

profesională a cadrelor didactice, didactice auxiliare,

nedidactice din unitațile de învățământ, Casa Corpului

Didactic Sibiu oferă stagii de formare continuă și are rol de

centru de resurse și asistență educatională la nivelul județului

Sibiu, pentru ca personalul școlilor sibiene să atingă
standardele de performanță ale educației, la nivel național și

european.



Viziunea Casei Corpului Didactic Sibiu este un 

important centru de resurse orientat spre 

asigurarea calității, prin creșterea competitivității 
sistemului de formare a personalului din școlile 

sibiene, prin inițierea și derularea unor oferte de 

formare menite să sprijine obținerea de performanțe 

școlare de către cadrele didactice și, implicit, și de 

către elevi, prin parteneriatul cu comunitatea 

educațională desfășurat într-un mediu 

nediscriminatoriu, cooperant și deschis.



SCURT ISTORIC

Casele Corpului Didactic – date la nivel național

1902 - Casa Corpului Didactic a luat fiinţă ca instituţie, prin „Legea

pentru înfiinţarea Casei de economie, credit şi ajutor a corpului

didactic”, sub ministeriatul lui Spiru Haret. 

1903 - s-a înfiinţat prima „Casă de Credit Economic şi Ajutor a

Corpului Didactic”, Bucureşti, „o instituţiune, persoană juridică” (Art. 1)

La început, instituţia avea mai mult un rol social, acordând ajutoare în

cazuri nedorite (boli, răniri, infirmităţi, moarte) şi pentru a-i ajuta pe

dascăli să-şi întreţină copiii la şcoli. Fondurile se obţineau prin cotizaţii
permanente ale membrilor casei, donaţii, serbări populare etc.

 1948 - prin Legea Învăţământului, Casa Corpului Didactic – ca

instituţie – a fost desfiinţată, clădirile au primit alte destinaţii, iar

patrimoniul s-a risipit, publicaţiile dascălilor fiind interzise.



 1969 - prin Legea nr. 6/1969, privind Statutul personalului didactic, se 

reînfiinţează Casele Corpului Didactic, „instituţie cu caracter metodic 

din învăţământul de cultură generală, profesional şi tehnic.” (Art. 2), 

instituţie care funcţiona sub girul Inspectoratului Școlar Judeţean şi al 

sindicatului din învăţământ.

 1969- era înfiinţată instituţia de învăţământ numită Casa Corpului 

Didactic,

care funcţionează până în anul 1968.

 1986- printr-o notă telefonică neaşteptată, au fost desfiinţate casele 

corpului

didactic din toată țara. 

 1990– casele corpului didactic se reînființează prin Ordinul Ministrului

Învăţământului nr. 9867/20.03.1990.



Casa Corpului Didactic din Sibiu

La înfiinţare, Casa Corpului Didactic din Sibiu a funcţionat la etajul clădirii 

din Str. Mitropoliei nr. 36. După un an, în acel local mutându-se şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casei Corpului Didactic i s-a repartizat 

parterul respectivei clădiri. Acolo a funcţionat până în 1982, când ambele 

instituţii primesc locaţia Str. G-ral Magheru nr. 14, Casa Corpului 

Didactic funcţionând la etajul al doilea.

In perioada de nefuncţionalitate a Casei Corpului Didactic, biblioteca 

acesteia este preluată de Liceul Pedagogic Sibiu, sediul bibliotecii 

rămânând tot în clădirea din Str. G-ral Magheru.

1991 – 1992: instituţia are sediul pe str. A. Şaguna nr. 10

 1992 – martie 1999: instituția este mutată pe str. Oituz nr. 3

 1999-2004: instituția se mută în primul ei sediu, pe str. Mitropoliei nr. 36

2004 – prezent: sediul este pe str. Turismului nr. 15.



Conducerea Casei Corpului Didactic Sibiu

Primul director al Casei Corpului Didactic a fost prof. 

Dumitru Gândilă, urmat în perioada 1980-1986 de prof. 

Adriana Crişan. 

În 1990 la reînfiinţarea Caselor Corpului Didactic, director la 

Sibiu este numit pentru o perioadă scurtă prof. Marius Chişu, 

iar apoi prof. Ioan Dobrotă, decedat în 1998. In perioada 

1998-2000 directoratul este asigurat de prof. univ. dr. Sever 

Purcia. În anul 2000, câştigă concursul prof. Gheorghe 

Pupeză și este director până în anul 2009, urmat pentru o 

perioadă de 8 luni de prof. Viorica Cismaş.



Din ianuarie 2010 şi până în iulie 2012, director al Casei Corpului

Didactic Sibiu este numită prof. metodist Mihaela Seuşan, iar apoi prof.

Voinea-Mitru Carmen, până în februarie 2014, când demisionează. 

Urmează apoi, pentru o perioadă de 1 lună, prof. Dragoș Curelea, care

demisionează. Este numit ca director dl. Alexandru Dumbravă pentru o

perioadă de 2 luni, iar din iunie 2014 funcţia de director este preluată de

prof. Marius-Ioan Câmpean. În luna iulie 2015, în urma concursului pentru

postul de director, este numit dl. prof.dr. Alexandru Dumbravă pe o

perioadă de 4 ani.Contractul de management al d-lui prof.dr. Alexandru

Dumbravă încetează însă în august 2019, conducerea Casei Corpului

Didactic Sibiu fiind preluată de d-na prof. Simtion Claudia Mery, care

demisionează după o perioadă de aproximativ 2 luni, în locul acesteia fiind

numită d-na prof. Iancu Mirela Maria, începând cu luna noiembrie a

aceluiași an.



Casa Corpului Didactic Sibiu este o unitate conexă a învăţământului 

preuniversitar care are ca obiectiv principal organizarea activităţilor de 

formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, 

pentru personalul din învăţământul preuniversitar, din judeţul Sibiu 

(deserveşte aproximativ 315 unităţi de învăţământ – unităţi de învăţământ cu 

personalitate juridică, structuri ale acestora, unităţi școlare din învăţământul 

special, Palate ale Copiilor, Cluburi ale Copiilor, Cluburi Sportive Școlare şi 

un număr de aproximativ 5000 de cadre didactice, cadre didactice auxiliare și 

nedidactice, precum și personal de conducere, îndrumare și control) în 

conformitate cu prevederile art. 244 alin (4) din Legea Educaţiei Naţionale nr 

1. din 5 ianuarie 2011 şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei 

Corpului Didactic — Ordin al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 5554/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 

735 din 19/10/2011).





























Contact

Adresa: 550020 Sibiu, str. Turismului nr. 15. Telefon: +40 269 

230259 E-mail: ccdsibiu.edu@gmail.com, metodist.ccdsb@gmail.com
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