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PLAN INSTITUTIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALA 

 

1. DATELE DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII / INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR DE STAT 

Jud.  Localitatea 

unităţii/instituţiei 

de învăţământ 

preuniversitar de 

stat 

Cod 

SIRUES 

Nr. de persoane beneficiare 

ale subveniei / categorii de 

personal didactic 

Nr. persoane beneficiare ale subvenţiei, din categoria personal 

didactic de predare/ nivel de învăţământ preuniversitar 

de predare auxiliar preşcolar primar profesional 

tehnic 

secundar 

inferior 

secundar 

superior 

Argeş Piteşti 331102 32 5 3 14  15  

 

2. PRIORITĂŢILE UNITĂŢII / INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

PRIVIND DESVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 

Nr. 

Crt.  

Prioritate identificată/ stabilită Categorii de personal didactic 

Personal didactic de 

predare 

Personal didactic 

auxiliar 

1 Personalul didactic in sprijinul învăţării pe tot parcursul vieţii x x 

2 Formarea continuă a personalului din înv. preuniversitar x x 

3 Formarea continuă la nivelul unităţilor de înv. x x 

4 Activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice la nivel local, 

zonal sau judeţean 

x x 

5 Evoluţia în cariera didactică x  

6 Dezvoltarea profesională a personalului didactic, de conducere, 

de îndrumare şi control 

x  

7 Competenţe pentru evoluţia în cariera didactică şi dezvoltarea 

profesională 

x  

8 Acumularea de credite profesionale transferabile x x 

9 Educaţia nonformală x  

 

3. FORMELE/ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ RECOMANDATE 

Nr. 

Crt. 

Forma / activitatea de dezvoltare profesională recomandată Categoria de personal didactic 

Personal 

didactic de 

predare 

Personal didactic 

auxiliar 

 Studiu individual, dezbateri în grup, sesiuni metodico-ştiinfifice 

de comunicari 

x x 

 Elaborare şi preyentare de referate cu conţinut de specialitate, didactic x  

 Elaborare şi valorificare a unor proiecte de cercetare x  

 Activităţi practice cu rol demonstrativ sau aplicativ x  
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 Stagii de informare ştiinţifică x  

 Forme de formare prin corespondenţă x x 

 Cursuri organizate de instituţii de înv.superior, societăţi ştiinţifice  x  

 Programe şi activităţi de perfecţionare ştiinţifică, psihopedagogică x x 

 Cursuri de pregătire a examenelor de obţinere a gradelor II şi I x  

 Programe de reconversie profesională x x 

 Activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul 

unităţii de înv., comisii metodice şi cercuri pedagogice 

x  

 Cursuri de formare în vederea dobândirii de noi competenţe x x 

 Cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru personalul de conducere x  

 Cursuri postuniversitare x x 

 Programe postuniversitare x x 

 

 

 

Reprezentant legal, 

Funcţie, nume şi prenume, semnătură, 

.Director  Simion Constantin Romulus 

Ştampila unităţii 


