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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET“ 

Strada Petru Rareş, Nr.26 Piatra-Neamţ 
Telefon/fax : 0233/226079 E-mail: spiru_haret20022000@yahoo.com 

web: http://www.liceul-spiru-haret.ro/  
 
Nr. înregistrare .............../ 9. 01.20151 

 
PLAN INSTITUȚIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ2 

(învățământ preuniversitar) 
 

1. DATELE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII / INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT3 

 

2. PRIORITĂȚILE7 UNITĂȚII/INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
PRIVIND DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 
 

Nr. 
crt. 

 

Prioritate identificată/stabilită 
Categorii de personal  

didactic8 

Personal 
didactic de 
predare 

Personal 
didactic 
auxiliar 

1.  1. Modernizarea procesului şi mijoacelor de învățământ, comunicare şi 

informare. 
x x 

2.  2. Promovarea educației incluzive şi asigurarea de şanse egale în unitatea 

școlară. 
x x 

3.  Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalități a calități la nivelul 

întregului personal al şcolii. 
x  

4.  Implicarea în activități de coperare națională şi europeană precum şi 
dezvoltarea de parteneriate cu diferite şcoli/ instituții din țară şi din 
Europa. 

x x 

5.  Dezvoltarea unei politici eficiente de formare a personalului pentru a 

crea un echilibru între nevoile individuale şi cele ale şcolii. 
x  

6.  Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice prin 

actualizarea competențelor de bază (psihopedagogice şi de specialitate) 

şi însuşirea unor noi competențe (în domeniul metodicii/didacticii de 

specialitate). 

x x 

 
Reprezentant legal, 

Director, GRIGORESCU Victor 
Ștampila instituției 

Jud.  Localitatea 
unității/instituției  

de învățământ 
preuniversitar de 

stat 

Denumirea 
unității/instituției   de 

învățământ 
preuniversitar de 

stat 

Cod 
SIRUES4 

Nr. persoane 
beneficiare ale 

subvenției/ 
categorii de 

personal didactic5 

Nr. persoane  
beneficiare ale subvenției, din categoria personal 

didactic de predare/  
nivel de învățământ preuniversitar 6 

de predare  auxiliar preşcolar primar profesional 
şi tehnic 

secunda
r inferior 

secundar 
superior 

NT Piatra Neamț 

Liceul 
Tehnologic 

“Spiru Haret” 

270613132 58 7 16 13 0 11 18 

mailto:spiru_haret20022000@yahoo.com
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3. FORMELE/ACTIVITĂȚILE DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ RECOMANDATE9  
 

Nr. 
crt. 

 
Forma/activitatea de dezvoltare profesională recomandată9 

Categorii de personal  

didactic8 

Personal 
didactic de 
predare 

Personal 
didactic 
auxiliar 

1.  Studiu individual, participare/ organizare de dezbateri în grup. x x 

2.  Participarea la conferințe, sesiuni metodico-ştiințifice de comunicări. x  

3.  Realizarea de activități practice cu rol demonstrativ sau aplicativ. x x 

4.  Elaborarea/ prezentarea de referate de specialitate, cu conținut didactic 

sau psihopedagogic. Mese rotunde, ateliere teoretice şi practice. 
x x 

5.  Diseminarea informațiilor privind cadrul asigurări calități în educație cu 

modificările legislative în vigoare 
x  

6.  Dezvoltarea interesului pentru studiul limbilor străine, pentru 

cunoașterea culturii și civilizației europene. 
x  

7.  Programe speciale de pregătire a elevilor în vederea participări la 

concursuri, târguri educaționale şi olimpiade şcolare și premierea elevilor 

olimpici. 

x  

8.  Participare și organizarea de acțiuni de voluntariat x x 

9.  Efectuarea de vizite la instituții culturale, biblioteci, muzee din țară sau 

din străinătate, mese rotunde, ateliere teoretice și practice (pictură, 

muzică, fotografie, grafiti, teatru, IT, jocuri interculturale, jocuri de 

cooperare), discuții în grupuri mici sau în plen despre probleme de 

actualitate. 

x  

10.  Activități practice cu rol demonstrativ sau aplicativ. x x 

11.  Participarea la cursuri organizate de instituții de învățământ superior, 

societăți științifice sau alte organizații profesionale. 
x x 

12.  Activități metodico-ştiințifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul 

unității de învățământ sau pe grupuri de unități, respectiv catedre, comisii 

metodice, cercuri pedagogice. 

x  

13.  Participarea la simpozioane, conferințe, schimburi de experiență. x x 

14.  Parteneriate educaționale pe probleme de specialitate şi / sau 

psihopedagogice. 
x  

15.  Lansări/recenzii/prezentări de carte/ mijloace moderne de comunicare și 

învățare. 
x  

16.  Implicarea în proiecte inițiate de organizații nonguvernamentale. x  

17.  Forme de perfecționare prin corespondeță. x x 

18.  Stagii de informare ştiințifică de specialitate şi în domeniul ştiințelor 

educației.  
x x 

19.  Programe de conversie profesională. x x 

20.  Cursuri organizate de instituții de învățământ superior, societăți 

ştiințifice sau alte organizații profesionale ale personalului didactic şi 

didactic auxiliar. 

x x 
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21.  Programe şi activități de perfecționare a pregătirii ştiințifice, 

psihopedagogice şi didactice. 
x x 

22.  Perfecționarea pregătirii ştiințifice, psihopedagogice şi didactice. x x 

23.  Cursuri de pregătire şi perfecționare pentru personalul de conducere, 

îndrumare şi control. 
x  

24.  Studii corespunzătoare unei specializări din alt domeniu de licență. x x 

25.  Cursuri de pregătire a examenelor de obținere a gradelor didactice. x  

26.  Cursuri de formare în vederea dobândirii de noi competențe şi 

calități/funcții conform standardelor de pregătire specifice. 
x x 

27.  Burse de perfecționare şi stagii de studiu şi documentare, realizate în țară 

sau străinătate. 
 x 

28.  Cursuri postuniversitare de specializare. x x 

29.  Programe de formare continuă acreditate sau avizate. x x 

30.  Studii universitare de masterat. x x 

31.  Dobândirea de noi specializări didactice diferite de specializarea curentă. x x 

32.  Programe de perfecționare în alte domenii cum ar fi consilierea 

educațională, orientarea în carieră, asistență socială etc. 
x  

33.  Cursuri de pregătire şi perfecționare pentru personalul didactic auxiliar.  x 

34.  Participarea la orice activitate care conduce la dezvolaterea profesională 

prin diferite forme/programe funcție de necesitățile și exigențele 

sistemului național de educație. 

x x 

 
 

Reprezentant legal, 
Director, GRIGORESCU Victor 

Ștampila instituției 
 


