
 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului 
de Analiza si Dezvoltare Pedagogica – C.A.D.P. 

 
 
CAPITOLUL I. 
  
CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE A C.A.D.P. 
 
 
Art. 1 

Activitatea de analiza socio-psiho-pedagogica și de dezvoltare profesională a personalului 

didactic universitar din cadrul Universității ,,Valahia” din Târgoviște este coordonată de Centrul 

de Analiză și Dezvoltare Pedagogică (C.A.D.P.) care funcționează în cadrul Departamentului 

pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD). 

Art. 2 
Centrul de Analiza si Dezvoltare Pedagogica (CADP) se organizeaza în baza Hotarârii 

Senatului Universitatii nr. 1 din 12.01.2011 si funcţionează pe baza prezentului Regulament, în 

care sunt prevăzute obiectivele, activităţile şi structura organizatorică. 

 
Art. 3 

C.A.D.P. este o structura cu atribuţii specifice în coordonarea şi promovarea activităţilor 

de analiză socio-psiho-pedagogică şi de dezvoltare profesională a personalului didactic universitar, 

din cadrul Universitatii ,,Valahia” din Târgoviste. 

Art. 4 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA “VALAHIA” din TÂRGOVIŞTE 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Adresa: Strada Moldovei, Nr. 5 

tel.:0245220694;    fax: 0245220694;  e-mail: dppdvalahia@yahoo.com 



Misiunea CADP se integreaza mecanismelor si procedurilor de evaluare si asigurare a 

calitatii la nivel institutional si vizeaza asigurarea managementului calităţii educaţiei în 

Universitate. 

Art. 5 
Obiectivele C.A.D.P. sunt următoarele: 

 Elaborarea și implementarea unor programe de formare continuă și de dezvoltare a  

competențelor pedagogice ale cadrelor didactice din învățământul universitar și 

postuniversitar; 

 Promovarea tehnologiilor didactice inovatoare și eficiente; orientarea cadrelor didactice  

universitare în utilizarea noilor strategii didactice, în raport cu dinamica educaţională;  

 Cultivarea interesului pentru permanenta pregătire și autoperfecționare a cadrelor 

didactice în domeniul ştiinţelor educației ; 

 Asigurarea unor oportunități de dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice 

universitare, prin organizarea de programe/sesiuni de formare, conferinţe, seminarii, 

simpozioane, dezbateri pe teme de psihopedagogie și didactică a specialității, workshopuri 

etc.;  

 Colaborarea cu facultăţile şi departamentele din Universitatea Valahia, precum și cu  alte 

organisme similare din tără și din strainatate, pentru dezvoltarea de noi programe de 

formare continuă;   

 Colaborarea cu cadrele didactice, cu studenții, cu absolventii universitatii și cu angajatorii 

din sfera educaţională, în perspectiva formarii/dezvoltarii competenţelor necesare pentru 

asigurarea unei inserții si dezvoltării profesionale optime;  

 

 
CAPITOLUL II 
 
ACTIVITATILE C.A.D.P. 
Art. 6 
 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, C.A.D.P. desfăşoară următoarele activităţi: 



 Organizarea consultărilor periodice cu cadrele didactice pentru stabilirea priorităţilor de 

formare continuă psihopedagogică şi metodică; 

 Identificarea nevoilor de formare şi dezvoltare profesională ale personalului didactic, în 

scopul creşterii calităţii procesului educaţional (analiza şi sinteza informaţiilor, 

identificarea necesităţilor de formare ale personalului didactic etc.); 

 Planificarea şi organizarea activităţilor de dezvoltare continuă a competenţelor 

psihopedagogice si metodice ale cadrelor didactice: programe/sesiuni de formare, 

conferinţe, seminarii, simpozioane, în colaborare cu facultăţile şi departamentele din cadrul 

universităţii; 

 Proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi de diagnoză a nevoilor de formare şi dezvoltare 

a competenţelor psihopedagogice şi metodice; 

 Elaborarea şi derularea unor programe de formare psihopegagogică şi metodică; 

 Realizarea, in colaborare cu Biroul Evaluarea şi Asigurarea Calitatii din UVT, a unor 

proceduri şi instrumente privind proiectarea curriculară; 

 Asigurarea suportului necesar comisiilor de specialitate din Universitate, pentru elaborarea 

metodologiilor şi regulamentelor care vizează aspectele pedagogice ale activităţii 

personalului didactic şi a studenţilor; 

 Publicarea unor ghiduri de bune practici în domeniul formării şi dezvoltării competenţelor 

psihopedagogice ale cadrelor didactice universitare; 

 Publicarea de buletine ştiinţifice/ informative ale C.A.D.P., în format electronic; 

 Realizarea unei sectiuni dedicate activitatii CADP pe site-ul Web al DPPD . 

 
CAPITOLUL III  
  
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A C.A.D.P. 
 
Art. 7 

CADP se organizează şi functionează ca o echipă de specialişti (experţi) formată din cadre 

didactice titulare ale Universităţii ,,Valahia” din Târgoviste care sunt specialişti în ştiinţele 

educaţiei sau în didactica specialităţii . 



Activitatea CADP este coordonată de Directorul D.P.P.D, sau de către un alt membru al 

Centrului, prin decizie internă. 

CADP dispune şi de un secretar, cu norma de bază în D.P.P.D, care gestionează activitațile 

și documentele Centrului 

 

Art. 8  

În funcţie de specificul activităţii, se pot organiza colective de specialitate, în scopul 

realizării unor acţiuni sau programe specifice. 

 

CAPITOLUL IV.   

  

DISPOZITII FINALE 

 

Art. 9 

Regulamentul de organizare şi funcţionare este aprobat de Senat, la propunerea DPPD. 

 

Art. 10 

Facultăţile şi departamentele au responsabilitatea de a pune la dispoziţia CADP 

informatiile si materialele necesare îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin şi de a sprijini desfăşurarea 

acţiunilor organizate de acesta. 

 

Art. 11 
CADP îsi desfăşoară activitatea în sediul DPPD.  

 
 
Art. 12 

Prezentul Regulament poate fi completat cu alte dispozitii legale în vigoare. 


