
 

 

 

 

Proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” 

 

Contract: POSDRU/57/1.3/S/32629 

Proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”  se derulează în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007-2013 (POS DRU) şi este co-finanţat din Fondul Social 
European, fiind implementat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin 
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă. 

Valoarea totală a proiectului este de 18472743 RON. Proiectul se derulează pe o perioadă de 
3 ani (2010 – 2013). 

Parteneri în cadrul proiectului sunt: 
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 
European Foundation for Quality in eLearning – EFQUEL 
Universitatea Politehnica din Bucureşti 
Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 
Universitatea Transilvania din Braşov  
Universitatea din Bucureşti 
OMNIA Internaţional  
Contrast Advertising.  

Proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” oferă cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar accesul la o doua specializare,  prin dezvoltarea unor programe de formare de nivel 
postuniversitar adaptate tehnologiei educaţiei la distanţă.  

În acelaşi timp, proiectul îşi propune să sensibilizeze din ce în ce mai mult cadrele didactice la 
conceptul de formare continuă şi să contribuie la crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul 
vieţii, toate acestea fiind în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene în acest domeniu. 

 Proiectul se implementează la nivel naţional, obiectivul general fiind acela de a crea 
oportunităţi de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, 
prin participarea acestora la programe de formare de nivel postuniversitar de calitate, adaptate 
tehnologiei educaţiei la distantă (ED). Tot din grupul ţintă fac parte şi cadre didactice din instituţiile 
partenere, 100 dintre acestea urmând să fie instruite în specificul educaţiei la distanţă.  

 



Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti implementează specializările:  

♦     Matematică 

♦     Tehnologia informaţiei 

♦     Limba şi literatura română 

♦     Limba şi literatura engleză  

♦     Limba şi literatura franceză. 
 

Pe termen lung, proiectul generează efecte care îi asigură sustenabilitatea şi care vizează:  
(a) îmbunătăţirea oportunităţilor de dezvoltare în carieră pentru cadrele didactice din 

învăţamântul preuniversitar, prin obţinerea unei diplome de conversie profesională;  
(b) îmbunătăţirea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior de a dezvolta şi implementa 

programe de formare continuă prin ED de calitate, adresate cadrelor didactice;  
(c) un nivel mai bun de pregătire al elevilor şi studenţilor, care beneficiază de cadre didactice 

formate în spiritul metodelor interactive de predare-învăţare şi centrate pe elev/student şi care 
utilizează tehnologiile de informare şi comunicare (TIC) în procesul didactic;  

(d) stimularea cadrelor didactice pentru participarea la educaţia permanentă şi crearea unei 
culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii.  

 
Detalii suplimentare privind proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” se pot obţine la: 
 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, 
B-dul Bucuresti, nr. 39 , cod 100680, 

Ploiesti, Romania, PO BOX 52 
Tel.: + 40 244 575 598 
Fax: +40 244 575 847 

http://conversii.masterprof.ro 

 

Responsabil de proiect 
Prof. univ. dr. Mihaela Singer 

e-mail: mihaela_singer@yahoo.com 
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