
 

 

 

 

Începând cu data de 2.12.2010, în baza contractului de finanţare cu numărul de 
identificare: POSDRU/87/1.3/S/57054, încheiat între AMPOSDRU  şi UPG Ploieşti, 

la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti se derulează proiectul cu titlul: 
 
 

„PROGRAM DE PERFECŢIONARE TEORETICĂ ŞI 

PRACTICĂ PENTRU FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA 

COMPETENŢELOR PERSONALULUI DIDACTIC 

PREUNIVERSITAR DIN DOMENIILE FIZICII ŞI 

DISCIPLINELOR TEHNICE” 

 
 
 
 
 

Axa prioritară 1 
„Educaţie şi formarea profesională în sprijinul creşterii 

economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 
 

Domeniul major de intervenţie 1.3 
“Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” 

 
 

Beneficiar:  Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti  
Parteneri: Casa Corpului Didactic Prahova; Universitatea Tehnică 

Gheorghe Asachi Iaşi 
 
 
 

Investeşte în oameni !  

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
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Proiectul se implementează în  cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti pe o 
durată de 36 luni şi are o valoare totală de  2.198.180 RON  din care finanţare 
nerambursabilă 2.115.214,40 RON. 
 

Obiectivul general al proiectului  

Formarea continuă a personalului didactic şi personalului didactic 
auxiliar din învăţământul preuniversitar din domeniile fizicii şi 
disciplinelor tehnice, prin intermediul unui program de perfecţionare 
centrat pe formarea competenţelor profesionale adecvate unor cerinţe 
şi provocări impuse de societatea informaţională. 

 

 Obiective specifice 

 Predare centrată pe elevi în domeniile fizicii şi disciplinelor tehnice 
şi utilizarea tehnologiei informaţionale în beneficiul elevului. 

 Îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice şi a personalului didactic 
auxiliar din sistemul educaţional care lucrează în domeniile fizicii şi 
disciplinelor tehnice. 

 Formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar cu scopul dezvoltării oportunităţilor de carieră. 

 Formarea de competenţe pentru eficientizarea actului educaţional în 
domeniile fizicii şi disciplinelor tehnice prin activităţi de interconectare 
a proceselor reale şi virtuale. 

 
 
 
 

 
 
 

Detalii suplimentare despre proiect puteţi obţine 

la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, cu sediul 

în Ploieşti, B-dul Bucuresti, nr. 39, cod poştal 

100680, tel: 0244/575215, fax: 0244/575847 

Manager proiect 

Prof. Univ. Dr. Ing. Liviu Dumitraşcu 
e-mail: ldumitrascu@upg-ploiesti.ro 

mailto:ldumitrascu@upg-ploiesti.ro

