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CADRUL LEGAL 

Prezentul regulament este elaborat având ca referinţă următoarele documente:  

• Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea de Guvern nr. 915/14.12.2017 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare 

externă, a standardelor, standardelor de referință și listei indicatorilor de performanță a 

Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior;  

• Ordinul MECTS 3163/01.02.2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi 

funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă; 

• Hotărârea Senatului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti din 11.09.2012. 

Capitolul I – PREVEDERI GENERALE 

Art. 1. Scopul acestui regulament este de a stabili modul de organizare şi funcţionare a Centrului de 

Dezvoltare şi Inovare Pedagogică (C.D.I.P.). 

Art. 2. Activitatea de dezvoltare continuă a competenţelor psihopedagogice ale cadrelor didactice din 

cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti este coordonată de Centrul de Dezvoltare şi Inovare 

Pedagogică (C.D.I.P.). Acesta funcţionează potrivit unor standarde de organizare aprobate de Senatul 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

Art. 3. C.D.I.P. a fost înfiinţat prin Decizia Rectorului nr. 210/ 19.02.2007 sub denumirea de Centrul 

de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică. A fost reorganizat în Centrul de Dezvoltare şi Inovare 

Pedagogică prin decizia Senatului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti din 11.09.2012.  

Art. 4. Sediul C.D.I.P. este în Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. 

Art. 5. a) Misiunea C.D.I.P. este de a coordona dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor didactice 

moderne şi eficiente, specifice învăţământului universitar, la nivelul proceselor educaţionale din 

Universitate. 

b) Misiunea C.D.I.P. se integrează mecanismelor şi procedurilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii la nivel instituţional şi vizează asigurarea managementului pedagogic al calităţii educaţiei în 

Universitate. 

Capitolul II – OBIECTIVELE C.D.I.P. 

Art. 6. C.D.I.P. elaborează şi derulează programe de dezvoltare şi de formare psihopedagogică, 

metodică şi managerială în domenii de activitate didactică specifică şi îşi propune realizarea 

următoarelor obiective:  

a) dezvoltarea şi implementarea  strategiilor  de formare continuă şi de dezvoltare a competenţelor 

psihopedagogice ale cadrelor didactice din învăţământul universitar privind noutățile în 

domeniul pedagogiei;  

b) desfăşurarea activităţilor în vederea perfecţionării cadrelor didactice universitare în funcţie de 

calificativele obţinute la evaluarea lor de către studenţi. 
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Capitolul III – STRUCTURA ȘI ATRIBUȚIILE C.D.I.P. 

Art. 7. C.D.I.P. funcţionează ca structură cu atribuţii specifice în coordonarea şi promovarea activităţii 

de dezvoltare profesională a personalului didactic din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 

subordonată Prorectorului responsabil cu Programe de studii şi Managementul calităţii, coordonat de 

Consiliul Centrului de Dezvoltare și Inovare Pedagogică condus de directorul C.D.I.P. 

Art. 8. Activitatea C.D.I.P. este coordonată de Consiliul Centrului de Dezvoltare şi Inovare 

Pedagogică desemnat pe o durată de patru ani. Din Consiliu fac parte Directorul C.D.I.P. (preşedinte), 

Prodecanii responsabili cu programele de studii, Directorul Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei 

(membri). 

Art. 9. Consiliul are următoarele atribuţii: 

a) propune strategii de formare continuă şi de dezvoltare a competenţelor psihopedagogice ale      

cadrelor didactice din învăţământul universitar;  

b) propune constituirea de colective de lucru temporare, le stabileşte structura şi atribuţiile; 

c) adoptă măsuri şi urmăreşte perfecţionarea cadrelor didactice universitare în funcţie de 

calificativele obţinute la evaluarea lor de către studenţi. 

Art. 10. (a) Consiliul este statutar în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii săi. Hotărârile 

sunt valabile cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.  

(b) Consiliul se întruneşte o dată pe semestru sau ori de câte ori este nevoie. 

Art. 11. Directorul C.D.I.P. este propus şi ales de către Consiliul C.D.I.P. şi numit prin decizie a 

rectorului.  

Art. 12. Directorul are următoarele atribuţii: 

a) organizează acţiuni comune/de colaborare cu departamentele din universitate în scopul 

implementarii unor strategii de formare continuă și de dezvoltare a competențelor 

psihopedagogice ale cadrelor didactice; 

b) coordonează și elaborează programe de formare și de perfecționare psihopedagogică a cadrelor 

didactice din universitate; 

c) oferă servicii de consultanţă pentru cadrele didactice din cadrul universitatii pentru a stabili 

prioritățile de formare și de perfecționare psihopedagogică în vederea creșterii calității actului 

didactic în învățământul universitar; 

d) realizează o bază de date proprie cu informaţii despre cadrele didactice care au fost consiliate în 

vederea perfecționării actului didactic; 

e) sistematizează şi pune la dispoziţia cadrelor didactice modele orientative și instrumente privind 

proiectarea curriculară, analiza rezultatelor învățării și evaluarea eficacității educaționale în 

scopul creșterii calității procesului didactic; 

f) realizează studii, lucrări în domeniul formării şi dezvoltării competenţelor psihopedagogice ale 

cadrelor didactice universitare pentru creşterea calităţii procesului didactic la nivelul 

universităţii; 

g) răspunde de îndeplinirea obiectivelor C.D.I.P. şi ia măsuri pentru a asigura eficienţa 

programelor de formare continua și dezvoltare psihopedagogică din cadrul universităţii; 



 

REGULAMENT 
Cod document  

R-09.08 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a  

Centrului de Dezvoltare şi Inovare Pedagogică (C.D.I.P.) 

 

Pag./Total pag. 5/5 

Data 04.03.2019 

Ediţie/Revizie 2/ 0  1  2  3  4  5  

 

F 003.06/Ed.2 Document public 

 

h) răspunde de organizarea curentă a activităţilor specifice desfăşurare prin C.D.I.P. 

i) propune modificări în Regulamentul de organizare și funcționare a C.D.I.P. cu avizul 

Consiliului C.D.I.P. 

Capitolul 4 – ACTIVITĂŢILE C.D.I.P. 

Art. 13. În funcţie de specificul activităţii, se organizează colective din cadre didactice angajate la 

diferitele departemente didactice ale universităţii pentru a realiza activităţi şi programe de 

perfecţionare de specialitate. 

Art. 14. Pentru realizarea obiectivelor propuse, CDIP desfăşoară următoarele activităţi: 

1. elaborează studii, lucrări în domeniul formării şi dezvoltării competenţelor psihopedagogice ale 

cadrelor didactice universitare vizând dezvoltarea pedagogiei universitare şi modernizarea 

metodologiei didactice în principalele domenii ale acesteia (predare-învăţare, evaluare, 

consiliere); 

2. organizează sesiuni de formare şi grupuri de dezbatere, stimulative şi motivante, privind 

noutățile în domeniul pedagogiei; 

3. organizează consultări cu cadrele didactice din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti 

pentru a stabili priorităţile de formare şi de perfecţionare psihopedagogică în vederea creşterii 

calităţii actului didactic în învăţământul universitar; 

4. construiește un site web pentru promovarea centrului și informare privind activitățile centrului 

de dezvoltare și inovare pedagogică. 

Capitolul 5 – DISPOZIȚII FINALE 

Art. 15. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universității Petrol-Gaze din Ploiești 

la data de   04.04.2019. Toate prevederile anterioare se abrogă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


