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DIRECŢIA GENERALĂ 1NVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
-----1[7JR€€~~ENTUL RESURSELOR UMANE ŞI 

1 NSPI:.CTORATUL ŞCOLAR JUv;:It:1\ >i lLF~'E EA $COLARĂ 

Către 

O 3 JU~~ ;x 1 

INTRARE / IESIRE NR.Ji:iL 

N~29316/02.06.2021 

~JhJM 
INSPECTORATELE ŞCOLARE JUDEŢENE/ 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
În atentia doamnei/domnului Inspector Şcolar General 

Vă informăm că, în baza O.M.E.C.T.S. nr. 6194 /2012 privind aprobarea Normelor 
metodologice de organizare şi functionare a programelor de conversie profesională a cadrelor 

didactice din învăţământul preuniversitar publicat în Monitorul Oficial al României nr. 819 din 06 
decembrie 2012, Universitatea 11Dun.ărea de Jos" din Galaţi, prin Departamentul de Formare 
Continuă şi Transfer Tehnologic DFCTT, organizează, începând cu anul şcolar 2021-2022, admitere 
la programele de conversie profesională destinate cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar după cum urmează: 
1. Biologie 
2. Chimie 
3. Cultură civică 

4. Economia comerţului turismului şi serviciilor 
5. Economie şi educaţie antt·eprenorială 
6. Educaţie fi~ică 

7. Educaţie tehnologică 

8. Filosofie 
9 . Informatică-tehnologia informaţiei şi a c<)ml.micaţiilol' 
10. Infom1atică economică 
11. Informatică managel'ială 
12. Ingineria produselor alimentare 
13. Istorie 
14. Limba şi literatura engleză 
15. Limba şi literatura franceză 
16. Limba şi literatura română 
17. Matematică 
18. Sociologie 
19. Agricultură 
Durata programelor este de 2 ani/4 semestre, fiind creditate cu 120 Cl'edite ECTS. 
În vederea obţinerii de detalii referitoare la programe/ înscriere, persoanele interesate se pot 

adresa Departamentului de Formare Continuă şi Tl'âliSfer Tehnologic DFCTT, Universitatea 
"Dunărea de Jos" din Galaţi, str. Domnească nr.47, sal<~ U 109, nr. telefon: 0336.13.01.42, fax: 
0236.468.061, adresa de email: foi'mare(liJu~t~l.r<) sau accesând adresa httg;L/dfctt.ug<~l.ro. 

Str. Genera\ Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, 6ucurcştt 
Te\: •40 (0)21 405 56 54; Fax: +40 (0)21 314 54 70; www.edu.ro 
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DIReCŢIA Gt'Ne~ALĂ ÎNVĂTĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
DIRECTIA MANI'\GEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI 

RETEA ŞCOLARĂ 

Vă transmitem anexat, în copie, adresa Univel'Sită.ţii "Dunărea de Jos" din Galaţi 

nr.12240/2021, tmnsmisă Minls\'erulul Educaţiei şi 1megistrată cu nr.29316/2021, în care se prezintă 
oferta educaţională privind programele de conversie profesională destinate cadrelor didactice din 
invătământul preuniversitar, cu rugămintea de a disemina informaţia fn rdndul cadrelor didactice 
din judeţ/municipiul Bucureşti. 

Şef setvidu, 
Adrian-Marius BĂRBULES 

DIRECTOR, 

ADELA!~ 

Consilier, 

cristuctF 

Str.·General Bertheto~ nr, Z6•30j Sector 1, 0101681 Bucure~U 
Tel: -t-40 (0)21 405 56 54; Fax: -1-40 (0)2.1 314 54 201 www edu ro 



03.06 . 2021 12:56 DGISSEP 0213145420 PAGE. 3/ 3 

N!;PfC"IORIITU~1şcOLAJiJ!J : ;_ .. ;,\ ,~tLt=ov ROMÂNIA seotu~~CJ.... ~ 
1 MINISTERUL EDUCAŢIEI m:cts A J J 

, . t ·-MiNÎSrEAULED.UcA'[IEI ŞI CER ~Ali 

. .• , , NIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN LAŢI Nr .• _.~ --

. O l JUt• ,J, *T MENTUL DE FORMARE CONTINUĂ ŞI TRANSFE flll!l;IJ)I!l~ uL 
' ' UNIVI!IISITAS ....~(_ 

INTRARE / IESIRE NR. a 
1 u~:tvr-:.f!!)lT.i!:r i:A ~ ·········1 

/ 
CALATII!NSIS 

1 •·(lljM;.;:{ ~.,·· ~')1'; 'f)C"' fj• 'r'C~.I"''!"I 
• 1 ,; " ... ~ \ .... '"" ..... • .. )~ .:>1'1. · '" 

! ~'i i"·. ···i,··•,~···· 1 2.2. "(.0 l" . "''·•,_!••'"" .... ....... . . - .. -~., .... .. CĂTRE: 1 !\:.~;) ::-: r:.~.,, ·ir-::;i··,_~ ~6-~ .. ~ ~-r ..... _. i 
Ministerul Educaţiei ................. .. ..... ---· ........ ............ --·-·- ..... -· 

Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti 

Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic DFCTT din cadrul Universitllţii 
"Dunlirea de jos" din Galaţi organlzeazll admitere la programe de conversie profesională pentru cadrele 
didactice din tnv~ţământul preunlversltar, anul universitar 2021·2022. 

Se pot înscrie la programele de conversie profesională cadre didactice angajate fn învăţăm11ntul 
preuniversitar. Durata programelor este de 2 ani/4 semestre, fHnd creditate cu 120 credite ECTS. Taxa de 
inscrJere la. concursul. de admitere este de 150 lei,. iar taxa de studii. de 1000 lei/semestru { 4000 
lei/program). 

Oferta de programe de conversie profestonalâ 
disponibilă pentru anul universitar 2021·2022 

1. Biologie 
2. Chtmle 
3. Cultură c:lvică 
4. Economia comerţului turismului şi serviciilor 
S. E~dnomte şl educaţi~ i'lnti'epreno-rlaH\ 
6. Educaţie flzld 
7. Educaţie tehnologică 
B. Filosofle 
9. Informatică - tehnologia Informaţiei şi a comuntcaţHlor 
10. lnformatlcă economică 
ll.Jnformatlcă managerlală 
12. Ingineria produselor alimentare 
13.lstorie 
14. Limba şi literatura engleză 
15. Limba şi literatura franceză 
16. Limba şi literatura română 
17. Matematică 
18. Soctologte 
19. Agricultură 

Cursanţli pot beneficia, la cerere, de servicii de cazare şi masi1, la preţuri accesibile, fn cadrul 
universităţii. Cursurile se desfăşoară tn cele mal bune condiţii de studiu,, tn spaţii de tnvăţământ cu dotări 
moderne, sub tndrumarea unor cadre didactice universitare de prestigiu. Orarul activitl!.ţilor didactice este 
flexibil, fiind stablllttn funcţie de programul cursanţilor şi allecţorllor. : 

. . .. o:~talli şf. tnsctierl 1~ sediul_ D~partamen.tt~lui de Formare . ~ontlnuă şi Transfer Tehnoiogte~ · 
Universitatea "Dun~rea de Jos'' din Gala~, ·Stt~; Oomneasc:! nr. 47, Sala U 10.9 

· h.ttp:/ /dfctL'llgal.r'Q. telefon. 03·361301:42.Jax 0236468061,adresa de email: fprma re@ui21.rp. 
V~ rugAm sii disemlnaţllnformaţia fn cadrul reţelei şcolare naţionale. 

Cu stimă, 
REC 

Prof. unlv. dr.lng. Pu· 

1 

Str. Oomneascil nr.-47, cod po1tal 800008;-"C, Rllati:::Brl~ 

Director DFCTT 
Conf. univ. dr. ing. Cristian MUNTENJŢĂ 

~/M,-;t;~ 

~rotor lnsc:rJs sub nr. 363381n reglstr\11 de evident~ 8 prelucrl!rllor de d~te i:u caraa-er persoOBI. 
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