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ORDIN Nr. 3.367
pentru modificarea si completarea Metodologiei privind
formarea continua a personalului din invatamantul
preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului
nr. 5.561/2011

In baza prevederilor art. 242 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind
organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.
Art. I. - Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul
preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si
sportului nr. 5.561/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767
si 767 bis din 31 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Formarea continua a cadrelor didactice reprezinta un ansamblu de
activitati avand ca scop dezvoltarea competentelor, cunostintelor si expertizei
individuale si se realizeaza ca dezvoltare profesionala si evolutie in cariera."
2. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11),
cu urmatorul cuprins:
"(11) Ansamblul activitatilor de formare continua cuprinde:
a) programe de perfectionare a pregatirii stiintifice, psihopedagogice si didactice,
inclusiv cercuri psihopedagogice, inspectii speciale si interasistente la clasa;
b) programe de formare in domeniile conducerii, indrumarii si evaluarii
invatamantului;
c) cursuri de pregatire si sustinerea examenelor de obtinere a gradelor didactice II
si I; gradele didactice pot fi obtinute la una dintre specializarile inscrise pe
diploma/diplomele pe care candidatul o/le detine sau la una dintre disciplinele pe care
cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de
invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru
incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, denumit in continuare
Centralizator;
d) programe de conversie profesionala;
e) studii corespunzatoare unei specializari din alt domeniu de licenta;
f) sesiuni de comunicari stiintifice, conferinte, ateliere, seminare in domeniul
educational;
g) programe de schimburi de experienta in retele de educatie nationale si
internationale."
3. La articolul 37 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul
continut:
"c) un inspector scolar de specialitate de la inspectoratele scolare sau un cadru
didactic metodist, cu delegatie, cu specialitatea in care candidatul sustine inspectia

speciala si lucrarea metodico-stiintifica, precum si gradul didactic I in invatamantul
preuniversitar."
4. La articolul 38, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul continut:
"(2) Inspectia speciala se sustine la specializarea la care candidatul a fost admis
la colocviu sau la una dintre disciplinele pe care candidatul cu specializarea
respectiva le poate preda conform Centralizatorului si pe care are incadrare."
5. La articolul 42, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Personalul didactic incadrat in invatamantul preuniversitar care a obtinut
titlul stiintific de doctor si indeplineste conditiile prevazute de art. 242 alin. (7)
din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, poate solicita
echivalarea titlului stiintific de doctor cu gradul didactic I in domeniul stiintific
al disciplinei/disciplinelor in care poate fi incadrat conform competentelor
certificate prin diploma de licenta/master, potrivit Centralizatorului disciplinelor,
sau in domeniul stiintelor educatiei, in urmatoarele conditii:
a) are o vechime efectiva la catedra de minimum 4 ani de la obtinerea definitivarii
in invatamant;
b) a obtinut calificativul «foarte bine» la evaluarile anuale din ultimii 2 ani de
activitate la catedra premergatori inscrierii;
c) in anul scolar premergator inscrierii a sustinut o inspectie curenta la care a
obtinut calificativul «foarte bine»."
6. La articolul 42, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11),
cu urmatorul cuprins:
"(11) In stabilirea vechimii efective la catedra necesara pentru acordarea gradului
didactic I pe baza titlului stiintific de doctor se vor avea in vedere urmatoarele:
a) conditiile de vechime necesare inscrierii pentru acordarea gradului didactic I pe
baza titlului stiintific de doctor se refera la vechimea de predare efectiva la catedra
si nu se confunda cu vechimea in munca, recunoscuta ca vechime in invatamant in vederea
stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedra se ia in calcul perioada
in care s-a prestat activitate efectiva de predare, ca personal didactic calificat,
respectiv studii de specialitate absolvite cu examen de diploma sau de licenta, dupa
caz, cu norma intreaga si cu indeplinirea conditiilor de formare initiala, conform
legii;
b) cadrele didactice incadrate in invatamantul particular beneficiaza de
recunoasterea vechimii la catedra, necesara pentru obtinerea gradului didactic I pe
baza titlului stiintific de doctor, de la data obtinerii autorizatiei de functionare
provizorie de catre unitatea de invatamant respectiva, conform legislatiei in vigoare;
c) perioada de suspendare a contractului individual de munca din initiativa
salariatului nu se considera vechime la catedra;
d) perioada concediului de maternitate este considerata vechime la catedra;
e) pentru personalul didactic calificat care nu a functionat cu o norma intreaga sau
care a functionat cu ore peste norma intreaga se poate calcula un coeficient anual de
vechime la catedra prin impartirea numarului de ore prestate de candidat in anul
respectiv la numarul anual de ore corespunzator functiei didactice cu norma intreaga
din care a prestat ore, avandu-se in vedere numarul de saptamani de activitate
didactica din structura anului scolar. Coeficientul se calculeaza pentru fiecare dintre
anii de functionare la catedra dupa obtinerea definitivarii in invatamant. Conditia de
vechime la catedra prevazuta se considera indeplinita atunci cand suma coeficientilor
anuali astfel calculati este de cel putin 4."
7. La articolul 42 alineatul (2), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera
k), cu urmatorul cuprins:
"k) Adeverinta/e de vechime certificata/e «conform cu originalul» de catre
conducerea unitatii de invatamant, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de
vechime prevazute la alin (1) lit. a)."
8. La articolul 42, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Inspectorul scolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifica existenta si
legalitatea documentelor din dosarele de inscriere si indeplinirea conditiilor de
inscriere, inclusiv cele de vechime, si supune spre aprobare consiliului de
administratie.
9. La articolul 43, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Propunerile de comisii vor fi trimise spre aprobare separat, pentru fiecare
candidat, insotite de documentele mentionate la art. 42 alin. (2) lit. b)-k).
10. La articolul 43 se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu
urmatorul cuprins:
(6) Aprobarea propunerilor de comisii este valabila 6 luni, iar, la propunerea
obiectiv intemeiata si argumentata a centrelor de perfectionare, directia de
specialitate din Ministerul Educatiei Nationale poate aproba o prelungire de inca doua
luni.

(7) In situatia in care centrul de perfectionare nu programeaza inspectia speciala
in perioada de valabilitate a aprobarii comisiei sau candidatul nu efectueaza inspectia
speciala, candidatul pierde dreptul de obtinere a gradului didactic I pe baza titlului
stiintific de doctor prin demersul initiat si trebuie sa reia toate etapele."
11. La articolul 44, alineatele (8), (10) si (12) se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:
"(8) Candidatii care nu au primit nota minima se considera respinsi si pot relua
procedura de acordare a gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor in
anul scolar urmator.
.................................
(10) Dupa transmiterea de catre centrele de perfectionare a raportului de inspectie
speciala consemnat in registrul de procese-verbale al unitatii scolare, in copie
certificata pentru conformitate cu originalul de catre directorul unitatii de
invatamant in care s-a desfasurat inspectia, Ministerul Educatiei Nationale finalizeaza
procedura de acordare a gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor prin
emiterea ordinului ministrului.
..................................
(12) Ordinul ministrului educatiei nationale se transmite titularului de catre
inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti in exemplar original.
Ministerul Educatiei Nationale informeaza centrele de perfectionare cu privire la
emiterea ordinului ministrului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului
stiintific de doctor."
Art. II. - Directia generala invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului
Educatiei Nationale, inspectoratele scolare, casele corpului didactic, institutiile si
unitatile de invatamant - centre de perfectionare a personalului didactic din
invatamantul preuniversitar vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei nationale,
Pavel Nastase

Bucuresti, 23 februarie 2017.
Nr. 3.367.

PUBLICA 3367/2017
Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii
Domenii: Invatamint

