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ACTE NORMATIVE
• Legea Educației Naționale 1/2011

• Ordin nr. 5.561/2011 - Metodologia privind formarea continuă a personalului

din învăţământul preuniversitar

• Ordin nr. 4.224/6.07.2022 - Metodologia privind asigurarea calității

programelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice din

învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale

transferabile

• Ordin nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar



Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru

dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din

învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor

profesionale transferabile, aprobată prin OME

nr. 4224/6.07.2022, reglementează procesul de asigurare a calității

programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor

didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a

creditelor profesionale transferabile.



Comisia pentru mentorat didactic şi formare 

în cariera didactică 

COMISIE PERMANENTĂ – “monitorizează activitatea de formare

continuă a personalului din unitate;” (Art.17/4/q din Cap. III al ROFUIP

2022).



Componența comisiei CMDFCD este recomandat să fie alcătuită din:

• Responsabilul comisiei:

- cadre didactice care se regăsesc printre cadrele didactice selectate în Corpul
profesorilor mentori precum și a celor care au absolvit programele de formare
De la Debut la Succes, PROF I – Mentorat de carieră didactică și PROF II –
Mentorat de practică pedagogică, aflate în activitate în anul școlar 2022-2023;

- cadre didactice care dețin: atestat de mentor, adeverință curs mentorat,
adeverință profesor mentor al studenților pentru pregătirea acestora la modulul
pedagogic-practică pedagogică, certificat de formator cu cod COR.

• Membrii comisiei:

- cadre didactice din unitatea de învățământ (numărul lor fiind stabilit de
conducerea instituției școlare).



Art. 59 (1) Recunoașterea, echivalarea și validarea achizițiilor

dobândite de personalul didactic prin diferite programe și forme de

organizare a formării continue, la nivelul fiecărei unități de învățământ,

se realizează de către Comisia de mentorat didactic și formare în

cariera didactică - CMDFCD, cu atribuții prevăzute de Regulamentul

de organizare și funcționare a unităților de învățământ - ROFUIP.



FORMAREA CONTINUĂ PENTRU CADRELE 

DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR

Odată încheiată perioada de formare inițială prin promovarea examenului de

definitivat, cariera noastră intră în perioada de formare continuă, care

implică:

• Etapa I – Evoluția în carieră prin obținerea gradului didactic II și apoi a

gradului didactic I;

• Etapa II – Dezvoltarea carierei prin diverse tipuri de activități.



Art. 245 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu

modificările și completările ulterioare - „Personalul didactic din

învățământul preuniversitar are obligația legală, prevăzută la, de a

participa periodic la diferite forme de organizare a formării continue,

astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani școlari

de activitate didactică la catedră, calculat de la data promovării

examenului de definitivare în învățământ, minimum 90 de credite

profesionale transferabile, fără a lua în calcul perioadele de suspendare

a contractului individual de muncă, în condițiile legii.”



ECHIVALARE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE,

conform O.M. nr. 4224/06 iulie 2022 

publicat în M.O., Partea I, Nr. 722/19.VII.2022



CALENDAR

ECHIVALARE CREDITE PROFESIONALE 

TRANSFERABILE (cf. OME nr. 4224/2022)

01 septembrie – 31 octombrie

Art. 66 În situația în care cadrul didactic a finalizat diferite forme de

organizare a formării continue, acesta are obligația de a depune

documente-suport de certificare, însoțite de o cerere privind evaluarea

stadiului de îndeplinire a condiției de formare pentru personalul

didactic, la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în

anul școlar respectiv.



01 – 15 noiembrie

Articolul 67 (2) Situația centralizată privind acumularea numărului de

credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice încadrate în

unitatea de învățământ este prezentată, de către CMDFCD, în consiliul

profesoral și validată de consiliul de administrație al unității de

învățământ.



16 – 30 noiembrie

Articolul 67 (4) După validare, situația centralizată privind acumularea
numărului de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice
încadrate în unitatea de învățământ este comunicată, de către
responsabilul CMDFCD, inspectorului școlar pentru dezvoltarea
resurselor umane din inspectoratul școlar și profesorului metodist cu
atribuții privind mentoratul pentru dezvoltare profesională, din casa
corpului didactic.



15 – 30 noiembrie

Art. 60 (2) Pentru cadrele didactice care au acumulat numărul minim de

credite profesionale transferabile precizat la alin. (1), unitatea de învățământ

în care sunt încadrate, prin CMDFCD, eliberează anual, în perioada 15-30

noiembrie, adeverință din care să rezulte îndeplinirea condiției de formare

continuă, conform unui model elaborat de Ministerul Educației.

Articolul 67 (3) Pentru cadrele didactice pentru care s-a validat îndeplinirea

condiției de formare, unitatea de învățământ eliberează adeverințe privind

acumularea creditelor profesionale transferabile, după un model elaborat de

Ministerul Educației.



Art. 62. — Pentru fiecare cadru didactic se consideră îndeplinite de drept condițiile de
formare continuă prevăzute la art. 60 alin. (1) în următoarele situații:

a) obținerea, în intervalul legal prevăzut, a gradului didactic II sau a gradului didactic I,
conform ordinului ministrului de validare a rezultatelor pentru gradele didactice II și I;

b) absolvirea de către personalul didactic din învățământul preuniversitar, în intervalul
respectiv, a studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul
științe ale educației, conform documentelor de certificare legal prevăzute;

c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de
specialitate sau în domeniul științe ale educației, conform documentelor de certificare
legal prevăzute;

d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program postuniversitar de conversie
profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu durata de 2 ani/4
semestre — 120 de credite ECTS, conform documentelor de certificare legal prevăzute;

e) obținerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obținerea de
competențe de predare a unei alte discipline, în învățământul preuniversitar, conform
documentelor de certificare legal prevăzute.



Art. 63. — Pentru alte situații decât cele prevăzute la art. 62 alin. (1),
condiția de formare continuă se consideră îndeplinită prin participarea
cadrelor didactice la programe de studii organizate de instituțiile de
învățământ superior și/sau la programe de dezvoltare profesională continuă,
precum și prin recunoașterea rezultatelor învățării în contexte formale,
nonformale și informale.

Art. 64. — Pentru participarea la programe de studii organizate de instituțiile
de învățământ superior, cadrele didactice beneficiază de echivalarea în
credite profesionale transferabile, după cum urmează:



a) 60 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea, în intervalul legal
prevăzut, a unui program de studii masterale într-un domeniu diferit de
domeniul de specialitate;

b) 50 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în intervalul legal
prevăzut a unui program postuniversitar, într-un domeniu diferit de domeniul de
specialitate, cu durata de 2 ani - 4 semestre, conform documentelor de certificare
legal prevăzute;

c) 40 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în intervalul legal
prevăzut a unui program postuniversitar, într-un domeniu diferit de domeniul de
specialitate, cu durata de 1,5 ani — 3 semestre, conform documentelor de
certificare legal prevăzute;

d) 30 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în intervalul legal
prevăzut a unui program postuniversitar, într-un domeniu diferit de domeniul de
specialitate, cu durata de 1 an — 2 semestre, conform documentelor de
certificare legal prevăzute.



Art. 65. — (1) Prin participarea la programe de dezvoltare profesională
continuă și prin recunoașterea rezultatelor învățării în contexte formale,
nonformale și informale, cadrele didactice pot acumula 90 de credite
profesionale transferabile.

(2) Pentru îndeplinirea condiției de formare în situațiile precizate la alin. (1),
fiecărui cadru didactic, la nivelul unității de învățământ, prin CMDFCD, i se
calculează numărul de credite profesionale transferabile dobândite, după
formula:

a) minimum 40 de credite profesionale transferabile dobândite prin
participarea la programe acreditate;

b) maximum 35 de credite profesionale transferabile dobândite prin
participarea la programe complementare;

c) maximum 15 credite profesionale transferabile dobândite prin participarea
la programe pentru abilitare funcțională.



Art. 53. — (1) Pentru programele pentru abilitare funcțională,

recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile se

realizează la solicitarea scrisă a cadrului didactic, la nivelul unității de

învățământ în care acesta își desfășoară activitatea, prin Comisia

pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică

(CMDFCD).

„În categoria programelor pentru abilitare funcțională sunt incluse

activități de tipul sesiunilor de comunicări științifice, simpozioane,

workshopuri și alte activități cu impact asupra stilului pedagogic și

asupra autonomiei profesionale a cadrului didactic.” (art. 52, alin. 2).



Monitorizarea impactului dezvoltării 

profesionale continue a personalului didactic 

asupra calității procesului educațional

Art. 69. — Monitorizarea impactului dezvoltării profesionale continue a
personalului didactic asupra calității procesului educațional se realizează de
către profesorii mentori pentru dezvoltare profesională, pe
discipline/domenii, în cazul școlilor de aplicație, respectiv de către profesorii
membri ai CMDFCD din cadrul unităților de învățământ care nu sunt școli
de aplicație, în baza deciziei scrise a conducerii unității de învățământ.

Art. 70. — Monitorizarea impactului dezvoltării profesionale continue a
personalului didactic asupra calității procesului educațional se realizează prin
interasistențe la clasă, schimburi de bună practică, aplicare de
chestionare părinților și elevilor, focus-grupuri, sesiuni de diseminare a
informațiilor.



Conform metodologiei – cadru, dezvoltarea profesională continuă a

cadrelor didactice din învățământul preuniversitar se fundamentează pe

standardele profesionale pentru profesia didactică, pe standardele de

calitate şi pe competențele profesionale, adecvat rolurilor didactice.

În funcție de tipul de competențe dezvoltate, de abilități și deprinderi, de

raportarea la domeniul de specializare corespunzător funcției didactice

ocupate și de modalitatea de validare calitativă, documentul conține

reglementări privind următoarele tipuri de programe pentru dezvoltare

profesională continuă:



1) Programe pentru dezvoltare profesională continuă acreditate –

programe acreditate constituie forme ale dezvoltării profesionale

continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în

domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate sau în

domeniul psihopedagogic și metodic pentru evoluția în cariera didactică

și management educațional strategic;



2) Programe pentru dezvoltare profesională continuă

complementare – programe complementare constituie forme ale

dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul

preuniversitar, în domenii complementare specializării;

3) Programe pentru dezvoltare personală și abilitare funcțională –

programe pentru abilitare funcțională constituie forme ale dezvoltării

personale a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în sensul

dezvoltării abilităților și deprinderilor în domenii conexe domeniului

educațional dar care asigură suport pentru autonomia pedagogică și

pentru dezvoltarea comportamentelor sociale adecvate.



SUCCES!



Profesori metodiști CCD cu atribuții privind mentoratul 
pentru dezvoltare profesională:

Narciz AMZA:

tel. 0722 358 948, e-mail: narciz.amza@ccdconstanta.ro 

Laura-Elena SECU:

tel. 0724 626 626, e-mail: laura.secu@ccdconstanta.ro


