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MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului
din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării,
tineretului și sportului nr. 5.561/2011
Având în vedere:
— prevederile art. 242—244 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare;
— Referatul de aprobare nr. 2.176 din 12.04.2021 al proiectului de ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei
privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării,
tineretului și sportului nr. 5.561/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. I. — Metodologia privind formarea continuă a
personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.
5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 767 și 767 bis din 31 octombrie 2011, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„a) prima dintre cele două inspecții curente se programează, la
solicitarea cadrelor didactice, în anul școlar premergător
înscrierii pentru susținerea gradului didactic II, pe baza unei
cereri. Pentru candidații programați pentru efectuarea primei
inspecții curente în anul școlar 2020—2021, inspecția poate fi
susținută și în anul școlar 2021—2022, anul școlar în care depun
dosarul de înscriere;”.
2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 11. — (1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II
se face în perioada 1 octombrie—29 noiembrie. Candidatul
depune la conducerea unității de învățământ dosarul de înscriere,
care conține următoarele documente:
a) fișa de înscriere completată, confirmată de conducerea
școlii, conform anexei nr. 5 la metodologie;
b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu
originalul» de către conducerea unității de învățământ unde
candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate,
certificat de naștere, certificat de căsătorie, document privind
schimbarea numelui — după caz;
c) copii ale diplomelor de studii, însoțite de foaia matricolă/
suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de
către conducerea unității de învățământ;
d) copia de pe certificatul de acordare a definitivării în
învățământ, semnată pentru conformitate cu originalul de către
conducerea unității de învățământ; în cazul schimbării specialității
față de examenul de definitivare în învățământ se vor depune în
copie, certificată pentru conformitate cu originalul

de către conducerea unității de învățământ, diploma de licență și
suplimentul la diplomă pentru noua specializare;
e) dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale
din ultimii 2 ani școlari;
f) dovada privind calificativele acordate la inspecțiile școlare
din ultimii 2 ani școlari;
g) recomandare scrisă asupra activității candidatului din
partea consiliului profesoral al unității de învățământ unde este
încadrat;
h) copia de pe autorizația de funcționare provizorie/acreditarea
unității de învățământ, pentru cadrele didactice care funcționează în
unitățile de învățământ particular;
i) copia raportului scris al inspecției curente efectuate înainte
de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către
conducerea unității de învățământ.”
3. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Pentru sesiunea 2021, termenul prevăzut la alin. (1) lit. b)
se prelungește până la data de 18 iunie.”
4. La articolul 14, alineatul (21) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(21) Pentru sesiunea 2021, termenul prevăzut la alin. (2) se
prelungește până la data de 1 iulie.”
5. La articolul 18, alineatul (21) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(21) Pentru sesiunea de examen 2021, candidații la
obținerea gradului didactic II susțin o singură probă scrisă, cu durata
de 3 ore, care conține un subiect cu elemente de pedagogie și
de psihologie și un subiect cu elemente din didactica/metodica
specialității. Celor două subiecte li se atribuie punctaje egale în
baremul de evaluare.”
6. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Perioada de susținere a probei scrise pentru toate
categoriile de cadre didactice este ultima săptămână din luna
august. Instituțiile și unitățile de învățământ — centre de
perfecționare — vor stabili și afișa data și locul desfășurării probei
de examen.”
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7. La articolul 19, alineatul (11) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(11) Pentru sesiunea 2021, proba scrisă va fi susținută, în
baza planificării fiecărui centru de perfecționare, cu respectarea
condițiilor speciale de distanțare socială minimă și securitate
sanitară, în conformitate cu actele normative care
reglementează cu privire la prevenirea infecției cu coronavirusul
SARS-CoV-2.”
8. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 20. — (1) Verificarea și evaluarea celor două subiecte
ale lucrării scrise se efectuează în mod independent, fiecare de
către 2 examinatori, cu note de la 1 la 10, exprimate prin numere
întregi sau cu două zecimale. Pentru validarea evaluărilor,
diferența dintre notele celor 2 examinatori nu trebuie să fie mai
mare de un punct. Notele astfel acordate se trec în borderouri în
care se menționează numărul lucrării, subiectul și nota acordată de
fiecare examinator.”
9. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Se pot depune contestații privind evaluarea subiectelor de
la proba scrisă.”
10. La articolul 22, alineatele (6) și (7) se abrogă.
11. La articolul 23, prevederile alineatelor (1) și (2) se
suspendă pentru sesiunea 2021.
12. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) Pentru sesiunea de examen 2021, nota de promovare
este media aritmetică a notelor obținute la cele două subiecte ale
probei scrise și care nu poate fi mai mică de nota 8 (opt).”
13. La articolul 29, alineatele (11) și (12) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), în anul
școlar 2021—2022, candidații din seria 2022—2024 pot
programa prima inspecție curentă (IC1) în același an în care se
depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia.
(12) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), candidații din
seria 2019—2021 pot programa a doua inspecție curentă (IC2)
și în semestrul II al anului școlar 2020—2021, după avizarea și
depunerea lucrării metodico-științifice și înainte de susținerea
inspecției speciale și a lucrării metodico-științifice în semestrul II al
aceluiași an școlar.”
14. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 30. — (1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic I
se face pe baza dosarului de înscriere, în perioada
1 octombrie—29 noiembrie a anului școlar în care se susține
colocviul de admitere.”
15. La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 36. — (1) Inspecția specială și susținerea lucrării
metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I se
desfășoară în unitatea de învățământ în care este încadrat
candidatul sau, cu avizul inspectorului pentru dezvoltarea

resursei umane și al directorului unității școlare respective, într-o altă
unitate de învățământ/unitate conexă, în perioada 1
noiembrie—31 mai a anului școlar următor celui în care s-a depus
lucrarea metodico-științifică. Prin excepție, în anul școlar 2020-2021,
perioada în care se desfășoară inspecția specială și susținerea lucrării
metodico-științifice poate fi prelungită. În ultimele două săptămâni de
cursuri ale anului școlar nu se susțininspecții speciale.”
16. La articolul 38, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) La inspecția specială se încheie un raport scris după
modelul prezentat în anexa nr. 14 la prezenta metodologie.
Raportul de inspecție va fi consemnat în registrul de inspecții al
unității de învățământ în care s-a desfășurat inspecția. În cazul în care
inspecția s-a desfășurat într-o unitate de învățământ/unitate conexă,
alta decât cea la care este încadrat candidatul, copiile
documentelor rezultate în urma inspecției «conform cu originalul»
se transmit unității de învățământ la care cadrul didactic inspectat este
angajat cu contract de muncă.”
17. La articolul 42 alineatul (1), litera c) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„c) în anul școlar premergător înscrierii a susținut o inspecție
curentă la care a obținut calificativul «foarte bine». Prin excepție, în
anul școlar 202—2022, candidații pentru acordarea gradului
didactic I pe baza titlului științific de doctor pot programa
inspecția curentă, în vederea înscrierii, în același an în care se
depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia,
conform calendarului prevăzut la alin. (2).”
18. La articolul 43, alineatul (6) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(6) Aprobarea propunerilor de comisii este valabilă 6 luni,
iar, la propunerea obiectiv întemeiată și argumentată a centrelor de
perfecționare, direcția de specialitate din Ministerul Educației poate
aproba prelungirea valabilității comisiei pentru perioade
succesive, după caz, dar nu mai mult de 12 luni calendaristice
de la data aprobării inițiale a comisiei pentru efectuarea
inspecției speciale.”
19. La articolul 44, alineatul (11) se abrogă.
20. Anexele nr. 2, 3, 8, 10, 14 și 16 se modifică și se
înlocuiesc cu anexele nr. 1—6 care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. II. — Aplicarea prevederilor art. 21 din Metodologia
privind formarea continuă a personalului din învățământul
preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației,
cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011, cu modificările și
completările ulterioare, se suspendă pentru sesiunea 2021.
Art. III. — Direcția generală învățământ preuniversitar, prin
Direcția formare continuă din cadrul Ministerului Educației,
inspectoratele școlare, casele corpului didactic, instituțiile de
învățământ — centre de perfecționare a personalului didactic din
învățământul preuniversitar — duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
București, 21 aprilie 2021.
Nr. 3.713.
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