CABINET MINISTRU

ORDIN
privind acordarea de atribuții instituțiilor de învățământ superior
privind formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
prin gradele didactice II și I
În baza prevederilor art. 117, 133, 236 și 242 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de prevederile Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul
preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1418/2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare
externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior,
În temeiul dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei Naționale,
MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
emite prezentul ordin:
Art. 1. – (1) Atribuțiile privind formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar prin organizarea și desfășurarea examenelor în vederea obținerii gradelor didactice II și I,
denumite în continuare atribuții de perfecționare, se acordă instituțiilor de învățământ superior care
îndeplinesc cumulativ criteriile aprobate prin prezentul ordin.
(2) Se aprobă următoarele criterii pentru acordarea atribuțiilor de perfecționare instituțiilor de învățământ
superior:
a) Criterii privind capacitatea instituțională
i) Existența departamentului/structurii de specialitate cu profil psihopedagogic, înființat/înființată în
condițiile legal prevăzute pentru organizarea programelor de formare psihopedagogică, în vederea
certificării competențelor pentru profesia didactică.
ii) Acreditarea, cel puțin la nivel de licență, a specializării pentru care instituția de învățământ
superior solicită atribuții de perfecționare.
iii) Acreditarea, conform legii, cel puțin a unui program de studii universitare de licență/master în
domeniul Științele Educației sau/și a unui program de formare psihopedagogică în vederea
certificării competențelor pentru profesia didacică.
b) Criterii privind experiența și expertiza în domeniul formării continue
i) Experiență la nivelul instituției de învățământ superior solicitante în organizarea și desfășurarea
programelor și activităților de formare continuă a personalului didactic din învățământul
preuniversitar, inclusiv în inițierea sau implementarea proiectelor finanțate din fonduri
nerambursabile care vizează formarea și/sau dezvoltarea competențelor privind didactica specialității
pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar/superior.
ii) Experiență în organizarea și desfășurarea practicii pedagogice la disciplinele aferente
specializării pentru care se solicită atribuții de perfecționare.

(3) Instituțiile de învățământ superior acreditate care dobândesc atribuții de perfecționare se numesc centre
de perfecționare.
Art. 2. – În vederea acordării atribuțiilor de perfecționare pentru specializările învățători-educatoare
și educator-puericultor din cadrul profilului pedagogic din învățământul preuniversitar, instituția de
învățământ superior solicitantă trebuie să facă dovada deținerii atribuțiilor de perfecționare pentru
specializarea pedagogia învățământului preșcolar/primar (PIPP) și a unui acord-cadru de colaborare în
organizarea și desfășurarea practicii pedagogice cu o unitate de învățământ cu profil pedagogic din
învățământul preuniversitar.
Art. 3. - Responsabilitatea privind desfășurarea probelor examenelor de acordare a gradelor didactice
II și I revine instituțiilor organizatoare, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în OMECTS nr. 5561/2011,
cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă OMEC nr. 5497/25.10.2006
privind aprobarea criteriilor de acordare a atribuțiilor de perfecționare prin definitivarea în învățământ și
gradele didactice II și I, instituțiilor de învățământ superior - centre de perfecționare.
(2) Instituțiile de învățământ superior acreditate cărora le-au fost acordate atribuții de perfecționare în
conformitate cu prevederile OMEC nr. 5497/2006, pot continua organizarea și desfășurarea examenelor
pentru acordarea gradelor didactice II și I în condițiile prevăzute la art. 1, în conformitate cu legislația în
vigoare.
Art. 5 - Direcțiile generale/Direcțiile din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale și instituțiile cu
rol/atribuții în formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar duc la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
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