DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE
UMANE ȘI REȚEA ȘCOLARĂ
DIRECȚIA FORMARE CONTINUĂ

Nr. 3234/DGMRURS/19.07.2022
Către
Furnizorii programelor pentru dezvoltare profesională continuă
În atenţia reprezentantului legal
Ref. Aplicarea prevederilor noului cadru normativ conform OME nr. 4224 din 6.07.2022
Vă informăm că, în Monitorul Oficial al României nr. 722 din 19.07.2022, Partea I, a fost
publicată 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 din 6.07.2022.
Începând cu data intrării în vigoare a metodologiei-cadru aprobate prin OME nr. 4224 din
6.07.2022, se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5564/2011
privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă
și a programelor de formare oferite de aceștia, cu modificările și completările ulterioare, și legislația
emergentă sau conexă.
Noul cadru metodologic privind dezvoltarea în cariera didactică reglementează următoarele:
 Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar se
fundamentează pe standardele profesionale pentru profesia didactică, pe standardele de calitate şi pe
competenţele profesionale, adecvat rolurilor didactice.
 Tipurile de programe pentru dezvoltare profesională continuă sunt:
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
educational 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
educational dar care asigură suport pentru autonomia pedagogică și pentru dezvoltarea
comportamentelor sociale adecvate.
 În scopul asigurării egalității de șanse și tratament nediscriminatoriu, le sunt aplicabile prevederile
legislative aflate în vigoare la data transmiterii/evaluării inițiale, următoarelor categorii de
documente/solicitări, transmise de către furnizori, la Ministerul Educației, până la data de
19.07.2022, ora 24.00:
- documentația privind acreditarea programelor de formare continuă, completarea echipelor
de formatori, obținerea avizului Comisiei Specializate de Acreditare (CSA) pentru conversia
în sistem online a activităților din cadrul programelor de formare continuă acreditate până la
data intrării în vigoare a prezentului ordin;
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calendare ale activităților de formare, notificări de evaluare finală ș.a.- numai pentru grupele
de formabili vizate de solicitarea transmisă, pentru programe aflate în implementare la data
intrării în vigoare a prezentului ordin.
Pentru programele acreditate conform prevederilor legislative anterioare intrării în vigoare a OME
nr. 4224/6.07.2022, începând cu data de 20.07.2022, implementarea activităților pentru noi
grupe/serii de formabili se realizează în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru aprobate
prin OME nr. 4224/6.07.2022.
Pentru personalul didactic care a absolvit un program pentru dezvoltare profesională continuă, în
termen de maximum 30 de zile de la data absolvirii programului, furnizorul este obligat să elibereze
documente de certificare, cu respectarea strictă a conținuturilor cuprinse în modelul prevăzut în
Anexa nr. 3 la metodologia-cadru; documentul de certificare este valabil numai dacă este însoțit de
Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor.
Eliberarea, evidența și gestionarea documentelor de certificare se realizează de către furnizor, în
termenii prevăzuți de metodologia-cadru, responsabilitatea privind certificarea rezultatelor obținute
de formabili revenind în exclusivitate furnizorului.
Certificarea formabililor din grupele/seriile din cadrul programelor acreditate până la data intrarii în
vigoare a OME nr. 4224/6.07.2022, pentru care furnizorul transmite la Ministerul Educației,
comunicări privind desfășurarea activităților de formare, începând cu data de 20.07.2022, se
realizează în conformitate cu prevederile OME nr. 4224/6.07.2022, cu următoarele excepții:
- formabilii care au absolvit programe de formare continuă acreditate până la data de
19.07.2022.
- formabilii grupelor pentru care furnizorii au transmis la Ministerul Educației, până la data de
19.07.2022, ora 24.00, comunicări privind planificarea activităților de formare,
-









pentru care se eliberează atestate de formare continuă, conform prevederilor legislative anterioare
intrării în vigoare a OME nr. 4224/6.07.2022.
 Comunicarea dintre furnizorii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă și Ministerul
Educației,
pentru
elaborarea
și
transmiterea
documentelor
specifice
acreditării/implementării/monitorizării impactului, conform prevederilor metodologiei-cadru, se
realizează exclusiv în format digital, pe adresele de e-mail, corespunzătoare domeniilor de activitate,
precizate în anexa nr. 4 a metodologiei-cadru.
 În situația în care documentele transmise de către furnizori nu respectă prevederile metodologieicadru aprobate prin OME nr. 4224/6.07.2022 și precizările subsecvente, publicate pe site-ul oficial, în
secțiunea dedicată, acestea sunt considerate documente neconforme din culpa furnizorului și nu fac
obiectul analizei și soluționării.
 Gestionarea și arhivarea documentelor specifice, inclusiv a documentelor de certificare, pentru toate
programele de dezvoltare profesională continuă, se realizează conform prevederilor legislative în
vigoare, responsabilitatea revenind integral furnizorului.
 Responsabilitatea privind implementarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă
revine în totalitate furnizorului.
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Pentru asigurarea transparenței decizionale și a suportului informațional, direcția responsabilă
pentru dezvoltarea profesională continuă din cadrul Ministerului Educației, va posta periodic, pe site-ul
oficial, în secțiunea dedicată carierei didactice, documente de referință pentru domeniul dezvoltării
profesionale continue.
Având în vedere importanța dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din
învățământul preuniversitar, pentru asigurarea calității procesului instructiv-educativ, în activitățile
desfășurate în cadrul programelor pentru dezvoltare profesională continuă, furnizorii au obligația
respectării prevederilor legislative în vigoare, aplicabile domeniului.
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