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Anexa 1 la Nota nr. 5710/DGMRURS/16.12.2022 

 

 

Precizări privind acreditarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă 

destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar 

 

 

1. Acreditarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă se realizează în conformitate 

cu prevederile OME nr. 4224/2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea 

calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale  transferabile. 

2. În scopul asigurării egalității de șanse și tratament nediscriminatoriu, solicitărilor 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 metodologiei-cadru, aprobată prin OME nr. 4224/2022, le sunt aplicabile prevederile 

aflate în vigoare la data transmiterii. 

3. Programele pentru dezvoltare profesională continuă se acreditează pentru tipuri de programe, 

prin raportare la tipuri de competenţe, domenii tematice,  module/teme, buget de timp, formă 

de organizare şi grup-ţintă și se exprimă în număr de credite profesionale transferabile, conform 

precizărilor prevăzute în Anexa 1 la metodologia-cadru, după cum urmează : 

 

3.1 Programele pentru dezvoltare profesională continuă acreditate se încadrează  în categoria 1, potrivit art. 

244  alin (5), literele a)  -  c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform 

tabelului de mai jos: 

Categorie 

program 

Tipul programului asociat tipurilor de competenţe  

1. 

Programe 

de 

dezvoltare 

profesiona

lă, conf. 

art. 244  

alin (5), 

literele a), 

b) şi c) din 

Legea nr. 

1/2011 

1 - a) Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător 

funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogic şi metodic 

1 - b) Dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică 

 

1 - c) Dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de conducere, de îndrumare și de control 

 

3.2.  Bugetul de timp alocat unui  program pentru dezvoltare profesională continuă acreditat este 

cuprins  între  60 de ore și 120 de ore, în funcție de tipul programului, asociat tipurilor de competențe, 

potrivit tabelului de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

Tipul programului asociat tipurilor de 

competențe 

Bugetul de timp al programului 

1.  1 - a) 60 ore - 120 ore 

2.  1 - b) 80 ore  – 90 ore 

3.  1 - c) 60 ore – 120 ore 
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3.3. Acordarea numărului de credite profesionale transferabile (CPT) programelor pentru dezvoltare 

profesională continuă acreditate  se realizează în funcție de tipul programului asociat tipurilor de 

competențe și de  bugetul de timp alocat programului,  potrivit tabelului de mai jos : 

 

Nr. 

crt. 

Tipul programului asociat 

tipurilor de competențe 

Bugetul de timp alocat 

programului 

Număr CPT alocat/program 

1. Tip 1 - a) 60 ore – 120 ore minimum 20 – maximum 40 

CPT 

2. Tip 1 - b) 80 ore  – 90 ore minimum 25 - Maximum 30 

CPT 

3. Tip 1 - c) 60 ore – 120 ore minimum 20 – maximum 40 

CPT 

 

 

3.4. Nomenclatorul privind domeniile tematice pentru care pot fi propuse spre acreditare programe pentru 

dezvoltare profesională continuă, stabilite în concordanţă cu profilul de formare în cariera didactică și cu 

țintele strategice ale ministerului educaţiei, vizează: 

 

Domenii tematice ale programelor pentru dezvoltare profesională continuă 

1.  Proiectare curriculară 

2.  Strategii didactice de predare – învăţare – evaluare 

3.  Abilitare curriculară 

4.  Managementul clasei de elevi 

5.  Consiliere şi orientare şcolară şi în domeniul carierei 

6.  Competenţe TIC/digitale/Nanotehnologii 

7.  Educaţia copiilor cu CES 

8.  Educaţia copiilor şi tinerilor cu aptitudini înalte 

9.  Egalitate de şanse şi gen 

10.  Educaţie nonformală, extraşcolară şi informală 

11.  Rezilineță școlară 

12.  Violență școlară/bullying 

13.  Noile educații 

13.1. Dezvoltare durabilă şi provocările globalizării 

13.2 Educaţie antreprenorială 

13.3 Educaţie pentru mediu 

13.4 Educaţie pentru sănătate 

13.5 Educaţie interculturală, multiculturală și plurilingvism 

13.6 Educaţie pentru cetăţenie democratică 

13.7 Educaţie pentru drepturile copilului 

13.8 Educaţie pentru drepturile omului 

13.9 Educație pentru tranziție verde 

13.10 Biodiversitate 

13.11 Altele (se precizează explicit domeniul tematic) 

14. Management şi consiliere pentru cariera didactică 

15. Management educațional strategic 

16. Management şi leadership în educaţie 

17. Marketing educaţional  

18. Managementul calităţii educaţiei 

19. Politici educaţionale 

20.  Altele (se precizează explicit domeniul tematic) 

 

4. Solicitările de acreditare a programelor pentru dezvoltare profesională continuă, de completare 

a echipelor de formatori/extindere a numărului de locații/ modificare și completare a grupului 
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țintă se transmit, de către furnizorii de formare, în termen de minimum 60 de zile, anterior datei 

întrunirii CSA în ședință de lucru plenară. 

5. În situația în care programele de formare continuă/programe de dezvoltare profesională  

continuă acreditate sunt implementate în cadrul unor proiecte cu finanțări 

nerambursabile/finanțate din granturi, de interes strategic și cu impact asupra calității  

procesului de predare-învățare-evaluare, în ale căror contracte de finanțare se precizează 

condiții, termene/indicatori de realizare distincți, furnizorul are obligația de a transmite 

solicitările precizate la punctul 4, la Ministerul Educației, Direția Generală Management, 

Resurese Umane și Rețea Școlară - Direcția Formare Continuă, cu minimum 15 zile, anterior 

datei de organizare a ședinței CSA, în ședință de lucru plenară. 

6. În cazul programelor pentru dezvoltare profesională continuă prevăzute la punctul 5, pentru care se 

pentru care se solicită completarea echipei de formatori, numărul de formatori  precizat într-o solicitare 

care face obiectul analizei CSA poate fi mai mare de 10. 

7. În vederea prelungirii acreditării programului pentru dezvoltare profesională continuă acreditat 

conform prevederilor OME nr. 4224/2022, furnizorii care nu fac parte din sistemul public de 

învățământ achită o taxă în cunatum de 5000 lei, în contul Ministerului Educației, conform 

precizărilor publicate pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată dezvoltării profesionale 

continue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


