
ORDIN nr. 4.863 din 9 noiembrie 1999
privind aprobarea Metodologiei formării continue a

personalului didactic din învăţământul preuniversitar
începând cu anul şcolar 1999/2000

Ministrul educaţiei naţionale,
în temeiul art. 159-165 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu
modificările ulterioare, şi al art. 32-41 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
emite următorul ordin:

Art. 1
Inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului
didactic I se organizează şi se desfăşoară conform modelului de inspecţie şi susţinere
care s-a aplicat şi în anul şcolar 1998/1999, cu modificările care apar în prezentul ordin.

Art. 2
Inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului
didactic I se realizează în unitatea şcolară în care este încadrat candidatul.
Comisia pentru inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice este alcătuită
după cum urmează:

1.Pentru profesori:
- preşedinte - un cadru didactic universitar (profesor, conferenţiar sau lector doctor)
metodist în specialitatea candidatului sau de specialitatea pedagogie ori cadru didactic
universitar de specialitatea candidatului;
- membri:
• coordonatorul lucrării metodico-ştiinţifice: cadru didactic universitar (profesor,
conferenţiar sau lector doctor) de specialitatea candidatului;
•un inspector şcolar sau un cadru didactic metodist al inspectoratului şcolar, delegat de
inspectoratul şcolar; aceştia trebuie să aibă gradul didactic I şi specialitatea
corespunzătoare celei înscrise pe diploma candidatului.

2.Pentru învăţători, educatoare şi institutori pentru învăţământul preşcolar sau primar:
- preşedinte - un cadru didactic cu gradul didactic I din învăţământul pedagogic
secundar, cu specialitatea pedagogie pentru învăţători, educatoare sau un cadru didactic
universitar (profesor, conferenţiar, lector doctor) cu specialitatea pedagogie pentru
institutori; în situaţiile în care nu se pot asigura pentru toate comisiile preşedinţi cu
specialitatea pedagogie vor fi propuse cadre didactice cu specialitatea matematică sau
română, care au predat didactica specialităţii, au îndrumat practica pedagogică şi au
condus activităţi de perfecţionare a educatoarelor şi învăţătorilor cel puţin 3 ani;
- membri:
•coordonatorul lucrării metodico-ştiinţifice;
•un inspector şcolar sau un cadru didactic metodist, delegat al inspectoratului şcolar;
aceştia trebuie să aibă specialitatea candidatului şi gradul didactic I.

3.Pentru maiştri-instructori:
- preşedinte - un cadru didactic din învăţământul pedagogic secundar sau superior cu
specialitatea pedagogie, cu gradul didactic I sau cel puţin titlul de lector doctor; în
situaţiile în care nu se pot asigura pentru toate comisiile preşedinţi cu specialitatea
pedagogie se vor propune cadre didactice care au specialitatea corespunzătoare celei
înscrise pe diploma candidatului şi gradul didactic I;
- membri:
•coordonatorul lucrării metodico-ştiinţifice;
•un inspector şcolar sau un cadru didactic metodist, delegat al inspectoratului şcolar;
aceştia trebuie să aibă specialitatea corespunzătoare celei înscrise pe diploma
candidatului şi gradul didactic I.



Art. 3
Media la susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se calculează conform formulei:

Media la inspecţia specială se calculează conform formulei:

Media generală se calculează conform formulei:

În ceea ce priveşte notele şi mediile minime de promovare a probelor, rămân valabile
prevederile Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.3.770/1998*).

Art. 4
Începând cu anul şcolar 2001/2002 perfecţionarea învăţătorilor, educatoarelor şi
institutorilor pentru învăţământul primar şi preşcolar prin acordarea gradului didactic I se
va realiza de către universităţile acreditate în cadrul cărora funcţionează colegii
pedagogice universitare.
Pentru acordarea gradului didactic I în învăţământ institutorilor pentru învăţământul
preşcolar şi primar componenţa comisiei de examinare va respecta prevederile art. 2 pct.
2 din prezentul ordin; în cazul institutorilor care optează pentru susţinerea gradului
didactic I la specializarea dobândită pentru învăţământul gimnazial [conform art. 64 alin.
(1) din Legea nr.84/1995, republicată, cu modificările ulterioare], componenţa comisiei
va respecta prevederile art. 2 pct. 1 din prezentul ordin.
Preşedinţii şi membrii comisiilor de examinare pentru susţinerea gradului didactic I vor
respecta exigenţele prevăzute în Metodologia formării continue a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3.770/1998.

Art. 5
Începând cu sesiunea 2000 examenul pentru definitivarea în învăţământ a învăţătorilor,
educatoarelor şi institutorilor pentru învăţământul primar şi preşcolar se va desfăşura la
universităţile acreditate în cadrul cărora funcţionează colegii pedagogice universitare de
institutori.

Art. 6
Începând cu sesiunea 2001 examenul pentru acordarea gradului didactic II învăţătorilor,
educatoarelor şi institutorilor pentru învăţământul primar şi preşcolar se va realiza de
către universităţile acreditate în cadrul cărora funcţionează colegii pedagogice
universitare de institutori.

Art. 7
Lista cuprinzând universităţile în cadrul cărora funcţionează colegii pedagogice
universitare de institutori, cărora le sunt repartizate atribuţii de perfecţionare, va fi
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 8
Finanţarea activităţilor de perfecţionare prevăzute în Metodologia formării continue a
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 3.770/1998, se realizează potrivit anexei nr. 1 la metodologie,
cu următoarele modificări:
•Alineatul 11 din această anexă va avea următorul cuprins:



"Atât retribuirea activităţilor de perfecţionare, cât şi cheltuielile pentru transport, cazare,
masă şi mijloacele materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii de perfecţionare se
suportă de către unităţile de învăţământ preuniversitar al căror personal didactic
beneficiază de activitatea de perfecţionare."

Art. 9
Instituţiile de învăţământ superior, şcolile normale şi liceele de profil - centre de
perfecţionare -,care au trimis Direcţiei personal, reţea şi management şcolar propunerile
de comisii pentru gradul didactic I, potrivit prevederilor din anexa nr. 7 la Metodologia
formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.770/1998, vor reface propunerile de comisii
potrivit prevederilor art. 2, cu respectarea modelului prezentat în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin, şi le vor trimite Ministerului Educaţiei Naţionale spre
aprobare în maximum 15 zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României.

Art. 10
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data publicării lui în Monitorul Oficial
al României. Prezentul ordin completează şi modifică Metodologia formării continue a
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 3.770/1998.

Art. 11
Direcţia generală învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, Direcţia generală resurse
umane (învăţământ preuniversitar), universităţile, liceele pedagogice, liceele de profil
(grupuri şcolare) - centre de perfecţionare şi inspectoratele şcolare vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,
Andrei Marga

ANEXĂ: PROPUNERI privind componenţa nominală a
comisiilor pentru efectuarea inspecţiilor speciale şi
susţinerea lucrărilor metodico-ştiinţifice în vederea acordării
gradului didactic I în învăţământ

Unitatea de învăţământ - centru de perfecţionare*) Categoria de personal didactic**)
Seria***)

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

candidatului

Unitatea
şcolară în care
funcţionează
candidatul

Specializarea/specializările
înscrisă/înscrise pe
diploma de studii a

candidatului

Numele şi
prenumele
membrilor

comisiei****)
Unitatea şcolară
sau instituţia în

care funcţionează

Specialitatea
înscrisă pe

diploma fiecărui
membru al
comisiei şi a
preşedintelui

Gradul didactic
sau titlul

ştiinţific pentru
preşedinte şi
pentru fiecare

membru al
comisiei

_________________________
*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.770/1998 a fost publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 261 bis din 13 iulie 1998.
*) Se vor consemna corect şi complet denumirea şi adresa instituţiei de învăţământ -
centru de perfecţionare.
**) Educatoare, învăţător, maistru-instructor, profesor I, profesor II etc. (funcţiile
didactice prevăzute la art. 5 din Legea nr. 128/1997).
***) Se menţionează perioada de 2 ani în care se derulează probele examenului de
acordare a gradului didacticI.
****) Se menţionează: preşedinte, coordonator, inspector sau delegat al inspectoratului
şcolar judeţean.
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 566 din data de 19 noiembrie 1999


