
 

                                                                                      
                                                                                                                        
                                                                                                

 

O R D I N 

 

privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru personalul didactic din învățământul 

preuniversitar, susținute prin activități de formare continuă, organizate și desfășurate prin 

casele corpului didactic - CCD - în scopul asigurării calității procesului de predare - învățare - 

evaluare, inclusiv în sistem blended learning și online, în contextul pandemiei COVID - 19 

  

Având în vedere: 

- art. 244, alin. ( 1) și (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea nr. 6/09.03.2020, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, privind 

suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular; 

- Prevederile art.10 (1), lit.a) și b) din Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului 

didactic, aprobat prin OMECTS nr.554/2011, referitoare la ”Domenii de activitate și tipuri de 

activități organizate și desfășurate în casele corpului didactic ”; 

- art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) din OMEC nr. 4135/21.04.2020 de aprobare a Instrucţiunii privind 

asigurarea continuităţii procesului de învăţare la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar; 

- art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

- art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020, privind reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 

acte normative; 

- art. 1, pct. 6, lit. p) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării 

de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia, pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, 

în temeiul art. 15, alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei și Cercetării, 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

emite prezentul Ordin: 

Art. 1 (1) Prezentul ordin reglementează organizarea și desfășurarea activităților și  programelor de 

formare continuă, în sprijinul personalului didactic din învățământul preuniversitar, de către casele 

corpului didactic - CCD sau prin intermediul CCD, în scopul asigurării calității procesului de predare 

– învățare – evaluare, inclusiv în sistem blended learning/online, în contextul pandemiei COVID – 19.  

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021. 



 

                                                                                      
                                                                                                                        
                                                                                                

 

Art.2. (1) Casele corpului didactic din toate județele și din Municipiul București vor asigura, prin 

activități, programe și instrumente puse la dispoziția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, 

accesul acestora la dezvoltare profesională de calitate, bazată pe egalitate de șanse și sustenabilitate,  

în vederea dezvoltării competenței didactice și a abilităților digitale,  pentru o bună predare-învățare 

evaluare în unitățile de învățământ din România, inclusiv în sistem blended learning/online. 

(2) Programele și activitățile de formare continuă, prevăzute la alin.(1), pot fi organizate în  regim față-

în-față, atât în sediile caselor corpului didactic cât și în unitățile de învățământ preuniversitar sau în 

alte locații autorizate, numai în condițiile respectării stricte a normelor speciale de distanţare fizică şi 

securitate sanitară, în conformitate cu actele normative care reglementează cu privire la prevenirea 

infecţiei cu coronavirusul SARS-CoV-2. 

(3) Activitățile de formare continuă prevăzute la alin.(1), organizate  în regim blended learning/online, 

se pot desfășura pe platforme/aplicații, pentru care există un drept de utilizare/proprietate în favoarea 

CCD. 

(4) Programele de formare continuă pot fi structurate modular, astfel încât, corespunzător nevoii de 

formare identificate la nivelul județului/ al Municipiului București, să se asigure participarea cadrelor 

didactice, fie la toate modulele, fie, după caz, numai la acele module pe care aceștia le consideră 

necesare dezvoltării competenței didactice și a abilităților digitale, în vederea adaptării strategiilor și 

mijloacelor didactice de învățare specifice școlii fizice la particularitățile și exigențele școlii virtuale, 

complementare școlii fizice.  

(5) Pentru organizarea și desfășurarea programelor de formare în  domeniul învățării online/la distanță, 

casele corpului didactic pot implica atât personalul propriu, cât și formatori/experți abilitați în domeniul 

învățării digitale provenind din afara sistemului educațional, în temeiul acordurilor de parteneriat, 

încheiate la nivel național sau local, cu organizații nonguvernamentale cu experiență și rezultate 

recunoscute în formarea cadrelor didactice. 

Art.3. În scopul asigurării accesului echitabil al cadrelor didactice la programe de formare continuă de 

calitate, inclusiv prin promovarea unor metode inovative de predare-învățare-evaluare, casele corpului 

didactic, în baza procedurilor specifice și a normelor metodologice în vigoare, recunosc și propun spre 

echivalare în credite profesionale transferabile, programe de formare continuă/ activități de formare 

continuă desfășurate în cadrul unor programe de formare continuă, din categoria programe speciale, 

naționale sau internaționale. 

Art.4. Pentru programele de formare continuă  organizate și desfășurate de către sau cu sprijinul caselor 

corpului didactic, se va elabora un document de analiză a impactului programului de formare asupra 

calității procesului de predare – învățare – evaluare referitor la cadrele didactice care și-au îmbunătățit 

competența didactică și abilitățile digitale, ca urmare a participării la programele de formare organizate 

în regim blended learning/online și care va fi inclus în raportul anual de activitate al CCD, transmis la 

Ministerul Educației și Cercetării, la finalul anului școlar. 

 

 



 

                                                                                      
                                                                                                                        
                                                                                                

Art.5. Termenul de transmitere spre avizare la Ministerul Educației și Cercetării  a ofertelor CCD și, 

implicit, valabilitatea avizului pentru programele desfășurate în anul școlar 2019-2020 se prelungesc 

până la data de 15.12.2020. 

Art.6. Inspectoratele școlare vor asigura sprijin caselor corpului didactic și unităților de învățământ 

preuniversitar pentru organizarea și desfășurarea activităților de formare continuă a personalului 

didactic din învățământul preuniversitar, în vederea asigurării unei bune predări, inclusiv în sistem 

blended learning/online, în acord cu precizările Ministerului Educației și Cercetării și cu recomandările 

în vigoare la nivel european.  

Art. 7. Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, prin Direcția Formare Continuă, inspectoratele 

școlare, casele corpului didactic, unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

 

 

M I N I S T R U, 

 

MONICA CRISTINA ANISIE 
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