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                           Nr. 517/DGMRURS/10.03.2023  

        

De acord,  De acord, 

SECRETAR DE STAT,  SECRETAR DE STAT, 

Bogdan CRISTESCU  Sorin ION 

 

 

Către 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN __/AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

CASA CORPULUI DIDACTIC 

În atenţia DOAMNEI/DOMNULUI INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL 

                DOAMNEI/DOMNULUI DIRECTOR 

 

Ref: Completarea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din 

învățământul preuniversitar 
 

Având în vedere:  

 OME nr. 4223/2022  privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic 

precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică 

pedagogică în anul școlar 2022-2023, 

 OME nr. 6177/31.10.2022 privind înființarea Registrului național al formatorilor din învățământul 

preuniversitar și constituirea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră 

didactică din învățământul preuniversitar, 

 OME nr. 4740/19.08.2022 de acreditare a programelor de formare continuă: 

- PROF III – Management educațional în context mentoral – 16 credite profesionale transferabile,  

64 ore (componenta sincron - 33 ore și componenta asincron - 31 ore) - numit în continuare PROF 

III; 

- PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning – 16 

credite profesionale transferabile,  64 ore (componenta sincron - 33 ore și componenta asincron - 

31 ore) - numit în continuare PROF IV,  

  

 pentru completarea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din 

învățământul preuniversitar (numit în continuare Corpul național de formatori) înscris în Registrul național 

al formatorilor din învățământul preuniversitar (numit în continuare Registrul formatorilor),                                   

 

 în condițiile prevăzute de  art. 5 din OME nr. 6177/31.10.2022, dat fiind numărul mare al cadrelor 

didactice eligibile ca formabili în programele acreditate PROF III și PROF IV, vă comunicăm că, în perioada 

14.03.2023-21.03.2023, se realizează înscrierea cadrelor didactice pentru Corpul național de formatori în 

domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar. 

 

 Pentru dobândirea calității de membru în Corpul național de formatori, în conformitate cu OME nr. 

6177/2022 și cu OME nr.  4224/2022, cadrul didactic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:  

a) are calitatea de profesor mentor, înscrisă în Registrul național al profesorilor mentori din învățământul 

preuniversitar, constituit în baza OME nr. 6173/2022, publicat pe site-ul Ministerului Educației, la 

adresa www.edu.gov, în secțiunea dedicată carierei didactice – Învățământ preuniversitar – Carieră 

didactică – Formare continua – Formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 

(https://www.edu.ro/Registru_national_profesori_mentori_invatamant_preuniversitar).  

 

Având în vedere că, pentru cadrele didactice care au absolvit programele de formare PROF I sau PROF II 

în  perioada noiembrie 2022-martie 2023, înscrierea în Registrul mentorilor se va face după data de 

15.03.2023, acestea trebuie să îndeplinească, cumulativ, condițiile prevăzute la literele b) – f).  

http://www.edu.gov/
https://www.edu.ro/Registru_national_profesori_mentori_invatamant_preuniversitar
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b) a finalizat, cu document de certificare, unul dintre programele de formare continuă, implementate în cadrul 

proiectului PROF, acreditate prin OME nr. 4618/2021: PROF I – Mentorat de carieră didactică sau PROF 

II – Mentorat de practică pedagogică; 

c) are minimum gradul didactic II; 

d) are calificativul foarte bine aferent ultimului an de activitate, în calitate de cadru didactic în sistemul de 

învățământ preuniversitar; 

e) are disponibilitate pentru realizarea activităților de formare în sistem mentoral, la nivelul unității de 

învățământ/comunității de învățare, în calitate de formator în cadrul programelor acreditate  PROF III și 

PROF IV, în anul școlar 2022-2023, în cadrul proiectului PROF; 

f) are calitate de formator, conform OME nr. 4224/2022, dovedită prin certificat/atestat care să 

demonstreze competenţe în domeniul formării adulţilor (recunoscut de Ministerul Educaţiei), sau prin 

adeverință care atestă calitatea de cadru didactic într-o unitate de învățământ cu statut de școală de 

aplicație, înscrisă în Rețeaua națională a școlilor de aplicație 

(https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OM_4523_2022.pdf). 

Cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, condițiile de la literele a) - f) se înscriu online, prin 

accesarea următorului link: https://bit.ly/PROFp0Formatori  

Activitatea de formare în cadrul proiectului PROF, a membrilor Corpului național de formatori în 

domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar, se desfășoară în condițiile 

prevăzute de OME nr. 6177/2022. 

 

Având în vedere prevederile OME nr. 4223/2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de 

suport didactic și metodic, precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ  componente ale 

bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023, pentru asigurarea unei distribuții echilibrate a 

formatorilor, la nivel național, vă rugăm să întreprindeți măsurile care se impun pentru diseminarea 

informațiilor din prezenta adresă, la nivelul tuturor unităților de învățământ din județ/municipiului București.  

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Corina MARIN 

 

 

 

DIRECTOR, 

Anca-Denisa PETRACHE 

 

 

 

Inspector, 

Elena DINU 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OM_4523_2022.pdf
https://bit.ly/PROFp0Formatori

