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unităţile de învăţământ din municipiul Craiova şi judeţul Dolj 

Vă informăm că în conformitate cu Nota MECTS nr. 105371/28.12.2012 privind 
aplicarea prevederilor art. 244 alin. (5) din LEN nr. 1/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare, la încadrarea pe posturile didactice din învăţământul preuniversitar se va ţine cont 
de programele de studii postuniversitare de masterat (în sistem Bologna), cu durata de cel 
puţin 3 semestre sau care au minimum 90 de credite transferabile dacă absolvenţii instituţiilor 
de învăţământ superior: 

a) au absolvit cu diplomă studii universitare de lungă durată, urmate de absolvirea cu 
diplomă a studiilor postuniversitare de masterat, cu durata de cel puţin un an şi 

jumătate sau care au minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului; 
b) au absolvit cu diplomă studii universitare de lungă durată, urmate de absolvirea cu 

diplomă a studiilor postuniversitare de masterat (în sistem Bologna), care au 
minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului; 

c) au absolvit cu diplomă studii universitare de licenţă şi masterat(în sistem Bologna) 
necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivelliceal/postliceal şi au 
mai absolvit cu diplomă alte studii universitare de masterat (în sistem Bologna), 
care au minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului; 

Anexăm la prezenta nota MECTS nr. 105371/28.12.2012 spre a fi diseminată în cadrul fiecărei 
unităţi de învăţământ. 

Vă mulţumim pentru colaborare ! 

Inspector Şcolar General, 

Prof. Geor~~~;:·.~lE •. · ... CEA- FLOREA 
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Inspector şcolar pentru mentorat şi dezvoltarea resursei umane, 
Prof. MihăiiTOICA 

---=r==T--1/,)f .~·· 



2B.DEC.20!: ::,<5 0213115120 DGHRU 

Dire tia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară 
Dire i:L Generală învăţământ Superior 

--(,~) 
1'1~~~ ~'-*·~>-"._~ ,\)rC!" t?;·~: ~~ 

P , ..$" s~-llero!J. ,li, -<;,\ 
!!" . - ' IIRU .,.. M f§ ~-,:-<: ~' 

~ \ 
.E.f.srE~Î~l~.~lhNESCU 

\ '-1· _l ,)~ '~ '. (' ' 
\._) OJ-~"~ # ~ I ~ "''\~~'/" ~ JU .r ~~t.not.ll_:> .. , - )./)' <'\ ----·-

L ~ ' De acord, @ -
J) SECRETAR DE STAT 

A- ~FEDORCA 
~~ 

Avizat, 
Direcţia Gene1'lillt Juridieii 

CRiSTINA VASILICA ICOCI 

'" 

V 

NOTĂ 

#0868 P.OOl 

Nr. 1.-v v , 1 "-"' - "'--"'14u'-< 

,, .;. 

. jjj,~; " 
j' '·--~~"-" __ , ____ ,,_., .. ,_,.-. ... ,. ... .,-•.. ·-~«-·•-

~1 :?:._. __ /-?.:-::.··-"f:{,, 
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SECRETAR DE STAT 

GIGEL PARASCIDV 
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privind aplicarea prevederilor al·t. 244 alin. {5) tit. d) din Legea edullaţiei naţionale nr. 1/..!Ull! 
cu modificlirile şi completlirile ulterioare 

ln conformitate cu prevedelile art. 244 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. li~Ul~ 
modit1cruile şi completăriţe ulterioare: 

"Art. 244 (5) Dezvoltarea profesională a personalului didactic, de conducere, de 
. indrumare şi de control şi recalificarea profesională sunt fUndamentate pe 
standardele proje:;iona/e pentru proftsia didactică, standarde de calitate şi 
competente profet>ionale şi au următoarele finalităţi genm·ale: 
.................................................................................. ······ ...................... . 
d) dobiindirea de noi competente, prin programe de conversie pentru noi 
specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în 
baza formării initiale; 
............ ······ ........................................................................... , ............ .. 
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Pentru cadrele didactice din sistemul de învăţământ preuniversitar care, ulterior pregătirii ini~' ţ 
·cadrul instituţiilor de învăţământ superior, au unnat alte programe de studii postuniversitare de ma ·te t 
sau programe de studii universitare de masterat (in sistem Bologna), In cadrul cărora şi-au dez olt• 
competenţele dobândite in cadrul pregătitii iniţiale, dar au dobândit şi noi competenţe, aceste progt e 
studii, cu durata de cel puţin un an şi jumătate (3 semestre) sau care au minimum 
n·ansterabile, efectuate ulterior formării iniţiale pentru funcţii didactice, se încadrează în preve e · e 
art. 244 alin. (S) !it. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 112011 cu modificările şi completărite ulteri 

În baza prevederilor art. 244 alin. (5) !it. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modifi e 
şi compMările ulterioare, la incadrarea pe posturi didactice din învăţământul preuniversitar, progr Ilie e 
de studii postuniversitare de masterat sau programele de studii universitare de masterat (in s ste 
Bologna), cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care au minimum 90 de credite transferabile, 
luate în considerare pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care; 

a) au absolvit cu diplomă studii universitate de lungă durată, urmate de absolvirea cu diplolnă 
studiilor postuniversitare de masterat, cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau 
minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului; 

b) au absolvit cu diplomă studii universitare de lungă duratll, urmate de absolvirea cu diplo1oo 
studiilor universitare de masterat (în sistem Bologna), care au minimum 90 de 
transferabile, în profilul postului; 

c) au absolvit cu diplomă studii universitare de licenţă şi masterat (în sistem Bologna) necesmle 
pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel !iceal/postliceal şi au mal 
diplomă alte studii universitare de masterat (in sistem Bologna), care au minimum 90 de crhdit~ 
transferabile, în profilul postului. 

Direcţia Generală Management, 
Resurse Umane şi Reţea Şcolară 

DIRECTOR GENERAL, 

CORINA~ 

Inspjt?r, 
Adrian ~ulescu 
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