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Către, 
Conducerile de unitati scolare 

 
Prin prezenta va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte referitoare la formarea 

profesionala a personalului din invatamantul preuniversitar de stat, astfel: 
 
Conform dispozitiilor art.  194  din Legea 53/2003-Codul Muncii, cu modificarile si 

completarile ulterioare, (1) „angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de 
formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza: 

a) cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati; 
b) cel putin o data la 3 ani daca au sub 21 de salariati. 
(2) Cheltuielile cu participarea la programele  de formare profesionala, asigurata in 

conditiile de mai sus, se suporta de angajatori. ” 
 

Conform dispozitiilor art. 195 din Legea 53/2003-Codul Muncii „(1)anagajatorul persoana 
juridrica care are mai mult de 20 de slariati elaboreaza anual si aplica planuri de formare 
profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor 

(2) Planul de formare profesionala elaborat devine anexa la contractul colectiv de munca 
incheiat la nivel de unitate.” 
 

 Conform art. 245 alin. 6 din L.1/2011-Legea educatiei nationale „personalul didactic, 
precum si personalul de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar este 
obligat sa participe periodic la programe de formare continua, astfel incat sa acumuleze, la fiecare 
interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovarii examnului de definitivare in 
invatamant, minimum 90 de credite profesionale transferabile. ”  

Mai mult, OMECTS 5561/2011 de aprobare a Metodologiei privind formarea continuă a 
personalului din învățământul preuniversitar precizează la art. 84 ”Cheltuielile cu formarea continuă 
a personalului se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și 
alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, în cadrul finanțării de bază, în conformitate 
cu prevederile art. 104 alin (2) punctul b) din Legea educației naționale nr. 1/2011.”, iar la art. 85 
(1) Utilizarea bugetului alocat formării continue/ perfecționării cadrelor didactice din unitățile de 
învățământ preuniversitar, în baza costului standard per elev/preșcolar, se realizează pe baza 
analizei numărului de inspecții curente și speciale planificate în anul bugetar respectiv, a numărului 
de cadre didactice planificate să participe la formarea continuă pentru acumularea de credite la 
fiecare interval consecutiv de 5 ani, la programele din oferta caselor corpului didactic avizată de 
MECTS, și la alte programe - în concordanță cu obiectivele stabilite în domeniul dezvoltării 
resurselor umane.” 

 
Avand in vedere aceste aspecte,  va rugam sa faceti demersurile necesare care va revin 

pentru indeplinirea obligatiilor stabilite in sarcina dumneavoastra, conform prevederilor legale in 
vigoare.  
 
 

Președinte, 
 

Prof. Constantin RADA 
 


