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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind aprobarea Listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează, 

în anul universitar 2021—2022, în condițiile legii, Programul de formare psihopedagogică 

în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II) și pentru stabilirea

instituțiilor de învățământ superior care organizează probe ale examenelor în vederea obținerii

gradelor didactice II și I în învățământul preuniversitar

În temeiul prevederilor art. 131 alin. (1), art. 133, 136, art. 138 alin. (1)—(4) și ale art. 236—239 din Legea educației naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (3), art. 34 și 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea

calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, înregistrate cu nr. 4.414 din

29 iulie 2021, nr. 5.074 din 22 septembrie 2021 și nr. 5.074 bis din 29 septembrie 2021,

în baza prevederilor Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor

de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.418/2006, cu modificările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică, prin

departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru

profesia didactică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.850/2017, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2—4 din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.658/2020 privind aprobarea listei instituțiilor

de învățământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor

pentru profesia didactică, în anul universitar 2020—2021,

în conformitate cu prevederile Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar,

aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.365/2017*) privind acordarea de atribuții

instituțiilor de învățământ superior privind formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar prin gradele

didactice II și I,

ținând cont de prevederile Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2021, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.365/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 1. — Se aprobă Lista instituțiilor de învățământ superior

acreditate care organizează, în anul universitar 2021—2022, în

condițiile legii, Programul de formare psihopedagogică în

vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

(nivelurile I și II), cuprinsă în anexa care face parte integrantă din

prezentul ordin.

Art. 2. — Programele de formare psihopedagogică în

vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

(nivelurile I și II) organizate de către instituțiile de învățământ

superior care nu sunt cuprinse în anexa la prezentul ordin intră

în lichidare, în sensul că nu vor organiza admitere, asigurând

totodată școlarizarea studenților înscriși.

Art. 3. — (1) În anul universitar 2021—2022, pot organiza

probele din cadrul examenelor pentru obținerea gradelor

didactice II și I, pentru personalul didactic din învățământul

preuniversitar, instituțiile de învățământ superior cuprinse în

anexa la prezentul ordin și care sunt centre de perfecționare,

în condițiile legii. 

(2) Instituțiile de învățământ superior care nu sunt cuprinse

în anexa la prezentul ordin și au fost centre de perfecționare în

anii universitari precedenți vor organiza probele acestui examen

pentru candidații înscriși în seriile 2020—2022 și 2021—2023,

fără a avea dreptul de a organiza colocvii de admitere la

examenele pentru obținerea gradului didactic I pentru seria

2022—2024.

Art. 4. — Direcția generală învățământ universitar și Direcția

generală management resurse umane și rețea școlară din

cadrul Ministerului Educației, instituțiile de învățământ superior

și inspectoratele școlare județene/al municipiului București vor

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 5 noiembrie 2021.

Nr. 5.566.
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ANEXĂ 

L I S T A  

instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2021—2022, în condițiile legii,

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II)

Nr.

crt.

Instituții de învățământ superior de stat

1 Universitatea Politehnica din București 

2 Universitatea Tehnică de Construcții din București 

3 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București 

4 Universitatea din București

5 Academia de Studii Economice din București

6 Universitatea Națională de Muzică din București

7 Universitatea Națională de Arte din București

8 Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București

9 Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București 

10 Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București 

11 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

12 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

13 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

14 Universitatea „Transilvania” din Brașov

15

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca — Centrul Universitar Baia-Mare

16 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

17

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca — Centrul Universitar Reșița

18 Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

19 Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

20 Universitatea „Ovidius” din Constanța

21

Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova — Drobeta-Turnu Severin

22 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

23 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 

24 Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

25 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

26 Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

27 Universitatea din Oradea 

28 Universitatea din Petroșani 

29 Universitatea din Pitești

30 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

31 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

32 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

33 Universitatea „Valahia” din Târgoviște 

34 Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

35 Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

36 Universitatea de Arte din Târgu Mureș

37 Universitatea Politehnica din Timișoara

38 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara 

39 Universitatea de Vest din Timișoara

40 Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București
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�

R E C T I F I C Ă R I

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 778/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție

la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate

de calamitățile naturale*), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 22 iulie 2021, se fac

următoarele rectificări:

— la nr. crt. 4), poziția 27, coloana 1 „Obiectiv”, rândul 9, în loc de: „Eroziune mal 6,48 km drum sătesc
sat Mănăstirea Cașin” se va citi: „Refacere 6,48 km drum sătesc sat Mănăstirea Cașin”;

— la nr. crt. 4), poziția 27, coloana 1 „Obiectiv”, rândul 22, în loc de: „Eroziune mal 1,99 km drum sătesc,
râul Cașin, sat Pârvulești” se va citi: „Refacere 1,99 km drum sătesc, râul Cașin, sat Pârvulești”.

*) A se vedea și rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 29 iulie 2021.

�

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 992/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de

calamitățile naturale*), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 și 900 bis din 20 septembrie 2021,

se face următoarea rectificare:

— la nr. crt. 15, subpunctul 1, în coloana 1 „Obiectiv”, primul rând, în loc de: „Refacere drum județean, DJ 186 B,
Buteasa Râu, l = 0,03 km” se va citi: „Refacere drum județean, DJ 184 B, Buteasa Râu, l = 0,03 km”.

*) A se vedea și rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 5 octombrie 2021.

Nr.

crt.

Instituții de învățământ superior particular acreditate

1 Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

2 Universitatea „Titu Maiorescu” din București

3 Universitatea „Spiru Haret” din București

4 Universitatea Ecologică din București

5 Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

6 Universitatea Creștină „Partium” din Oradea

7

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca — Târgu Mureș

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca — Miercurea-Ciuc

8 Universitatea „Danubius” din Galați

9 Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș
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