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Cu privire la modificarea şi complet arm Regulamentului 
de atestare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, 
primar,, special, complementar, secundar şi mediu de 
specialitate, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei 
nr, 336 din 03.0S.2013

In conformitate cu prevederile pct. 12, subpet.ll) din Regulamentul privind, 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 653 din 06 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr, 
162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, Ministrul educaţiei emite 
următorul

O R D I  N:

1. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, 
primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Educaţiei nr. 336 din 03.05.2013 se modifică şi se completează după cum
urmează:

1) în titlul Regulamentului şi în text:
textul „preşcolar, primar, special, complementar, secundar” se substituie cu 

cuvântul „general”;
textul „secundar profesional şi mediu de specialitate” se substituie cu sintagma 

„profesional tehnic".
2) La punctul 1, textul „în conformitate cu prevederile art. 47, art. 50, art, 54 

alin. (10) şi art. 56 lit e) din Legea învăţământului nr. 547-XI1I din 21 iulie 1995"; se 
substituie cu textul „în conformitate cu prevederile art. 56, art.74, art. 131 alin. (3), art.
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134 alin. (2) lit, d), ari 140 alin. (1) lit. f) din Codul Educaţiei al Republicii 
Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014”.

3) La punctul 21, după sintagma „îngrijirea copilului'’, se introduce textul 
„concediul acordat în baza ait. 300, alin. (1) din Codul muncii”.

4) La punctul 24:
după sintagma „grade didactice”, se introduce textul „ ,inclusiv şi cadrelor 

didactice reîncadrate în activitate conform prevederilor pct, 21, pe durata însumării 
celor 5 ani de activitate efectivă,”;

la final, se introduce textul „Sporul la salariu se va achita după cum urmează:
- pentru orele predate la disciplina de bază la care deţine gradul didactic (conform 

specializării), inclusiv activităţile ixtraşcolare cu tangenţă directă Ia disciplina de bază;
- pentru orele predate la disciplinele opţionale recomandate de planul-cadru sau 

aprobate conform cerinţelor în vigoare, cu tangenţă directă la disciplinele de bază la 
care deţin grad didactic şi care sunt parte componentă a ariei curriculare de profil”.

5) La punctul 39, după sintagma „cadre didactice” se introduce textul „din 
instituţiile de învăţământ privat şi”.

6) In anexa nr. 3, Ia pct. I, subpct 1, după sintagma „actele normative” se 
completează cu textul „la didactica de specialitate”.

7) în anexa nr. 3, la pct. I, subpct. 2, cuvântul „obligatoriu” se substituie cu 
cuvântul „opţional”.

8) în anexa nr. 3, pct. II, subpct. 11 se completează după cum. urmează:

I 1 !1 Elaborarea curricumului pentru învăţământul . 15U de ore pentru un : r Opţional
I profesional tehnic (autor-coordonator sau autor- ; curriculum . Se recunoaşte

membru al grupului de lucru), aprobat de minister ca obligatoriu
pentru 

profesorii de 
discipline de 
specialitate

1 L Elaborarea Planului de învăţământ la 
meserie/speciaiiîate pentru învăţământul profesional 
tehnic (autor-coordonator sau autor-membru al 
grupului de lucru), aprobat de minister

60 de ore pentru un ! 2 Opţional
plan de învăţământ ; Se recunoaşte

; ca obligatoriu 
; pentru 

profesorii de
1 .--1 !  o  e» « 1 « t-ii. ',  A ev 
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9) In anexa nr. 3, pct. II, subpct. 14, după sintagma „Pedagogul anului” se
introduce textul „şi alte concursuri republicane organizate de către Ministerul 
Educaţiei sau de către alte autorităţi în colaborare cu Ministerul Educaţiei.”.

Mi) în anexa nr. 3, pct. II, subpct. 15;
după sintagma „stagiile de practică” se introduce textul „ ,mentor pentru tinerii 

specialişti în primii trei ani de activitate,”;
după cuvântul „specialitate” se introduce textul „ .pregătirea elevilor pentru 

olimpiade.”.
11) Punctul 52 se modifică şi se va expune în următoarea redacţie „Candidatul 

care nu susţine una dintre probele pentru conferirea gradului didactic întâi, ori după 
caz. superior, îşi confirmă de drept gradul al doilea, respectiv, gradul întâi. Acesta
poate candida la gradul următor/ celui deţinut în condiţiile prezentului Regulament 
peste un an”.

Ministrul educaţiei,

Corina FUSU

Ex.: Baieca M.
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