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Rezoluție 

 
adoptată în urma Conferinței Naționale „Educația Azi” - Formarea profesorilor în era digitală, 30-31 

mai, 2019, Iași 

 

Către  

 

Ministerul Educației Naționale, 

 

În atenția Doamnei Ministru Ecaterina Andronescu 

 

Stimată Doamnă Ministru,  

 

Cu deosebit respect, vă aducem la cunoștință faptul că membrii comunității de specialiști în științe 

ale educației și didactici de specialitate din universitățile consorțiului UNIVERSITARIA, format din: 

Universitatea din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” 

din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara, s-au întâlnit în perioada 30-31 mai 2019 la Iași 

la ediția a V-a a Conferinței Naționale „Educația Azi”, dedicată formării profesorilor în era digitală. Cu 

această ocazie, noi, membrii comunităților academice din cele patru universități, am luat act de intenția 

Ministerului Educației Naționale de a propune un nou cadru legislativ privind formarea corpului 

profesoral printr-o nouă Lege a Educației Naționale. În calitate de membri ai entităților academice direct 

responsabile de formarea inițială și continuă a corpului profesoral, susținem și încurajăm astfel de 

inițiative.  

 

 În contextul celor de mai sus și înțelegând importanța strategică a proiectului în cauză pentru 

dezvoltarea sistemului de învățământ din România și creșterea calității în educație, comunitatea academică 

a experților în științele educației și didactici de specialitate din cele mai importante universități din 

România vă solicităm să ne permiteți participarea la proiectul reformator de dimensionare a noilor cadre 

normative și strategice de pregătire a viitorilor profesori. Considerăm că expertiza noastră, atât teoretică 

cât și practică, poate oferi demersului normativ o consistentă fundamentare.  

 

Ca o ilustrare a rolului cheie pe care Departamentele de Formare a Personalului Didactic din marile 

universități îl au în prefigurarea formării inițiale și continue a profesorilor, vă prezentăm, pe scurt, câteva 

principii și norme asociate formării profesionale a cadrelor didactice, de care ar trebui să se țină seama 

în viitoarea Lege a Educației Naționale. Aceste principii și norme reprezintă rezultatul cercetărilor 

prezentate și al dezbaterilor din timpul conferinței „Educația Azi”: 

1. Principiul selecției inițiale, dar și pe parcurs, funcție de abilități și standarde specifice carierei 

didactice. Norma: Formarea inițială și continuă a profesorilor va debuta cu o selecție a candidaților 

pe bază de aptitudini la intrarea în formarea inițială și va continua, de-a lungul formării inițiale și 

continue, cu evaluări ale competențelor profesionale achiziționate.  

2. Principiul colaborării în formarea inițială sau continuă, prin co-responsabilizarea beneficiarilor 

din mediul pre-universitar. Norma: candidații pentru cariera didactică vor fi formați atât prin 

structurile academice (prin discipline teoretice, seminarii, activități practice), dar și pre-

universitare (prin practica pedagogică), atât în perioada formării inițiale cât și cea continuă.  
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3. Principiul echilibrului și al unui partaj dinamic al formării dintre pregătirea inițială și cea 

continuă. Norma: Pregătirea inițială va asigura debutul în cariera didactică și va fi continuată și 

completată cu formări relevante pentru dezvoltarea carierei didactice prin entități abilitate și 

certificate în acest sens. 

4. Principiul complementarității dintre pregătirea în prezență și cea la distanță. Norma: Formarea 

inițială și continuă în cariera didactică va fi realizată atât prin prezență, față în față, cât și prin 

utilizarea platformelor educaționale și a resurselor TIC, conform exigențelor modelului blended-

learning. 

5. Principiul recunoașterii abilităților dezvoltate în exercițiul profesiei didactice. Norma: anumite 

competențe profesionale, dezvoltate prin practicarea profesiei, pot fi recunoscute și echivalate cu 

credite profesionale transferabile. 

6. Principiul inserției graduale în profesie a absolvenților formării inițiale. Norma: Absolvenții 

formării inițiale pentru cariera didactică vor fi asistați, în primii doi ani de la debut, de mentori. 

7. Principiul echilibrului dintre pregătirea psihopedagogică, metodică și practică și pregătirea în 

specialitate. Norma: curriculum-ul formării inițiale va cuprinde într-o pondere echilibrată 

discipline de specialitate (maximum 50%) și discipline psihopedagogice (minimum 50%). 

Planurile de învățământ pentru formarea inițială vor fi dimensionate ținând cont de această normă. 

Pregătirea continuă va cuprinde oferte de formare în raportul 30% - specialitate/70% - 

psihopedagogie și dezvoltare de abilități profesionale avansate (competențe de cercetare, soft 

skills, competențe transversale). 

8. Principiul multiplicării și flexibilizării rutelor de formare, într-o perspectivă multi- sau trans-

disciplinară. Norma: Candidații la cariera didactică vor putea opta pentru specializări duble sau 

triple, atât la debutul formării inițiale cât și ulterior, prin programe de reconversie profesională. 

 

Ca atare, vă rugăm să valorizați și să facilitați implicarea specialiștilor din departamentele de formare 

a profesorilor din universitățile noastre în secțiunea dedicată formării profesorilor din noua Lege a 

Educației Naționale. Vă stăm la dispoziție cu expertiza pe care o deținem și vă propunem o întâlnire cu 

reprezentanții noștri.  

 

Iași, 31mai 2019 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Director, Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ 

 
Universitatea din București, Departamentul de Formare a Profesorilor 

Director, Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu PÂNIȘOARĂ 

 

 

Universitatea„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Director, Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA 

 
Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Director, Conf. univ. dr. Marian D. ILIE 

 


