
ORDIN nr. 5.552 din 7 octombrie 2011 
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaŃiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind 
aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naŃional de 
învăŃământ 
EMITENT:     MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI 
SPORTULUI  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 10 octombrie 2011  
Data intrarii in vigoare : 10 octombrie 2011 
 
 
 
    În baza prevederilor art. 361 alin. (6) din Legea educaŃiei 
naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind 
organizarea şi funcŃionarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, 
 
    ministrul educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului 
emite prezentul ordin. 
 
    ART. I 
    Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor 
măsuri tranzitorii în sistemul naŃional de învăŃământ, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 
februarie 2011, se modifică după cum urmează: 
 
    1. Articolul 8 va avea următorul cuprins: 
    "Art. 8. - (1) Până la finalizarea stagiului practic de către 
prima serie de absolvenŃi ai masterului didactic, conform Legii 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, examenul 
de definitivare în învăŃământul preuniversitar se realizează 
conform reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului 
educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului. 
    (2) Până la finalizarea stagiului practic de către prima 
serie de absolvenŃi ai masterului didactic, condiŃia privind 
formarea iniŃială pentru ocuparea funcŃiilor didactice din 
învăŃământul preuniversitar se consideră îndeplinită pentru 
absolvenŃii care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenŃă 
studiile necesare pentru ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor, conform reglementărilor stabilite prin 
ordin al ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi 
sportului, şi cursurile Departamentului pentru pregătirea 
personalului didactic cu certificat de absolvire, pe baza cărora 
sunt abilitaŃi să funcŃioneze în calitate de cadre didactice. 



    (3) Cadrele didactice care au dobândit definitivarea în 
învăŃământ sau au promovat examenul naŃional de definitivare în 
învăŃământ organizat conform reglementărilor stabilite prin ordin 
al ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului au 
drept de practică în învăŃământul preuniversitar." 
 
    2. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 
    "Art. 11. - (1) Personalul didactic de predare, de conducere, 
îndrumare şi control din învăŃământul preuniversitar, care 
îndeplineşte vârsta de pensionare, se pensionează, de regulă, la 
data încheierii anului şcolar. După data împlinirii vârstei 
legale de pensionare se interzice îndeplinirea oricărei funcŃii 
de conducere, de îndrumare sau de control. 
    (2) Pensionarea personalului didactic, de conducere, 
îndrumare şi control din învăŃământul preuniversitar se poate 
face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de 
administraŃie al unităŃii de învăŃământ, respectiv a 
inspectoratului şcolar." 
 
    ART. II 
    DirecŃia generală management, resurse umane şi reŃea şcolară 
din cadrul Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, inspectoratele şcolare judeŃene/al municipiului 
Bucureşti şi unităŃile de învăŃământ preuniversitar duc la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
    ART. III 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
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