
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Doamnei Monica Cristina Anisie, Ministrul Educației și Cercetării 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Nelegalitate și netemeinicia Ordinului nr. 3307 din 21 februarie 2020 

 

Stimate Doamnă Ministru, 

La data de 21 februarie 2020 ați adoptat Ordinul ministrului educației nr. 3.307 din 21               

februarie 2020 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de           

merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020. În urma             

sesizării făcute de mai multe cadre didactice din România, apreciem că ordinul este nelegal și               

netemeinic pentru următoarele motive: 

I. Art. 6, alin. (1) din Metodologie instituie aplicarea ordinului pentru acte și fapte             

juridice săvârșite sau produse înaintea intrării în vigoare a ordinului. În concret,            

ordinul reglementează acordarea gradației de merit și evaluează activitatea         

candidaților înscriși, conform fișei de autoevaluare, susținută prin documente         

doveditoare, din perioada 1 septembrie 2014 - 31 august 2019 iar ordinul a fost              

adoptat la data de 21 februarie 2020 și a intrat în vigoare la data de 27 februarie 2020.                  

Sub acest aspect, ordinul retroactivează, deoarece produce efecte juridice pentru          

situații juridice anterioare intrării lui în vigoare. În acest sens, ordinul este nelegal în              

raport cu disp. art. 15, alin. (2) din Constituția României, republicată, care prevede cp              

legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai            

favorabile. Curtea Constituțională, în jurisprudența sa, a menționat că art. 15 are            

aplicabilitate generală asupra întregului sistem normativ din România, termenul de          

”lege” utilizat de legiuitorul constituant referindu-se atât la lege în sens material și             

formal, cât și la actele administrative subsecvente legii care asigură organizarea           

generală a executării ei sau sau executarea ei în concret. Astfel, deoarece ordinul             

reglementează situații juridice anterioare, deja consumate, se creează și o discriminare           

Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti 
E-mail:ioan.dirzu@cdep.ro 

ecaterina.cristea
Typewritten Text
Nr.10608A/02.06.2020



BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

în privința destinatarilor actului administrativ, deoarece aceștia nu știau la data de 1             

septembrie 2014 care este conduită de urmat pentru a obține gradația de merit în 2020.               

În acest sens, ordinul acordă un privilegiu nemeritat persoanelor care, din noroc și             

pură întâmplare, și-au potrivit activitatea didactică cu cerințele generale din ordin,           

încălcându-se astfel art. 16, alin. (1) din Constituția României, republicată, care           

prevede că cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi               

fără discriminări. Pentru corecta și legala aplicare, ordinul care trebuia să guverneze            

activitatea pe care cadrul didactic aplicant trebuia să o întreprindă în perioada 1             

septembrie 2014 - 31 august 2019 este cel de dinaintea datei de 1 septembrie 2014,               

respectiv Ordinul nr. 5455/2013 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind           

acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar. Numai astfel, conduita de           

urmat și cerințele din gradație puteau fi cunoscute și urmărite de către cei care aveau               

vocația în 2020 să depună dosarele de gradație. 

II. Ordinul 3307 din 21 februarie 2020 creează o discriminare între cadre didactice,            

deoarece nu face o disctincție între cadrele didactice cu funcție de execuție și cele de               

conducere, Astfel, cadrele didactice cu funcții de conducere, prin natura și specificul            

atribuțiilor de serviciu, vor avea un punctaj mai mare decât cadrele didactice cu             

funcție de execuție, deoarece primii sunt implicați în mai multe proiecte de            

management, proiecte europene, proiecte de aducere a unor investiții în unitatea de            

învățământ sau de mărire a patrimoniului, toate acestea reprezentând criterii pentru           

obținerea gradației de merit. Sub acest aspect, art. 5, alin. (4), art. 6, alin. (3) și art. 7,                  

alin. (7) din Metodologie sunt nelegale în raport cu art. 16, alin. (1) din Constituția               

României, republicată. Pentru corecta și legala aplicare a ordinului, acesta trebuia să            

prevadă o separație între funcțiile de conducere și cele de execuție, fiecare candidând             

pe propriile locuri și propriile criterii. 

III. Ordinul 3307 din 21 februarie 2020 este adoptat cu exces de putere, deoarece criteriile              

generale pe care candidatul trebuie să le îndeplinească exced contractului individual de            

muncă și fișei postului unui cadru didactic cu funcție de execuție. În concret, criteriul              

2, 3 și 4 de la alin. (5) a art. 6 exced atribuțiilor legale și contractuale pe care un                   

profesor le are în învățământul preuniversitar. Un cadru didactic mediu diligent ar            

putea îndeplini în totalitate criteriile 2,3 și 4 doar dacă ar neglija activitatea de la               
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criteriul 1, care este activitatea principală a profesorului (activitate instructiv          

educativă). Spre exemplu, criteriul 2 a) ”a) Contribuție la implementarea reformei           

curriculare la nivel național prin elaborarea/participarea la elaborarea de programe          

școlare, regulamente, metodologii, proceduri, studii/cercetări în domeniu, la nivel         

național” este nerealizabil, deoarece nu în fiecare an se elaborează ”reforme           

curriculare”, ceea ce conduce la imposibilitatea obiectivă a profesorului, deci          

independent de voința sa, de a obține punctajul pentru gradația de merit. Un alt              

exemplu negativ este criteriul 3 în integralitatea sa, deoarece prevede participarea la            

”activități extracurriculare și implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanțare          

europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca       

Mondială și altele similare)/programe de formare profesională” activități specifice         

consilierului educativ și psihologului școlar, nu cadrului didactic. Apreciem că          

activitatea principală a cadrului didactic este aceea de predare și instruire iar            

performanțele care pot fi obiectiv evaluate în vederea obținerii gradației de merit       

sunt cele legate de performanțele școlare ale elevilor la clasă, la concursuri și             

olimpiade, precum și la orice activitate ce are legătură DIRECTĂ cu disciplina predată             

de profesorul candidat. Orice altă activitate pusă în sarcina profesorului candidat           

excede atribuțiilor sale profesionale, competenței sale și poate conduce la o scădere a             

actului educațional și a pregătirii elevilor. Un profesor care va fi implicat și în              

curricule școlare, și în comisii naționale, și în redactări de cărți și articole și în proiecte                

europene cu deplasare în străinătate nu va avea timpul fizic necesar performării la             

clasă cu elevii, deci cel mai probabil nu își va ține cursurile și nu va avea rezultate                 

academice cu copiii. Astfel metodologia prezentă nu încurajează potențarea         

intelectuală a profesorului candidat și a elevilor, ci desfășurarea cantitativă de           

activități în dauna calității actului educațional. Această metodologie se îndepărtează          

de la scopul esențial al școlii, acela de a asigura prin profesori pregătirea profesională              

a elevilor, dobândirea de cunoștințe și competențe specifice domeniilor de studiu și            

disciplinelor predate de profesori. Această metodologie încurajează activitățile total         

conexe și antagonice actului de instruire predare, de natură a afecta performanțele            

școlare a elevilor. În sfârșit, criteriul 4 este nelegal în ansamblul său, deoarece             

contribuția la dezvoltarea instituțională prin atragerea de fonduri europene în cadrul           
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unor proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU, POCU,         

transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare), de alte finanțări extrabugetare          

pentru unitatea de învățământ, centre de documentare și informare, laboratoare etc.,           

având ca efect creșterea calității activității instituționale și a procesului de           

predare-învățare-evaluare, încadrarea în bugetul alocat calculat conform formulei de         

finanțare sunt atribuții legale specifice directorului instituției de învățământ, nu          

profesorilor cu funcții de execuție. Astfel, un director care concurează cu un profesor             

cu funcție de execuție va fi din start în avantaj, deoarece el are în mod natural în                 

atribuții îndeplinirea unor astfel de activități. Din acest punct de vedere, metodologia            

este extrem de discriminatorie și este de natură a promova doar persoanele care dețin              

funcții de conducere în învățământul preuniversitar. 

Având în vedere situația de fapt și de drept, apreciem că Ordinului nr. 3307 din 21                

februarie 2020 încalcă principii fundamentale de rang constituțional, este adoptat cu exces de             

putere și prin urmare este nelegal, drept care se impune revocarea de urgență a acestuia și                

aplicarea Ordinului nr. 5455/2013 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind           

acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194din             

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă ministrului Educației și Cercetării i se pare normal să adopte acte administrative             

care retroactivează, adoptate cu exces de putere și care creează discriminări între            

cadrele didactice? 

2. Cine sunt persoanele responsabile din MEC de redactarea acestui ordin care           

retroactivează și cum vor fi sancționate? 

3. Dacă Ministrul Educației și Cercetării va revoca de îndată Ordinului nr. 3307 din 21              

februarie 2020? 

4. Dacă Ministrului Educației și Cercetării i se pare legal și normal ca profesorii să nu               

cunoască în prealabil condițiile concrete pe care trebuie să le îndeplinească pentru            

obținerea gradației de merit? 

Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti 
E-mail:ioan.dirzu@cdep.ro 



BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

5. Dacă Ministrului Educației și Cercetării i se pare legal și normal ca profesorii cu              

funcții de execuție să fie evaluați pe criterii de competențe manageriale specifice            

personalului didactic cu funcții de conducere?  

6. Dacă Ministrul Educației și Cercetării este de acord cu criticile formulate, în sensul în              

care metodologia promovează ideea ca profesorii să nu-și mai țină orele, să nu mai              

facă performanță școlară cu elevii, ci să desfășoare proiecte Erasmus, să scrie articole,             

să aducă mobilier și calculatoare pentru școală etc? 

7. Dacă Ministrului Educației și Cercetării i se pare normal ca profesorii să fie evaluați              

pentru activități ce nu au legătură strictă și directă cu disciplina predată? Cum mai              

promovează MEC performanța academică dacă supune profesorii la activități total          

antagonice domeniului de studii, disciplinei predate și pregătirii profesionale? 

8. Dacă MEC sprijină cantitatea sau calitatea în învățământul preuniversitar? 

9. Dacă Ministrul educației și cercetării va evalua calitatea și pregătirea profesională a            

funcționarilor publici din direcția juridică a MEC, ținând cont că aceștia au avizat un              

ordin care retroactivează și discriminează categorii de profesori, acestea fiind grave           

încălcări de la principiile fundamentale constituționale și reprezintă o dovadă de lipsă            

de pregătire profesională a celor care au redactat ordinul. Amintim pe această cale că              

Dreptul constituțional și Dreptul administrativ sunt discipline care se studiază în anul            

I, respectiv II la facultățile de Drept, astfel că greșeli de tipul retroactivității actului              

administrativ sunt de nepermis într-o administrație publică centrală. 

10. Cum vede Ministerul Educației și Cercetării rezolvarea problemei create și asigurarea           

echității în acordarea gradațiilor de merit? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Dr. Ioan Dîrzu 
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