
ORDIN nr. 3.851 din 2 mai 2017 

privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 3.841/2012 pentru aprobarea condiţiilor 

privind organizarea masterului didactic 

 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 12 mai 2017 

Data intrarii in vigoare : 12 mai 2017 

 

 

    În temeiul art. 236 alin. (1) lit. b) şi art. 238 alin. (1), (2) 

şi (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

    având în vedere că până în prezent nu s-au organizat programe de 

master didactic în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.841/2012 pentru 

aprobarea condiţiilor privind organizarea masterului didactic, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 16 

mai 2012,  

    în baza punctului de vedere al Direcţiei generale juridic din 

Adresa nr. 114/DGIS din 29.06.2016 referitor la modificarea Ordinului 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

3.841/2012 pentru aprobarea condiţiilor privind organizarea masterului 

didactic, 

    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,  

    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 

 

    ART. I 

    Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 3.841/2012 pentru aprobarea condiţiilor privind 

organizarea masterului didactic, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 330 din 16 mai 2012, se modifică după cum 

urmează: 

    1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

    "ART. 2 

    (1) Programul de studii de master didactic cu durata de 2 ani 

pregăteşte cadre didactice pentru disciplinele prevăzute în planurile-

cadru din învăţământul preuniversitar şi vizează următoarele 

competenţe didactice ale absolvenţilor: 

    a) transferul procedurilor specifice domeniului de cunoaştere 

studiat la nivelul licenţei într-o metodologie didactică relevantă 

pentru disciplina şcolară respectivă; 

    b) identificarea problemelor în învăţare/predare/evaluare la 

nivelul grupurilor de elevi şi proiectarea de soluţii pentru 

rezolvarea acestora; 

    c) aplicarea de proiecte de cercetare la nivelul clasei/şcolii 

pentru optimizarea procesului didactic şi dezvoltarea competenţelor 

metacognitive; 

    d) comunicarea experienţelor de cercetare/învăţare către diferiţi 

parteneri în cadrul comunităţii educaţionale; 



    e) angajarea în activităţi de promovare a unor practici şi 

experienţe didactice cu impact social şi etic, în perspectivă mono- şi 

transdisciplinară." 

 

    2. La articolul 17, alineatul (3) se abrogă. 

 

 

    ART. II 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

 

 

                    Ministrul educaţiei naţionale, 

                    Pavel Năstase 

 

     

    Bucureşti, 2 mai 2017. 

    Nr. 3.851. 

    ---- 

 

 

 


