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Către UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT DIN JUDEŢ 

În atenţia DIRECTORILOR UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT/ 
CADRELOR DIDACTICE 

13. MAR 2023 
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Referitor: Participarea personalului didactic din unităţile de învăţământ la programul de 

instruire online MA TE 

Prin prezenta, vă transmitem conţinutu l Adresei Ministerului Educaţiei nr. 

25944/07.03.2023 şi înregistrată la ISJ Ilfov cu nr. 3211109.03.2023, prin care se facilitează 

participarea la programul de instruire online asociat Mecanismului de Avertizare Timpurie în 

Educaţie (MA TE), https://mate.edu.ro/ . 

Programul de instruire se încadrează în categoria programelor pentru abil itare 

funcţională, conform OME nr. 4224/2022, are o durată de 20 de ore şi se finalizează cu 

eliberarea unui certificat. 

Comisia pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică (CMDFCD) de la 

nivelul unităţii de învăţământ în care este încadrat personalul didactic, în conformitate cu art. 

53 alin. (l) din OME nr. 4224/2022, pe baza certificatului, recunoaşte un număr de 5 (cinci) 

credite profesionale transferabile asociate programului. 

Vă rugăm să diseminaţi informaţia în unităţile de învăţământ de stat din Judeţul Ilfov 

şi să asiguraţi participarea personalului la programul de instruire online MA TE, până la data 

de 31 martie 2023! 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 
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INSPECTORATU L. SCGLAK JUDETEAN llifjft CfIA GENERALĂ MANAGEMENT 

MINISTERUL EDUCA ŢI El RE SE UMANI: ŞI REŢEA ŞCOLARĂ 

O 9, MAR. 2023 

Nr. ~ 5": ~ 4' 7 J. .. rlr.: ... '6-6.N--..._1 l_CŞIR_E N_R. _a_~_1_1 
Aprobat, 

Secretar de Stat, 

Ref: Participarea personalului didactic din unităţile de învăţământ la programul de instruire 
online MATE 

Având în vedere: 

Regulamentul (UE) nr. 241 /2021 a1 Parlamentului European şi al Consiliului din 12 
februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 

Regulamentul Delegat (UE) 202l/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare 
a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă prin stabilirea indicatorilor comuni şi a elementelor detaliate 
ale tabloului de bord privind redresarea şi rezilienţa; 

Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi 
rezilienţă al României din 29 octombrie 2021; 

Legea nr. 178/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 
privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 

Hotărârea nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, privind stabilirea cadrului instituţional şi 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 
rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
155/2020, privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilientă necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 

Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.000/2021 privind aprobarea Mecanismului de Avertizare 
Timpurie în Educaţie (MATE), a Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie (MA TE) 
Primar, precum şi a metodologiilor de implementare şi utilizare a modulelor informatice MATE şi 
MA TE Primar pentru prevenirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii ; 

Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.547/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind 
managementul modulului Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) din Sistemul 



MINISTERUL EDUCAŢIEI 

DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT 

RESURSE UMANE ŞI REŢEA ŞCOLARĂ 

DIRECŢIA FORMARE CONTINUĂ 

Infonnatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) pentru activităţile din învăţământul 
preuniversitar; 
- Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.224/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile, 

pentru îndeplinirea ţintei nr. 469, prevăzută în Componenta Cl5 - Educaţie a Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă-PNRR, 

Ministerul Educaţiei, în calitate de coordonator de reformă, facilitează, pentru personsalul 
din unităţile de învăţământ, participarea la programul de instruire online asociat Mecanismului de 
Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE). 

Programul de instruire se încadrează în categoria programelor pentru abilitare funcţională, 
conform OME nr. 4224/2022, are o durată de 20 de ore şi se finalizează cu eliberarea unui certificat. 

Comisia pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică (CMDFCD) de la nivelul 
unităţii de învăţământ în care este încadrat personalul didactic, în conformitate cu prevederile art. 
53 alin. (I) din OME nr. 4.224/2022, pe baza certificatului, recunoaşte un număr de 5( cinci) credite 
profesionale transferabile asociate programului. 

Vă solicităm să întreprindeţi măsurile necesare pentru diseminarea informaţiilor în toate 
unităţile de învăţământ din judeţ/din municipiul Bucureşti şi să asiguraţi participarea personalului 
la programul de instruire online MATE, până la data de 31 martie 2023. 

Director General, 

CoriooM~ 

Inspector, 
Elena Nicoleta MIRCEA 

p?-




