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Nr. 540/24.06.2021 
 
Către, 
Ministerul Educației, 
Domnului ministru Sorin – Mihai Cîmpeanu, 

 
 
Stimate domnule ministru, 
 
În ultima perioadă, am primit numeroase sesizări referitoare la intenția cadrelor 

didactice care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I înainte de data de 
01.07.2017- data intrării în vigoare a Legii – cadru nr. 153/2017, de a renunța la gradul 
didactic I, pentru a benenficia de indemnizația pentru titlul științific de doctor reglementată 
de art. 14 din Legea- cadru nr. 153/2017. 

S-a ajuns în această situație datorită modului de redactare a art 1 alin. (2) al Ordinului 
ministrului educației nr. 3993/2021 privind stabilirea unor drepturi salariale specifice 
personalului didactic din învăţământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
605/17.06.2021, conform căruia: „(2) Prevederile art. 14 alin. (3) din Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aplică şi cadrelor didactice care au obţinut gradul didactic I prin 
echivalare, anterior datei de 1 iulie 2017. ”  

Considerăm că este absolut necesar ca Ministerul Educației să transmită precizări 
din care să rezulte că nu se poate renunța la gradul didactic I, acordat prin ordin de 
ministru,  ca urmare a echivalării titlului științific de doctor,  anterior date de 01.07.2017 și 
prin care să se expliciteze ceea ce s-a dorit a se reglementa prin art. 1 alin. (2) al OME nr. 
3993/2021. 

 
Stimate domnule ministru, 
 
Vă rugăm să aveți în vedere următoarele:  
Potrivit art. 38 din Codul muncii, republicat, cu modificările și completările  

ulterioare: „Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice 
tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor 
sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. ”, motiv pentru care niciun angajator 
nu poate să solicite vreunui salariat să renunțe la drepturile recunoscute de lege.  

Ori, dreptul de echivalare a titlului științific de doctor cu gradul didactic I este 
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recunoscut de lege încă din anul 1969, el fiind consacrat expres de Statutele personalului 
didactic care s-au aplicat începând cu anul 1969 și în prezent. 

Astfel: 
- potrivit art. 87 teza a II-a din Legea nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic din 

Republica Socialistă România, lege în vigoare până la data de 01.07.1997:  „Personalului 
didactic care a obţinut titlul ştiinţific de doctor i se acordă de drept gradul I.”; în temeiul 
art.87, se echivala , de drept, titlul științific de doctor cu gradul didactic I; 

- art. 36 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic ( în vigoare 

în perioada 01.09.1997-09.02.2011) prevedea: „Personalului didactic încadrat în 

învăţământul preuniversitar, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 68 din Legea 

învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care 

a obţinut titlul ştiinţific de doctor în domeniul specialităţii pe care o predă sau în domeniul 

fundamental, i se acordă gradul didactic I, pe baza unei inspecţii şcolare speciale. ” De 

asemenea, conform art. 37 alin. (8) din aceeași lege, gradele didactice se acordau prin 

ordin al ministrului. 

-  potrivit art.  242 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011: „ (7) Personalului 

didactic încadrat în învăţământul preuniversitar, care a obţinut titlul ştiinţific de doctor 

în domeniul în care poate fi încadrat sau în domeniul ştiinţelor educaţiei şi care 

îndeplineşte cumulativ condiţiile de formare iniţială şi condiţiile de vechime la catedră de 

minimum 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, i se acordă gradul didactic I, 

în temeiul prevederilor unei metodologii specifice, elaborate de către Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării.” , iar gradele didactice se acordă prin ordin al ministrului, conform alin. (10) 

al aceluiași articol. 

Din aceste reglementări legale rezultă că dobândirea gradului didactic I, ca urmare 

a echivalării titlului științific de doctor s-a realizat potrivit legii, iar de la data acordării 

gradului didactic I, prin ordin al ministrului, persoana respectivă are acest grad didactic  și 

beneficiază de toate drepturile care se cuvin personalului didactic cu gradul didactic I, 

astfel încât nu se poate renunța legal  la acest drept recunoscut de lege.  

Mai mult, anterior intrării în vigoare a Legii- cadru nr. 153/2017 nu a existat vreo 

dispoziție legală care să prevadă dreptul de opțiune al cadrului didactic între echivalarea 

titlului științific de doctor și acordarea sporului pentru titlul științific de doctor, consacrat 

de legislația anterioară Legii – cadru nr. 153/2017. 

De asemenea, nu trebuie uitat și faptul că, art. 1 alin.(3) al Ordinului ministrului 

educației nr. 3993/2021 nu reglementează obligația vreunui cadru didactic de a renunța 

la un drept recunoscut de lege. Acest alineat conține o normă de trimitere la dispozițiile 

art. 14 alin. (3) din Legea – cadru nr. 153/2017. Ori, în interpretarea legii, trebuie avut în 

vedere ansamblul reglementărilor inserate în art. 14 din Legea – cadru nr. 153/2017.  

Art. 14 din Legea – cadru nr. 153/2017 prevede: 

„ (1) Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie 
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lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine 

titlul. Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia în calcul la determinarea limitei 

sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzută la art. 25. …. 

(3) Personalul didactic de predare care solicită şi obţine gradul didactic I prin 

echivalare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, nu 

primeşte indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor. Cadrele didactice optează pentru 

indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I.  ” 

Din redactarea acestui articol este evident că legiuitorul statuează de la data intrării în 

vigoare a legii pentru viitor, cadrele  didactice trebuind să aleagă, în deplină cunoștință de 

cauză, dacă solicită echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I sau 

beneficiază de indemnizație. De altfel, legiuitorul nu putea să reglementeze și pentru 

trecut, întrucât s-ar fi încălcat principiul constituțional al neretroactivității legii. 

În ipoteza când se optează pentru indemnizație, nu se mai pune problema de a 

dobândi gradul didactic I prin echivalare, deci, aceste categorii de personal didactic de 

predare nu vor obține, prin ordin de ministru, gradul didactic I decât urmând etapele 

reglementate de Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin OMECTS nr. 

5561/2011.  Textul de lege nu conține niciun fel de dispoziție aplicabilă cadrelor didactice 

care și-au obținut prin ordin de ministru gradul didactic I, ca urmare a echivalării titlului 

științific de doctor anterior datei de 01.07.2017! 

De aceea,  se impune de urgență ca  Ministerul Educației - emitentul ordinului nr. 

3993/2021 -  să clarifice ceea ce a dorit să reglementeze prin art. 1 alin. (2) al acestui ordin, 

pentru a nu se ajunge în situația în care unitățile de învățământ vor solicita cadrelor 

didactice care și-au obținut gradul didactic I prin echivalarea titlului științific de doctor, 

anterior intrării în vigoare a Legii – cadru nr. 153/2017, să renunțe la drepturile ce le sunt 

recunoscute prin lege, ceea ce ar constitui o flagrantă încălcare a dispozițiilor art. 38 din 

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Cu stimă, 

 

PREȘEDINTE, 

 

Simion HANCESCU 

Elab. G.L.E./24.06.2021 


