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NOTĂ  72/16.02.2012 

 

În atenţia directorilor şi a cadrelor didactice care își depun dosar de echivalare conform 

Metodologiei aprobate prin OMECTS nr. 5553/2011 și Metodologiei aprobate prin OMECTS nr. 

5484/2011 

 

 

   Ca urmarea a adresei MECTS nr. 66664/09.02.2012, înregistrată la IȘJ Dolj cu nr. 145/ 

13.02.2012 vă aducem la cunoștință următoarele:  

 

 Intră în sistemul de recunoaștere și echivalare a competențelor profesionale dobândite 

formal, nonformal și informal numai cadrele didactice calificate care îndeplinesc cumulativ condiții 

minimale prevăzute în art. 10 din ”Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor 

profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de 

educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în 

vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru 

învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive 

şcolare, palatele şi cluburile copiilor”, aprobată prin OMECTS 5484/2011; 

 

 Maiștri-instructori care dețin diplomă de licență în specialitatea postului 

didactic/catedrei ocupat(e), în concordanță cu prevederile Centralizatorului privind disciplinele de 

învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabile pentru încadrarea 

personalului didactic din învățământul preuniversitar, nu mai trebuie să depună dosar pentru 

recunoașterea și echivalarea competențelor. Maiștri-instructori care dețin diplomă de licență în alte 

specializări, diferite de specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) și care doresc să rămână în 

continuare încadrați pe catedre de instruire practică trebuie să depună dosar pentru recunoașterea și 

echivalarea competențelor. De exemplu: 

 un maistru instructor încadrat pe o catedră de pregătire-instruire practică din domeniul mecanică în 

baza studiilor postliceale/școlii de maiștri cu specializarea “Tehnician proiectant în construcția de 

mașini” care finalizează cu diploma studii universitare de licență cu specializarea “Tehnologia 

construcțiilor de mașini” nu mai trebuie să depună dosar pentru recunoașterea și echivalarea 

competențelor; 

 un maistru instructor încadrat pe o catedră de pregătire-instruire practică din domeniul mecanică în 

baza studiilor postliceale/școlii de maiștri cu specializarea “Tehnician proiectant în construcția de 

mașini” care finalizează cu diploma studii universitare de licență cu specializarea “Matematică” trebuie 

să depună dosar pentru recunoașterea și echivalarea competențelor; 

 

 Potrivit prevederilor art.248 al.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare, absolvenții studiilor universitare cu diploma de licență și ai cursurilor 

postuniversitare de psihopedagogie și metodică, specializarea institutor-învățământ primar sau preșcolar 

(preprimar),încadrați în învățământul preșcolar sau primar, îndeplinesc condițiile pentru ocuparea 

funcției de profesor în învățământul preșcolar, respective profesor pentru învățământul primar. 

 




