
INSPECTORA TUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ 
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NOTA NR. 5/3 din ot,-./{. :J.tJ/5 

J\:fINlSTERUL 
EDU CATIE! 
NATIONALE 

CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET 

fn aten(ia directorilor, a responsahililor cu perfec{ionarea 
~-i a tuturor cadrelor didactice interesate 

in baza O:MEN nr. 5211/08.10.2013 privind Calendarul activitatilor prevazute in 
lvfetodo!ogia privind echivalarea pe baza EC1SISECT a lnva/amantului universilar de 
.1·curta durata, realizatprin colegiul cu durata de 3 ani, cu ciclul l de studii universitare de 
!1cenfa aprobata prin OMECTS nr. 5553/201 l, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
pentru a veni !11 sprijinul cadrelor didactice interesate, ata~am prezentei note procedura 
operationala nr. 128 ce cuprinde etapele, termenele, anexele ~i pa~ii de parcurs. 

Va multumim pentru colaborare I 

Inspector ~colar pcntru 111cntorat ~i tlczvoltarca rcsursci urnanc, 
Prof. Mihii" .1 STOICA 
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1 Procedura opcra\ionala 
INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN Ediiia I 

DOLJ Echivalarea pe baza ECTS/SECT a 1nva\amilntulni 
Numiir de exemplar<: 5 

DEPART Al'..fENTUL DESCENTRALIZARE 
universitar de scu11a durata, realizat prin colegiul cu 

$1 ;>.L-\.L'\1AGE!v1EN'T lI\,TSTITUTI01'1AL clurata de .1 ani sau institutul pedagogic cu dun:ltii de .1 
DEZVOLTAREA RESURSEI UlvIANE ani, cu ciclul I de studii univcrsitarc de liccn\il 

Revizia 0 
COD PO 128 Nun1i'ir de exen1nlare 0 

Pagina 1 din 5 
Exemplar nr. 1 

Nr. /!J./~Q; 0..tr .• // '. ·?Pf 3 .... . 

Cod: PO 128 

Denumire: Echivalarea pe baza ECTS/SECT a inva\amantului universitar de scurtii durata, 
realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu duratii de 3 ani, cu ciclul I de 
studii universitare de licen\a, pentru cadrele didactice din invii\amantul preuniversitar 

Nr. pag. 5 

N r. de pag. anexe: 4 

Exemplar nr. I 

Eviden\a modificarilor: 

Edi\ia/ Data Pag. cu Modificat Verificat Aprobat I 
rev1z1a modificari Nume Sen111atura Nume Sein atura Nu me Semnatur,; j 

l/O 30.10.2013 ISGA, prof ISG. prof 
Luminita Georgi ca 1 Popescu ) ' Bercca-

f rL. 

Florea L--j 
fl 

Lista persoanelor la care se difuzeazii edi\ia/revizia procedurii opera\ionale 

Scopttl Exen1plar iu·. 
difuzarii 
infonnan~ 1 

I 
inforniarc 2 
inforrnare 3 
arhi,·are 4 
i11fonnare 5. electronic 
in[onnare 5 electronic 
inforn1arc 5 electronic 
infonnare 5 electronic 
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' 
Co1nparti- Functia Nn1nele ~i Data Se111na171 
inent prenu1nele pri1nirii 
conclucerc Inspector -}Colar general Bercea-Florca 

i OJ .;---Georgi ca 
conducere Insoector -}Colar general adjunct Popescu Lu1nini~a 
conduce re Inspector >Colar general adjunct Cotescu Nicusor ~ ~ ~ 

secretariat secretar St5ncescu Ra1nona 'Ufli~ /(/. 

execn(ie Inspector >Colar de specialitate Stoica Mih3ita ' 
executic Inspector >Colar de specialitate Tanci11 Coca .::, (4: . , 

cxccutie Insnector -}Colar de snecialitate Petre Trina ·1u1:>. 

executic Inspector -}Colar de spccialitate Ga\Tilescu Geta 
Elaborat. 

Inspector ~colar de special itatc pcntru 1ncntorat :;;i dczvoltarea rcsursci un1anc, 
Prof Mihaita Stoica 
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2 Procedura operationala 
INSl'ECTORA'fUJ, :)COLAR JUDETEA.i\T Editia I 

DOLT Echivalarea pe baza ECTS/SECT a inv8.\:11nfintului 
Numiir d.:: ex.::mplare 5 

DEPART Aiv1ENTUL DESCENTRALIZARE 
universitar de scurta durata, rcalizat prin colegiul cu 

E,;I Iv1A...t'\JAG~~IENT INSTITUTIONAL. durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 
DEZVOLTAREA RESURSEI Ul'vlAL'\IE ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta 

Revizia 0 
COD PO 128 Numfir de exemp\are 0 

Pagina 2 din 5 
Exemplar nr. 1 

1. Iutroducere 
fn aceasta procedurii se prezintii modalitatea echivaliirii pe baza ECTS/SECT a inviitiimantului 

universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, 
cu ciclul I de studii universitare de licen\a, in vederea ocuparii unei func\ii didactice, in specialitate, in 
inviitamantul preuniversitar. 

2. Scopul procedurii 
a) Cunoa~terea etapelor care trebuiesc urinate in vederea echivalarii invatan13.ntului universitar de scurta 

durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii 
universitare de licenta, in vederea ocuparii unei func\ii didactice, in specialitate, in invatamantul preuniversitar 

b) Realizarea circuitului infonnational/ comunicare ierarhica eficientii. 

3. Definitii, abrevieri 
3.1 Definitii 

Procedurii operationalli - prezentarca forn1alizata, In scris a tuturor pa~ilor ce trebuie ur1nati, a n1etodclor 
de lucm stabilitc ~i a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual. 

Editie a unei proceduri - for1na initiala sau actualizata, dupft caz, a unei proceduri operationale, aprobate .;;i 
difuzatc. 

Revizia In cadrul unei proceduri - actiunilc de n1odificarc, adaugare, suprin1are a uneia sau 1nai 111ultor 
componente ale unei proceduri opera\ionale, actiuni ce au fost aprobate ~i difuzate. 

Competen\e - ansambluri integrative de cuno~tinte, deprinderi, motivatii ~i atitudini care mijlocesc 
comportamentul profesional ~i garanteaza actiunea experta in domenii ~i in contexte specifice de activitate 
pcntm profesia didacticii. 

Metodologie - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a iuva\amiintului universitar de scurta 
clurata, rcalizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii 
universitare de licenta, pentm cadrele didactice din inva\amantul preuniversitar 

3.2. Abrevieri 
ECTS/SECT - Sistem European de Credite Transferabile 
MEN -Ministeml Educatiei Na[ionale 
ISG/A - Inspector 5colar general/ adjunct 
ISMDRU I Inspector 5colar pentru mentorat si dezvoltarea resursei umanc 

4. Documente de referintii 
• SR EN ISO 9000: 2001 - Sistemc de management al calita\ii. Principii fundamentale si vocabular. 
o SR EN ISO 9001: 2001 - Sisteme de management al calita\ii. Cerintc. 
o Lcgea educa\iei na\ionale 1/2011 
o Ivlctodologia privind forn1area continua a personalului din invAtfunftntul preuniversitar (Anexa la OM nr. 

5561/07.10.201 l 
o Metodologia privind echivalarca pc baza ECTS/SECT a 1nva\amantului univcrsitar de scurtii durata, 

realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu cluratii de 3 ani, cu ciclul I de studii 
universitare de licen\a, pentru cadrcle didactice din irwatamantul preuniversitar (Anexa la OM nr. 
5553/07.10.2011 rnodificat prin OMECTS nr. 4111/22.05.2012 ~i OMEN nr. 5211/08.10.2013) 
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' Procednra operationala " INSl'ECTORATUL $COLAR .lUDETEA..1"\I Editia I 

DOLJ Echivalarea pe baza ECTS/SECT a inYn1an1ftntului 
Nurnilr de exemplare 5 

DEPART ,-'\i\.IENTUL DESCENTRALIZARE 
universitar de scurta durat3, realizat prin colegiul cu 

$11\IANAGEl\,fENT INSTITUTIONAL. durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 
DEZ\'OLT AREA RESURSEI lHv1Al"\1E ani, en ciclul I de studii universitare de licenta 

Rcvizia 0 
COD PO 128 Num1ir de cxemulare 0 

Pagina 3 din 5 
Exemplar nr. I 

5. Descrierea activitatilor ~i responsabiliti\\ilor 

Activitati I Etape Ri\spunde Mod de desfi\~urare I Termene Riscuri 
sernnificative 

Intocmirea dosarelor la Secretar Cadrele didactice care indeplinesc condiJiile 
nivelul unitatii ~colare Director legale de inscricrc ~i indeplincsc cumulativ Ncindcplinirca 

Cadru condi\iile de echivalare prevazute la art. 3, condi\iilor 
didactic (FO I .PO 128 ), i~i intocmesc dosarul le gale 

cuprinzand documentele justificative care atesta 
ca sunt indeplinite cumulativ condi\iile 
Directorul unitiitii de invatan1ftnt verificii 
existen\a ~i legalitatca documentclor din 
dosarele de inscriere, indeplinirea condi\iilor de 
inscriere, respectarea prevcderilor lcgale ~i 
certificii prin scmnatura ~i ~tampilii fi§a tip de 
inscriere (F02.POl.28) 
Perioada-10 - 21 octombrie 2013 

Trans1nitcrca ~i Cadru Cadrele didacticc - care indeplinesc conditiile Inregistrarea 

1 
inregistrarea dosarelor la didactic legale de inscriere depun $i inregistrcaza unor dosare 

I fSJ IS MD RU dosarelc la secretariatul JSJ. incomplete I 
' 

Secretariat Perioada:21 octombrie--20 noiembrie 2013 
!SJ Dosarelc inregistrate vor fi distribuite apoi 

ISMDRU. 
Centralizarea dosarelor IS MD RU ISMDRU centralizeaza dosarele primitc ~i Dosare care nu 
prirnite verifica dacii indeplinesc condijiile cumulative. corespund 

Afi~area listei cuprinzand cadrele didactice care critcriilor 
indeplinesc/nu indeplinesc condi!iilc de respective de 

I echivalare echivalare 
Tennen -27 noiembrie 2013 

Transn1itcrea situatiei IS MD RU lSMDRU transmite MEN situajia statistica pc 
statistice MEN spccializari a cadrele clidactice care au solicitat 

echivalarea 
Termen -27 noiembrie 2013 

Completarea "dosarelor IS MD RU ISMDRU transmite cadrelor didacticc care an 
solicitat echivalarca ca i~i pot cornpleta dosarelc I 

I cu docu1nentclc necesare lipsa I 
i Tcnnen -28 noiembrie-13 decembrie 2013 

I Transn1iterca situatiei lSMDRU JSMDRU transmitc MEN situa(ia statisticii pe 
. , 

statistice finale MEN specializari a cadrele didacticc care au solicitat ' 
cchivalarea $i care lndcplinesc cun1ulativ 
concli!iile previizute de Metodologie in veclerea 
cchivaliirii 
Termen -20 decembrie 2013 

Trans111iterca dosarelor IS MD RU fSMDRU transmite institu!iilor de inva[iimant 
co1nplete :;;i evaluarea DPPD superior dosarele complete inso;ite de 
acestora observatii, pc spccializari, pentru cvaluarc, i 

echivalarc $i cliberarea atestatclor 
I Termen -20 - 31 ianuarie 2014 
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Proccclura operationala 
Editia I 

I 41~Sl'ECTORATUL ~COLAR JUDETEAN 
I !lOLl Echivahlrca pc baza ECTS/SECT a inYfJ.t81118ntului 

Numi'ir d.:: .::x..::mplar..o 5 

J)El'ARTA/\·!ENTLlL DESCENTRALIZARE 
univcrsitar de scurta durata, rcalizat prin colegiul cu 

.~! 2\.IAN.~\GE::\lENT INSTITllTIONAL. durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu duratf1 de 3 
DEZVOLT.-\REA RESURSEI lli\.JANE ani, en ciclul I de studii universitarc de liccn\3 

ReYizia 0 
COD PO 128 Nutnilr de exerno!are 0 

l'ngina 4 din 5 
Ex.::111p!ar nr. 1 

I Evaluarea dosarelor DPPD DPPD -urile evalueaza dosarele candida\ilor in -
vederea acordfirii atestatului de cchivalarc 

I Perioada - 3 februarie - 30 mai 2013 
Emiterea atcstatelor DPPD DI'l'D -urile co1npleteaz6 Ji e!ibereazii -

ateslate/e de echivaiare pe baza ECTS/SECT a 
invatan1clntului universitar de scurta durata, 
rcalizat prin colcgiul cu durata de 3 ani sau 
institutul pedagogic cu duratii de 3 ani, cu ciclul 
I de studii universitarc de licen\a, pentru cadrele 
clidactice din lnvatan15.ntul preuniversitar 
Termen - panii la 1 septembrie 2014 

G. Inregistriiri anexe 

Cod formular Dcnumirc forntular Nr. pagini Durata pUstrarii 

FOi PO 128 - Condi\ii legale de lnscriere I 2 ani 

F 02 PO 128 - Fi~a tip de inscriere 2 4 ani 

7. Schema flux a documentelor 

! _R_e_s21_10_1_1s--~--1 b'-i_l_i --~--r 1_1--t1--·a--•_·i ___ ~ ____ A_c_t_iv_i_t_a~\i ____ ~ _____ r_ e~~~i_r_i ___ =::J 
sccrctar unitatc 
cadrul didactic 
director 

cadrul clidactic 

!SMDRU 

DPPD 

Docun1ente 
dosar 

Dosarclc cadrclor 
didacticc 

Dosarc inregistratc 

Dosare lnrcgistrate 
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--t> 
Co1nplctarca/intocn1irca 
dosarelor 

Transtnitcrea/lnregistnrrea 
dosarelor la !SJ 

Centralizarea 
dosarelor pri111itc 

Trans1nitcre dosarc la 
DPPD 

Dos arc 
co1npletate 

Dosare inrcgistratc 

Lista ccntralizata 
cu caclrclc cliclacticc 

Dosarc transn1isc 

4 
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5 Procedura opera(ionala 
l?\'SPECTOR:-TUL ~COLAR JUDETEAN 

Edi\ia I 

DOLT Echivalarea pe baza ECTS/SECT a 1nva(amiintului 
Numi'ir de exemplare 5 

universitar de scurti1 durdt3., realizat prin colegiul cu 
DEPART Al\fENTUL DESCENTRALIZARE 

~I :tvL\!"'\:AGE:tvfENT INSTITUTIONAL. durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 
DEZVOLTAREA RESURSEI UlvIAi'\JE 

DPPD 

DPPD 
MEN 

8. Cuprins 

Numarul 
con1ponentei ln 

Dosare candiclati 

Atcstat tipizat 

cadrul procedurii 
operationale 

ani. cu ciclul I de studii universitare de licenta 

COD PO 128 

Evaluare dosare 

Co111pletare atestate 

Denun1irea co1nponentei 

Coperta Evidenta modificarilor 

Re\'izia 0 
l\urnilr de cx.omnlarc {J 

Pagina 5 din 5 
Exemplar nr. 1 

Eliberare atestate 

Pagina 

1 
Lista persoanelor la care se difuzeaza editia/revizia procedurii operationale 

1 Introducere 2 
2 Scopul procedurii operationale 2 
3 Definitii ~i abrevieri 2 
4 Documente de referinta 2 
5 Descrierea activita\ilor ~i responsabilita\ilor " .) 

6 lnregistr3.ri anexe 4 
7 Schema flux a docurnentelor 4,5 

is Cuprins 5 

PO 128 Edi\ia 1/0 5 



 1 

FORMULAR - cadrul instituţional şi procedural privind condiţiile care trebuiesc îndeplinite în 

vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin 

colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de 

licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 

 

F 01 PO 128 

 

Art. 3. - (1) Se echivalează pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) învăţământul 

realizat prin colegiul de institutori cu durata de 3 ani în cadrul instituţiilor de învăţământ superior 

acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor susţinut la instituţii de 

învăţământ superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru institutorii încadraţi în 

învăţământul preşcolar, preşcolar special, primar, primar special şi gimnazial special, în vederea ocupării funcţiilor 

didactice de profesor în învăţământul preşcolar, profesor în învăţământul primar, profesor itinerant şi de sprijin, 

profesor-educator.  

(2) În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor în învăţământul preşcolar, 

profesor în învăţământul primar, profesor itinerant şi de sprijin sau profesor-educator, cadrele didactice prevăzute la 

alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data solicitării echivalării:  

a) sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar;  

b) nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, 

respectiv calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea;  

c) deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei 

privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  

d) au obţinut definitivarea în învăţământ;  

g) au o vechime la catedră de minimum 10 ani;  

h) au dobândit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe 

baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului – modificat prin OMECTS nr. 4111/22.05.2012;   

 

(3) Pentru absolvenţii liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice sau ai şcolilor echivalente care au absolvit 

cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, precum şi pentru 

absolvenţii învăţământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic, încadraţi 

în învăţământul preşcolar şi primar, se echivalează pe baza ECTS/SECT învăţământul superior absolvit în cadrul 

instituţiilor de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor susţinut 

la instituţii de învăţământ superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, în vederea ocupării funcţiilor 

didactice de profesor în învăţământul preşcolar, profesor în învăţământul primar, profesor itinerant şi de sprijin, 

profesor-educator, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării echivalării, cerinţele prevăzute la alin. (2).  

 

(4) Se echivalează pe baza ECTS/SECT învăţământul realizat prin colegiul de institutori cu durata de 3 ani, în cadrul 

instituţiilor de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, 

pentru absolvenţii colegiilor universitare de institutori încadraţi în învăţământul gimnazial sau în palatele şi cluburile 

copiilor şi elevilor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor în învăţământul gimnazial.  

(5) În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor în învăţământul gimnazial, cadrele 

didactice prevăzute la alin. (4) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data solicitării echivalării:  

a) sunt titulare pe posturi didactice/catedre din învăţământul gimnazial sau din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;  

b) nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, respectiv 

calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea;  

c) deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei privind 

mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  

d) au obţinut definitivarea în învăţământ;  

g) au o vechime la catedră de minimum 10 ani;  

h) au dobândit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza 

participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – 

modificat prin OMECTS nr. 4111/22.05.2012;   
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(6) Se echivalează pe baza ECTS/SECT învăţământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 

ani, în cadrul instituţiilor de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a 

studiilor susţinut la instituţii de învăţământ superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru 

maiştrii-instructori încadraţi în învăţământul gimnazial special şi şcolile de arte şi meserii din învăţământul special, în 

învăţământul liceal şi postliceal, la anul de completare, precum şi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, în vederea 

ocupării funcţiei didactice de profesor de instruire practică.  

(7) În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor de instruire practică, cadrele didactice 

prevăzute la alin. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data solicitării echivalării:  

a) sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar;  

b) nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, respectiv 

calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea;  

c) deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei privind 

mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  

g) au o vechime la catedră de minimum 10 ani;  

h) au dobândit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza 

participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – 

modificat prin OMECTS nr. 4111/22.05.2012;   

 

(8) Se echivalează pe baza ECTS/SECT învăţământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 

ani, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, cu examenul de 

finalizare a studiilor susţinut la instituţii de învăţământ superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, 

pentru antrenorii încadraţi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor şi cluburile sportive şcolare, în vederea ocupării 

funcţiei didactice de profesor antrenor.  

(9) În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor antrenor, cadrele didactice prevăzute la 

alin. (8) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data solicitării echivalării:  

a) sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar;  

b) nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, respectiv 

calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea;  

c) deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei privind 

mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  

f) au o vechime la catedră de minimum 10 ani;  

g) au dobândit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza 

participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – 

modificat prin OMECTS nr. 4111/22.05.2012;   

 

(10) Se echivalează pe baza ECTS/SECT învăţământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata 

de 3 ani, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, cu examenul 

de finalizare a studiilor susţinut la instituţii de învăţământ superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de 

licenţă, pentru profesorii încadraţi în învăţământul gimnazial, gimnazial special, şcolile de arte şi meserii din 

învăţământul special sau la anul de completare, precum şi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, în vederea 

ocupării funcţiei didactice de profesor în învăţământul preuniversitar obligatoriu. 

 

 (11) În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor în învăţământul preuniversitar 

obligatoriu, cadrele didactice prevăzute la alin. (10) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data 

solicitării echivalării:  

a) sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar;  

b) nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, 

respectiv calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea;  

c) deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei 

privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  

d) au obţinut definitivarea în învăţământ;  

g) au o vechime la catedră de minimum 10 ani;  

h) au dobândit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza 

participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – 

modificat prin OMECTS nr. 4111/22.05.2012;   
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Acest sistem de echivalare se aplică pentru cadrele didactice încadrate în învăţământul preuniversitar prevăzute 

în articolele de mai sus,  care nu sunt înmatriculate la programe de studii universitare şi forme de învăţământ 

acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru dobândirea licenţei, în cadrul ciclului I de studii universitare 

de licenţă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele 

de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar, în vigoare, numit în continuare Centralizator.  
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Formular – FIŞA DE ÎNSCRIERE 

 

 

Unitatea de învăţământ…………………………………………………… 

Nr…………/……………………………………. 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  

În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin 

colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare 

de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 

    

 

Numele şi prenumele ............................................................................................................................ 
          (numele de pe diploma de studii, iniţiala tatălui, prenumele , numele după căsătorie - cu majuscule) 

cadru  didactic titular/ suplinitor, în unitatea de învăţământ………………………………….... 

instituţia de învăţământ absolvită ....................................................................,  cu durata de ................ani.  

specializarea obţinută prin studii…………………………………………….nr. telefon…………….. 

 

 

 

Data:                                                                                                   Semnătură candidat……. 

 

 

                                                                                                           Confirmare director,  

 

□  Îndeplinirea  cumulativă a  condiţiilor precizate  la art. 3,  în funcţie de situaţie (instituţia absolvită, modul de 

încadrare) 

□  Dosarul este complet şi conţine: 

1)  fişa de înscriere 

2)  opisul ( denumire document - nr. pagină/pagini 

3)  copii de pe actele de studii, certificat de naştere , certificat  căsătorie  (confirmate de conducerea unităţii 

şcolare) 

5)  documente care certifică  îndeplinirea condiţiilor cumulative (depuse în ordinea precizată de metodologie) 
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