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NOTĂ TELEFONICĂ 333/07.12.2011 

În atenţia directorilor și cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care doresc 

echivalarea 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 
  

Având în vedere O.M. 5553/2011,”Metodologia privind echivalarea 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 ”, publicat în M.O. nr. 733/19.X.2011, vă comunicăm calendarul 

pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT, în anul școlar 2011-2012: 
 

SERIA I: 

1. Întocmirea dosarelor la nivelul unităților școlare. 

Perioada: 12 decembrie 2011-13 ianuarie 2012 

2. Înregistrarea dosarelor de echivalare pe baza ECTS/SECT la IȘJ Dolj 

                                       Perioada: 16-31 ianuarie 2012 

3. Centralizarea și înaintarea dosarelor către structurile universitare care asigură formarea 

inițială și continuă a personalului didactic, pentru evaluarea și eliberarea atestatelor de 

echivalare. 

                                 Termen: 6 februarie 2012 

SERIA a II-a: 

1. Întocmirea dosarelor la nivelul unităților școlare. 

                                                                        Perioada: 1-30 martie 2012 

2. Înregistrarea dosarelor de echivalare pe baza ECTS/SECT la IȘJ Dolj 

                                           Perioada: 2-6 aprilie 2012 

3. Centralizarea și înaintarea dosarelor către structurile universitare care asigură formarea 

inițială și continuă a personalului didactic, pentru evaluarea și eliberarea atestatelor de 

echivalare. 

                                  Termen: 26 aprilie 2012 
 

Toate formularele anexate prezentei note se vor găsi strict în această formă în dosarele 

solicitanților 

 Dosarele vor fi depuse la secretariatul IȘJ Dolj de către conducerea unității de învățământ, cu 

tabel de înaintare conform modelului din anexă. 

Vă mulţumim pentru colaborare! 

 

   

 
ANEXE 

 



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 

 

 

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;  

e) au obţinut gradul didactic II;  
f) au obţinut gradul didactic I;  

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

h) 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. 

 

(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;  
e) au obţinut gradul didactic II;  

f) au obţinut gradul didactic I;  



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

h) 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.  

 

(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;  
d) deţin atestatul de formare psihopedagogică;  

e) au obţinut definitivarea în învăţământ;  

f) au obţinut gradul didactic II;  
g) au obţinut gradul didactic I;  

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

i) 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.  

 

(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;  
d) deţin atestatul de formare psihopedagogică;  

e) au obţinut definitivarea în învăţământ;  

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

g) 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 

 

(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;  
e) au obţinut gradul didactic II;  

f) au obţinut gradul didactic I;  

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

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
              

 

 

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   

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

  

 NOTĂ: Toate copiile după documentele depuse la dosar vor fi confirmate de către conducerea 

unităţii şcolare (dată, semnătură și ștampilă) 



     
              

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

 

Subsemnatul / subsemnata……………………………………………………………………., 

domiciliat(ă) în ……………………………….., strada…………………………………………….….., 

nr…….., bloc…….., scara…...., apartament…...., județ/sector………………………………….……..., 

legitimat (ă) cu……….., seria……….., nr………………, CNP………………………………….….., 

încadrat (ă)  la ………………………………………..……………………………………….., pe 

funcția de……………………………………………………, declar pe propria răspundere că 

documentele depuse la dosar îmi aparțin și că prin acestea sunt confirmate / certificate activitățile 

desfășurate. 

 Întocmită într-un exemplar pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte sunt 

pedepsite conform legii. 

 

    

 

 

Data:                                                                                                   Semnătură,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



     
              

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

 

Subsemnatul/subsemnata……………………………………………………….…………….…, 

director la.…………………………………. …………………………………………...….., conform 

deciziei nr………………../……………………..…… declar pe propria răspundere că am autentificat 

copiile din dosarul d-nei / d-lui………………………………………………………………………….,  

prin compararea lor cu documentele originale. 

 Întocmită într-un exemplar pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte sunt 

pedepsite conform legii. 

 

    

 

 

Data:                                                                                                   Semnătură,



     
              

 

UNITATEA ŞCOLARĂ 

…………………………………….. 

TABEL NOMINAL 

Cu cadrele didactice care solicită echivalarea pe baza ECTS / SECT a învățământului  universitar de scurtă durată, realizat prin 

colegiul cu durata de 3 ani sau institututul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclu I de studii universitare de licență 

 

Nr. 

crt. 

Numele, inițiala prenumelui 

tatălui și prenumele cadrului 

didactic 

Unitatea de 

învăţământ la care 

este încadrat și 

localitatea 

Postul pe care este 

încadrat cadrul 

didactic 

Funcția didactică 

pe care este 

încadrat cadrul 

didactic  

Specializarea 

obținută prin 

studii 

Numărul de înregistrare 

al dosarului în unitatea 

şcolară 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

          DIRECTOR,                                                                                                                                        SECRETAR, 

 


