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I.  Introducere 
 
Procedura prezintă modalitatea care trebuie urmată în vederea evaluării dosarelor 

cadrelor didactice din învaţământul preuniversitar în vederea echivalării studiilor pe baza ECTS 
/SECT pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preuniversitar. 

 
II.   Scopul procedurii 
 
Cunoaşterea etapelor care trebuie urmate în evaluarea dosarelor în vederea echivalării 

învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul de 3 ani sau institutul 
pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii de licenţă, în vederea ocupării unei funcţii 
didactice, în specialitate, în învăţământul preuniversitar 

. 
III.  Prescurtări 
 
ECTS – European Credit Transfer System 
SECT – Sistemul European de Credite Transferabile 
 
IV.  Documente de referinţă 
 
- Legea Educaţiei naţionale 1 /2011 
- Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar (Anexa la OM 5561 /07.10. 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, aprobată prin OM  nr. 5553 din 7 octombrie 2011 

- OM 4111 /22.05. 2012 privind modificarea Metodologiei privind formarea 
continuă a personalului din învăţământul preuniversitar (Anexa la OM 5561 /07.10. 2011) 

- OMEN_5211_2013 pentru aprobarea calendarului activitatilor prevazute in 
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, 
aprobată prin OM  nr. 5553 din 7 octombrie 2011 

 
V. Procedura 
 
Art.1. Categoriile de cadre didactice încadrate în învăţământul preuniversitar care îşi pot 

echivala învăţământul 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, în vederea 
ocupării unei funcţii didactice, în specialitate, în învăţământul preuniversitar, sunt:  
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a) absolvenţii liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice sau ai şcolilor 
echivalente care au absolvit cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată sau colegii 
universitare de institutori, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar;  

b) absolvenţii învăţământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul 
psihopedagogic şi metodic, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar;  

c) absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire;  
d) absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire, care au 

finalizat cu diplomă de absolvire şi învăţământul universitar de scurtă durată;  
e) absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire.  
 
Art. 2. (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 
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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 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.  

(7) 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;  
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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.  

 
Art. 3.  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 Art. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele cerinţe la data solicitării echivalării:  

 
Cerinte Document -dovada 

sunt titulare sau încadrate prin suplinire în 
învăţământul preuniversitar;  
 

Copie a deciziei de încadrare pentru anul şcolar 
2012-2013, certificată „conform cu 
originalul”de directorul şcolii   

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;  

 Adeverinţă eliberată de conducerea şcolii  

deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea 
postului didactic la data solicitării, conform 
metodologiei privind mişcarea personalului 
didactic din învăţământul preuniv.; 

Copie a actelor de studii, a certificatului / 
atestatului certificate „conform cu originalul” 
de către directorul şcolii  

au obţinut definitivarea în învăţământ;  
 

Copii certificate „conform cu originalul” de 
către directorul şcolii a certificatului de 
definitivat,  

 au o vechime la catedră de minimum 10 ani;   
Adeverinţă eliberată de conducerea şcolii (an 
scolar - vechime efectivă –unitatea scolară) 

 au obţinut gradul didactic II sau gradul didactic I 
în ultimii 5 ani;  
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. 

Copie a certificatului de obţinere a gradul 
didactic II şi a certificatului de obţinere a gradul 
didactic I certificată de către directorul şcolii 

Copii certificate „conform cu originalul” de 
către directorul şcolii a certificatelor/ atestatelor 
de formare continuă 

 
Art. 4.  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 psihopedagogie şi metodic, încadraţi în învăţământul 
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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 următoarele cerinţe: 

 
Cerinte Document -dovada 

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

Copie a deciziei de încadrare pentru anul şcolar 
2012-2013, certificată „conform cu originalul”de 
către directorul şcolii   
 

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;  
 

Adeverinţă eliberată de conducerea şcolii  

c) deţin avizele şi atestatele necesare pentru 
ocuparea postului didactic la data solicitării, 
conform metodologiei privind mişcarea 
personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar; 

 Copie a actelor de studii, a certificatului / 
atestatului certificate „conform cu originalul” de 
către directorul şcolii 
Copie certificată de directorul şcolii a Certificatului 
de modul psihopedagogic   

au obţinut definitivarea în învăţământ;  
 

Copii certificate „conform cu originalul” de către 
directorul şcolii a certificatului de definitivat,  

 au o vechime la catedră de minimum 10 ani; 
 

Adeverinţă eliberată de conducerea şcolii 

 au obţinut gradul didactic II sau gradul 
didactic I în ultimii 5 ani;  
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. 

Copie a certificatului de obţinere a gradul didactic 
II şi a certificatului de obţinere a gradul didactic I 
certificată de către directorul şcolii 
Copii certificate „conform cu originalul” de către 
directorul şcolii a certificatelor/ atestatelor de 
formare continuă şi a suplimentelor descriptive ale 
acestora. 

 
Art. 5. Echivalările vor fi realizate de către comisiile constituite la nivelul DPPD si FSEd  

numite de Rectorul Universităţii din Piteşti formate din cadre didactice şi personal de secretariat. 
Art 6. Pe baza evaluării dosarelor primite de la ISJ se întocmeşte o “Fişă de 

evaluare”(ANEXA NR.1) a fiecărui dosar. În cazul în care se constată lipsa unor documente se 
solicită, prin intermediul ISJ, completarea dosarului de către candidat. 
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Art. 7. În vederea completării „ATESTATULUI DE ECHIVALARE „ se completează un 
Tabel centralizator  

Art. 8 . La ridicarea ATESTATULUI DE ECHIVALARE solicitanţii vor achita către 
Universitatea din Piteşti o sumă stabilită de către Senatul universităţii. Retribuirea membrilor 
comisiei se face din cuantumul disponibil dupa plata regiei catre UPIT  de 40%. 

 
VI.  Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 
 

Etape Mod de desfăşurare Responsabilitate  
Primirea dosarelor Înregistrarea dosarelor în 

registrul de evidență 
Secretariat  

Stabilirea comisiei de 
evaluare 

Emiterea deciziei Rector 

Redactarea fişei de evaluare Fişa de evaluare Preşedinte comisie 
Evaluarea dosarelor Repartizare dosarelor 

membrilor comisiei; 
Completarea Fişelor de 

evaluare. 

Membrii comisiei 

Completarea dosarelor Transmiterea către ISJ a 
tabelelor cu numele 

candidaţilor şi documentele 
lipsă 

Preşedinte comisie 

Elaborarea tabelelor 
centralizatoare – pe judeţe 

Tabele centralizatoare. Secretariat  

Emiterea atestatelor Stabilirea necesarului de 
Atestate de Echivalare; 

Transmiterea cererii către 
MEN 

Sectretariatul Universitătii 
din Pitesti 

Eliberarea atestatelor Registru evidentă atestate Secretariat  
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VII.  Anexe si formulare 
 
Lista anexelor care însotesc această procedură este redată după cum urmează: 
Anexa 1 Fisă de evaluare 



ANEXA 1 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

FIŞĂ 
de echivalare  pe baza ECTS/  SECT a învăţământului universitar  de scurtă durată, realizat prin colegiu cu durata de 3 ani 

sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul 
preuniversitar 

Numele şi prenumele................................... 
 CERINŢE   Observaţii 
a) Titular Instituţia de învăţământ la care este 

titular 
  

Suplinitor  Ultima instituţie de învăţământ   
  
b) 

 
Calificative obţinute în ultimii 5 ani 

2006 – 2007   
2007 – 2008    
2008 – 2009    
2009 – 2010   
2010 – 2011   
2011 – 2012   
20012-2013   

 Sancţiuni    
c ) Avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea 

postului conform Metodologiei privind 
mişcarea personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar 

   

d)  Definitivatul în învăţământ    
e) Vechimea în învăţământ     
 
f) 

Grad didactic obţinut în ultimii 5 ani     
  

 90 credite profesionale transferabile în ultimii 
5 ani prin programe de perfecţionare acreditate 
de către MECTS  

Nr. Credite, Numele programului, 
perioada.... 

  

   
 


