
ANEXA 1

CAIENDARI"]L
activitalil ar ptevdzute in Metodologia privind echivalarea Pe baza ECTS/SEcT a

irrv'J.mdntului universitar de scurtd durat4 realizatprin colegiul cu durata de 3 ani

sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de srudii u'iversitare de

lic;e'!4 penrru "u&J" didactice din inv6!6mantul pregniversitar, -aprobati 
prin

ordirrnr ministrului educaliei, cercetrrii, tinereturui 6i sporrului w- 5.553/2011, cu

moditiodrile ulterioare, sesiun ea 20 | 4-20 | 5

I. in vederea echival6rii pe baza ECTS/SECT a invalam6ntului universitar de

scurt6 durati" reaLvar prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu

durata de 3 arri, cu ciclul I de studii universitare de licenli, penFu cadrele didactice

din inv6{6m6ntul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul

minisfiului educaliei, cercetirii, tineretului li sportului Iu. 5-553/2011' cu

modificf,rile ulterioare, sesirulea20t4-2015, dosarele cu documentele justiticative

aic cadrelor didactice pentru care se aplicb acest sistem de echivalare se depun la

inspectoratele gcolare.
[orp*"to*l pcolar pentru dezvoitarea resurselor umane verificd indeplinirea

cumulativd a condiliilor de echivalare prevEzute Ia art,3 din Metodologia privind

echivalarea pe baza ECTS/SECT a invifim6ntului universitar de scurtd duratd,

realizatprin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu duratd de 3 aru,
cu ciclul I de studii universitare de licenli" pentru cadrele didactioe dful
ilvilXmAnnrJ prcuniversitar, aprobatl prin Ordinul ministrului educaliei, cercelarii,
Iinereftrlui pi sportului nr. 5.55312011, cu modificfile ulterioare, pentru categoriile
de cadre didactice prevdzute ia art. I din aceeagi metodologie, intocme$te situalia
centralizatA pe specializ[ri, a cadrelor didactice care au solicitat echiva]ar-e4
f,ormuleazd observalii cu privire la dosarele verificate.

II. in vederea echivalirii pe baza ECTS/SECT a invdJ4mdntului universitar dc
scurtd durat4 realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau insdfutul pedagogic cu
duratl de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licen16, penEu cadrele didactice
din invdti.mentul preuniversitar, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul
nrinistrului educafiei, cercetirii, tinerettrlui pi sportului ff. 5.553/201 I, cu
modificErile ulterioare, sesiunea 2014-2015, ordinea deruldrii activitdlilor estc
urmdtoarea:

1. Depunerea qi irrregistarea la inspectoraful gcolar a dosarelor cuprinzild
documentele justificative in vederea echivaldrii p" baza ECTS/SECT a
hrvatamA.nrului universitar de scurta duratd" realizat prin colegiul cu durata de 3 iuri
sau institutul pedagogic cu durat6 de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de



licenf6; verificarrca indeplinirii condiliilor cumulative previzute la art- 3 din
Metodologie.

Perioada: I .* 3l octombrie 2014,
2. Afigarea listei cuprinzfind cadrele didactice care indeplinesc/nu indeplinesc
condiliile dc echivalale pe baza ECTS/SECT a inva{Smflntului universitar de scurF
durati, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat4
de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licent6.

Termen: 1 4 noiembrie 2014
3. Transmiterea ta Ministerul Educaliei Nalionale Directia Generalii
Management, Resurse Umane 6i Relea $colard Nalionald - a sifuafiei statistice pe
specializdri, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT
a invalam6ntuiui ruriversitar de scurtd durat5" realizat prin colegiuJ cu durata dc 3
ani sau instituful pedagogic cu duratd de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de
iicentrd.

Termen: 14 noiembrie 2014
4. Conrpletarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu
documentele necesare in vederea echivaldrii pebaza ECTS/SECT a invlfamantului
universitar de scurtb duratfl realuat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul
pedagogic cu duratA de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenf5,

Perioada: 17 noiembne -28 noiembrie 2QI4.
5. Transmiterea la Ministerul Educaliei Nafionale Direclia Generalii
Management, Resurse Llmane ;i Relea $colard Na{ionald - a siruafiei statistice
firrale centralizate, pe specializari, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea
pe b'aza ECTS/SECT a invApm0nnrlui universitar de scurti durat5" realtzat pnn
colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat4 de 3 ani, cu ciclul I de
studii universitare de iicenfE pi care indeplinesc cumulativ condiliil,e prevdzute de
Me to do I o gie in vederea echivalSrii.

Tennen: -5 decenrbrie 2014
6. l'ransmitcrca closarelor complete, insotite de observatiile inspcctorului gcolzu
pentru dezvoltarea rosurselor umane, pe specializdri, cdtre institutiile de invdtrimdnt
superior stabilite de Ministerul Educaliei Nalionale, penFu evaluare, echival2.e gi
eiiberarea atestatelor de echivalare.

Perioada: 10 - 19 decembrie 2014
7. Evaluarea dosiuelor la nivelul skucturilor universitare care asigurd formarea
inifiale ;i continud a personalului didactic.

Perioada: 5 ianuarie - 30 mai 2015
ti. Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea <le func1ii didactice

in invdtdmannt pregcolar gi preuniversitar obligatoriu.
PAnd la I septembrie 2015
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