
ANEXA 1

CALENDART]L
activit4lilor prevdzute ln Metodologia privind eohivalarea pe baza ECTS/SEC'I a
invdfanentului univemitax de scurtd druati, realizat prin colegiul cu durata de 3 a.ni
sau institutul pedagogic cu durati de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de
licenl4 pentru cadrele didaclice dh invilAmantul preuniversitar, aproba6 prin
Ordhul minislrului educaJiei, cercetirii, linerelului ;i sporrului nr. 5.553/201l, cu
moditicillilc ultcrioars, sesiurlea 201 3-20l4

I. in vederea echivalirii pe baza ECTS/SECT a invnldmanfului universitar de
scurta duruti, realizat prin colegiul cu duata de 3 aoi sau institunrl pedagogio cu
durag de 3 ali, cu ciclul I de studii universitare dc licenti, penku cadrele didactice
din inv6{5m6ntul preuriversilar, confbmr metodologiei aprobate prin Ordinul
ministrului educaliei, cercefirii, tineretului 9i sporlului nr. 5.553/2011, cu
nodificirile ulterioaxe, sesiunea 2013-2014, dosarele cu documentcle justificaiive
ale cadrelor didactice pentru caxe se aplica acest sistem de echivalare se depun Ia
inspectoratele qcolare.

Inspectorul Fcolax penfir dezvolluea resurselor umeme verifici indeplinirea
cumulativii a oondiliilor de echivalarc prevlzlutc la art. 3 din Metodologia privind
echjvalalea pe baza ECTS/SECT a lnvdli.mertului universifar de sounii dlllala
rcalizal prin colegiul cu durata de 3 a]ri sau insdnltul pedagogic cu cluratd dc 3 ajri,
cu ciclul I de sfudii universikre de licenl6, penru carlrele didaciiue cl.in
invfitunantul preuniversitar, aproba6 prin Ordinul ministrului educaliei, cercetetii,
tinerctului Si sportului nr. 5.553/2011, cu moditicbxile ulterioare, penfu ca1€goriilc
de cadre didactice plevezuE la art. I din aceeaqi melodologie, intogme$te situalia
centrallzaJe" pe specializiri" a cadrelor didactice sare au solicilat c<,hivalarea"
formuleazi observatii cu privire la dosarele verificate,

II. In vederea echivalirii pe baza ECTS/SECT a inv6kinintului universita:. de
scurti dura@ realizat prin colegiul cu durata dc 3 ani sau instituh.rl pedagogic cr.r
duratd de 3 ani, cu si{rlul I de studii urivcrsilarc de licenla, penLru cadrele didactice
din lnvdlamAntul prcuniversita.x, confbrm Metodologiei aprobate prin Ordinul
niinistrului cducaliei, cerceti.rii, tincretului !i sportului ru.. 5.553/2011, cu
modificarile ulterioare, sesiunea 2013-2014, ordinea derularii astivitEtilo! este
urmAtoarea:

I. Depunerea gi iruegistra.r'ea la inspcctoratul gcolar a dosarelrr r:uprirzdnd
documenlele justificative in vederea echivaldrii pe baza BCTS/SECT a
invApmantului rmiversitar de scurtd duraH, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani
sau instifiull pedagogic cu durati dc 3 ani, cu ciclul I dc studii unive$itare de



t - 1  l r l 2 t _1Ct1t_J

licentft verificarea lndeplinidi condiliilor cumulafive prevazufe la art. 3 din
Melodologie.

Perioada: 21 oclombrie - 20 noiembrie 2013
2. Atigarea listei cuprirz6nd cadrele didactice o.{e indeplinesc/nu indeplinesc
condiliile de echivalare pe baza ECTS/SECT a invilimentului r.ufversitar de scurta
durati, realizat pdn colegiul cu durata de 3 ani sau instihrtul pedagogic cu dwata
de 

'l 
ani- cu ciclul I de srudii universitare de Jicenld.

Termen: 27 noiembrie 2013
3. Transmiterea la Ministerul Educaliri Nagionale - Direcla Generala
Maragement, Resurse Umane gi Relea $colarii Nalionald - a situaliei staiistice pe
specializAri a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECfS/SECT a
lnv4ldmAntului universitar de scu A druat{ realizat pdn oolegiul cu duata de 3 art.i
sau institutul pe4agogic cu durat6 de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de
licen{i.

Temren: 27 noiembrie 2013
4. Conrpletarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarelc completc crr
documentele necesare ln vederea echivalarii pc baza ECTS/SECT a lnvA$rnartului
univelsitiu de scwti durale, realiz4t prin colegiul cu durata de 3 ani sau insfitutul
pedagogic cu durati de 3 ani, cu ciclul I de srudii ruriversitare de licenli.

Perioada: 28 noiembrie - 13 decembrie 2013
5. Trarsmiterea la Ministerul Educaliei Nalionale Direclia Gencrali
Malagomcnt, Resurse Umane 9i Relea $colari Nalional:i - a situaliei statistice
firrale, pe spccializ6ri, a cadrelor didactice care au solicitai cohivalarea pe baza
ECTS/SECT a invaFmantului wdversifar de scurtd durat6" realizat prin colegiul cu
durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu duratE de 3 ani, cu ciclul I de srudii
universitare de licenti qi care indeplinesc cumulativ conditiite previzute de
Metodologie ia v ederea echivalarii.

Termen: 20 deccmbrie 2013
6. Trarsmiterea dosarelor complete, bsolite de obsewaliile inspectorului qcolar
peffru dezvoltarea resurselor umaae, pe specializdri, cltre irxtitutiile de invdlSmalt
superior stabilite de Ministerul Educaliei Nslionale, penfru evalude, echivalarc $i
eiiberarea atestatelor de eohiyalare.

Perioada: 20 - 3l ianuarie 2014
7, Evaluruea dosarclor la nivelul str:cfuri[or univetsilarc care asigur6 formarr":a
inilial6 Si continuA a personalului didactic.

Perioada: 3 tbbruarie - 30 mai 2Ql4
8. Eliberarea ateslalelor de echivalare valabile pentru ocuparea de funclii didactice
ln invaFmantul pregcolar gi preuniversitar obligatoriu.

PenA h 1 septembTie 2014


