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CATRE
INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN/ AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
in atentia doamnei/domnului inspector §Colar general
Spre §tiinta inspectorului §Colar responsabil cu dezvoltarea resurselor umane

Va informam ca Ordinul ministrului educatiei §i cercetarii nr. 3241/12.02.2020 privind
aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe
baza ECTS/SECT a invatamantului 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 Iicenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar,
aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului §i sportului nr.
5.553/2011, sesiunea 2019 - 2020, se afla in curs de publicare in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
Inspectoratul ~colar judetean/al municipiului Bucure~ti va asigura inregistrarea
dosarelor candidatilor §i completarea dosarelor acestora in termenele prevazute in
calendarul aprobat. Situatia statistica finala va fi transmisa pe adresa de e-mail
maria.stoea@edu.gov .ro, pana la data de 20 martie 2020.
Transmitem, anexat, Calendarul activitiiJilor previi.zute in Metodologia privind
echivalarea pe baza ECTS!SECT a tnviitiimantului universitar de scurtii. duratii,
realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu duratii de 3 ani, cu
ciclul I de studii universitare de licenfii, pentru cadrele didactice din fnviifiimantul
preuniversitar, aprobatii prin Ordinul ministrului educafiei, cercetiirii, tineretului ~i
sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019 - 2020, Anexa la Ordinului ministrului
educatiei §i cercetarii nr. 3241112.02.2020.
Corina MARIN

Maria Cristea-Stoea

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucur~ti
Tel: • 40 (0)21 405 56 54; Fax: +40 (0)21 405 56 62; www.edu.ro

ANEXA LA OMEC NR. 3241/2020
CALENDARUL

activitiitilor previiz11te 'in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a
lnvatamantului 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 licentii,

pentru cadrele didactice din inviltifm§.ntul preuniversitar, aprobata prin Ordinul
ministrului educapei, cercetiirii, tineretului
2020

~i

sportului nr. 5.553/2011, sesiWlea 2019 -

I. fn vederea echivaliirii pe baza ECTS/SECT a lnvatamfultului universitar de scurta

d11rata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de
3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentii, pentru cadrele didactice din
lnviitiimIDtul preuniversitar, conform Metodologiei privind echivalarea pe baza
ECTS/SECT a lnvatfunillltului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul ct1
durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii
trniversitare de licenta, pentru cadrele didactice dll1 'invatamantul preuniversitar
(metodologia), aprobata prin Ordinul ministrului educatJei, cercetarii, tineretului

~i

sportului nr. 5.553/2011, cu modificarile ulterioare, sesiunea 2019 - 2020, dosarele cu

documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplica acest sistem de
echivalare se depun la inspectoratele ~colare.
Inspectorul 9colar responsabil cu

dezvoltarea resurselor umane verifica

lndeplinirea cumulativa a conditiilor de echivalare prevazute la art. 3 din metodologia
aprobata prin Ordinul minist1ului educatiei, cercetarii, tineretului 9i sportului nr.
5.553/2011, cu modificarile ulterioare, pentru categoriile de cadre didactice previ:i.zute

la art. 1 din aceea9i metodologie, intocme9te situatia centralizat.3., pe specializ.3.ri, a
cadrelor didactice care au solicitat echivalarea 9i formuleaz.3. observap_i et1 privire la
dosarele verificate.
II. In vederea echival.3.l'ii pe baza ECTS/SECT a 'inviitiirnfultului 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 licenf.3., pentru cadrele didactice din
lnvatamillltul preuniversitar, conform metodologiei a probate prin Ordinul ministrului
educap_ei, cercetarii, tineretului 9i sportului nr. 5.553/2011, cu modific.3.rile ulterioare,
sesiunea 2019 - 2020, ordinea derul&rii
1. Depunerea

~i

activit3~ilor

este urm.3.toarea:

lnregistrarea la inspectoratul

~colar

a dosarelor cuprinzfuld

documentele justificative in vederea echival<lrii pe baza ECTS/SECT a lnvatamantului
ttniversitar de scurta durata, reaiizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul

pedagogic cu durata de 3 ani, cti ciclul I de studii universitare de licenta; verificarea
lndeplinirii conditiilor cumulative prevazute la art. 3 din metodologie.
Termen: panii la 10 martie 2020
2. Afi9area Iistei cuprinz.ind cadrele didactice care lndeplinesc/nu lndeplinesc
conditiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a 1nvatamfultului 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 tmiversitare de Iicenta, cu precizarea motivu1ui nelndeplinirii
conditiilor de echivalare ~i, dupa caz, a termenului de completare a dosarului.
Termen: pana la 13 rnartie 2020
3. Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu
documentele necesare in vederea echivalarii pe baza ECTS/SECT a 1nvatamantului
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
listelor finale.
Termen: pana la 18 martie 2020

licent~; afi~area

4. Transmiterea la Ministenil Educatiei 9i Cercetarii a situatiei statistice finale
centralizate a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a
ll1vatamfu1tului universitar de scurtii 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
9i care lndeplinesc cumulativ conditiile prevazute de metodologie 1n vederea
echivaliirii, pe specializari1e pentru care se solicita echivalarea, cu precizarea
specializ3rii absolvite 9i a incadrarii actuale.
Termen: pana la 20 martie 2020
5. Centralizarea la nivelul Ministerului Educa\jei eyi Cercetclrii a situat]_ilor statistice
transmise de inspectoratele 9colare; stabilirea institutiilor de invatamant superior care
asigurii formarea inifialii 9i continua a personalului didactic pentru aplicarea
procedurii de echivalare; informarea de ciitre Ministerul Educatiei 9i Cercetarii a
institu~iilor de lnviitamant desemnate 9i a inspectoratelor 9colare.
Termen: panii la 31 martie 2020
6. Transmiterea dosarelor complete, lnsopte de observatiile inspectorului 9colar
responsabil cu dezvoltarea resurselor umane, pe specializiiri, ccltre institupile de
lnvatamant superior stabilite de Ministerul Educap_ei 9i Cercet3rii, pentru evaluare,
echivalare ~i eliberarea atestatelor de echivalare.
Termen: pilnii la 10 aprilie 2020
7. Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare stabilite de Ministerul
Educapei 9i Cercet3rii pentru evaluare, echivalare eyi eliberarea atestatelor de
echivalare.

Perioada: aprilie-iulie 2020
8. Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de functii didactice
de profesor in lnvatamantul pre9colar ~i preuniversitar obligatoriu.
Termen: pana la 1 septernbrie 2020

