
 
FORMULAR - cadrul instituŃional şi procedural privind condiŃiile care trebuiesc îndeplinite în 
vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăŃământului 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 
licenŃă, pentru cadrele didactice din învăŃământul preuniversitar 

 
Art. 3. - (1) Se echivalează pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) învăŃământul 
realizat prin colegiul de institutori cu durata de 3 ani în cadrul instituŃiilor de învăŃământ superior 
acreditate/autorizate să funcŃioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor susŃinut la instituŃii de 
învăŃământ superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licenŃă, pentru institutorii încadraŃi în 
învăŃământul preşcolar, preşcolar special, primar, primar special şi gimnazial special, în vederea ocupării funcŃiilor 
didactice de profesor în învăŃământul preşcolar, profesor în învăŃământul primar, profesor itinerant şi de sprijin, 
profesor-educator.  
(2) În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcŃiilor didactice de profesor în învăŃământul preşcolar, 
profesor în învăŃământul primar, profesor itinerant şi de sprijin sau profesor-educator, cadrele didactice prevăzute la 
alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinŃe la data solicitării echivalării:  
a) sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăŃământul preuniversitar;  
b) nu au fost sancŃionate disciplinar şi au obŃinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaŃi, 
respectiv calificativul parŃial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea;  
c) deŃin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei 
privind mişcarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar;  
d) au obŃinut definitivarea în învăŃământ;  
e) au obŃinut gradul didactic II;  
f) au obŃinut gradul didactic I;  
g) au o vechime la catedră de minimum 10 ani;  
h) au obŃinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de 
perfecŃionare acreditate de către Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

 
(3) Pentru absolvenŃii liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice sau ai şcolilor echivalente care au 
absolvit cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată, încadraŃi în învăŃământul preşcolar şi primar, precum şi 
pentru absolvenŃii învăŃământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogic şi 
metodic, încadraŃi în învăŃământul preşcolar şi primar, se echivalează pe baza ECTS/SECT învăŃământul superior 
absolvit în cadrul instituŃiilor de învăŃământ acreditate/autorizate să funcŃioneze provizoriu, cu examenul de 
finalizare a studiilor susŃinut la instituŃii de învăŃământ superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de 
licenŃă, în vederea ocupării funcŃiilor didactice de profesor în învăŃământul preşcolar, profesor în învăŃământul 
primar, profesor itinerant şi de sprijin, profesor-educator, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării 
echivalării, cerinŃele prevăzute la alin. (2).  
 
(4) Se echivalează pe baza ECTS/SECT învăŃământul realizat prin colegiul de institutori cu durata de 3 ani, în 
cadrul instituŃiilor de învăŃământ acreditate/autorizate să funcŃioneze provizoriu, cu ciclul I de studii universitare 
de licenŃă, pentru absolvenŃii colegiilor universitare de institutori încadraŃi în învăŃământul gimnazial sau în 
palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, în vederea ocupării funcŃiei didactice de profesor în învăŃământul 
gimnazial.  
(5) În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcŃiei didactice de profesor în învăŃământul gimnazial, 
cadrele didactice prevăzute la alin. (4) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinŃe la data solicitării 
echivalării:  
a) sunt titulare pe posturi didactice/catedre din învăŃământul gimnazial sau din palatele şi cluburile copiilor şi 
elevilor;  
b) nu au fost sancŃionate disciplinar şi au obŃinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaŃi, 
respectiv calificativul parŃial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea;  
c) deŃin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei 
privind mişcarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar;  



d) au obŃinut definitivarea în învăŃământ;  
e) au obŃinut gradul didactic II;  
f) au obŃinut gradul didactic I;  
g) au o vechime la catedră de minimum 10 ani;  
h) au obŃinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de 
perfecŃionare acreditate de către Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  
 
(6) Se echivalează pe baza ECTS/SECT învăŃământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata 
de 3 ani, în cadrul instituŃiilor de învăŃământ acreditate/autorizate să funcŃioneze provizoriu, cu examenul de 
finalizare a studiilor susŃinut la instituŃii de învăŃământ superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de 
licenŃă, pentru maiştrii-instructori încadraŃi în învăŃământul gimnazial special şi şcolile de arte şi meserii din 
învăŃământul special, în învăŃământul liceal şi postliceal, la anul de completare, precum şi în palatele şi cluburile 
copiilor şi elevilor, în vederea ocupării funcŃiei didactice de profesor de instruire practică.  
(7) În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcŃiei didactice de profesor de instruire practică, cadrele 
didactice prevăzute la alin. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinŃe la data solicitării 
echivalării:  
a) sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăŃământul preuniversitar;  
b) nu au fost sancŃionate disciplinar şi au obŃinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaŃi, 
respectiv calificativul parŃial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea;  
c) deŃin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei 
privind mişcarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar;  
d) deŃin atestatul de formare psihopedagogică;  
e) au obŃinut definitivarea în învăŃământ;  
f) au obŃinut gradul didactic II;  
g) au obŃinut gradul didactic I;  
h) au o vechime la catedră de minimum 10 ani;  
i) au obŃinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani pe baza participării la programe de 
perfecŃionare acreditate de către Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  
 
(8) Se echivalează pe baza ECTS/SECT învăŃământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata 
de 3 ani, în cadrul instituŃiilor de învăŃământ superior acreditate/autorizate să funcŃioneze provizoriu, cu examenul 
de finalizare a studiilor susŃinut la instituŃii de învăŃământ superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de 
licenŃă, pentru antrenorii încadraŃi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor şi cluburile sportive şcolare, în 
vederea ocupării funcŃiei didactice de profesor antrenor.  
(9) În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcŃiei didactice de profesor antrenor, cadrele didactice 
prevăzute la alin. (8) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinŃe la data solicitării echivalării:  
a) sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăŃământul preuniversitar;  
b) nu au fost sancŃionate disciplinar şi au obŃinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaŃi, 
respectiv calificativul parŃial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea;  
c) deŃin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei 
privind mişcarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar;  
d) deŃin atestatul de formare psihopedagogică;  
e) au obŃinut definitivarea în învăŃământ;  
f) au o vechime la catedră de minimum 10 ani;  
g) au obŃinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de 
perfecŃionare acreditate de către Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

 
(10) Se echivalează pe baza ECTS/SECT învăŃământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu 
durata de 3 ani, în cadrul instituŃiilor de învăŃământ superior acreditate/autorizate să funcŃioneze provizoriu, 
cu examenul de finalizare a studiilor susŃinut la instituŃii de învăŃământ superior acreditate, cu ciclul I de 
studii universitare de licenŃă, pentru profesorii încadraŃi în învăŃământul gimnazial, gimnazial special, şcolile 
de arte şi meserii din învăŃământul special sau la anul de completare, precum şi în palatele şi cluburile copiilor 
şi elevilor, în vederea ocupării funcŃiei didactice de profesor în învăŃământul preuniversitar obligatoriu. 



 
 (11) În vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcŃiei didactice de profesor în învăŃământul 
preuniversitar obligatoriu, cadrele didactice prevăzute la alin. (10) trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele cerinŃe la data solicitării echivalării:  
a) sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăŃământul preuniversitar;  
b) nu au fost sancŃionate disciplinar şi au obŃinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaŃi, 
respectiv calificativul parŃial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicită echivalarea;  
c) deŃin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform 
metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar;  
d) au obŃinut definitivarea în învăŃământ;  
e) au obŃinut gradul didactic II;  
f) au obŃinut gradul didactic I;  
g) au o vechime la catedră de minimum 10 ani;  
h) au obŃinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani pe baza participării la 
programe de perfecŃionare acreditate de către Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  
 
 
Acest sistem de echivalare se aplică pentru cadrele didactice încadrate în învăŃământul preuniversitar 
prevăzute în articolele de mai sus,  care nu sunt înmatriculate la programe de studii universitare şi forme 
de învăŃământ acreditate/autorizate să funcŃioneze provizoriu, pentru dobândirea licenŃei, în cadrul 
ciclului I de studii universitare de licenŃă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în concordanŃă 
cu Centralizatorul privind disciplinele de învăŃământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de 
concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar, în vigoare, numit în 
continuare Centralizator.  
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Formular – FIŞA DE ÎNSCRIERE 
 
 
Unitatea de învăŃământ………… 
Nr…………/………… 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  

În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăŃământului 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 licenŃă, pentru cadrele didactice din învăŃământul preuniversitar 
    
 
Numele şi prenumele ............................................................................................................................ 
          (numele de pe diploma de studii, iniŃiala tatălui, prenumele , numele după căsătorie - cu majuscule) 

cadru  didactic titular/ suplinitor, în unitatea de învăŃământ………………………………….... 
instituŃia de învăŃământ absolvită ....................................................................,  cu durata de ................ani.  

specializarea obŃinută prin studii…………………………………………….nr. telefon…………….. 

 
 
 
Data:                                                                                                   Semnătură candidat……. 
 
 

                                                                                                           Confirmare director,  
 

□  Îndeplinirea  cumulativă a  condiŃiilor precizate  la art. 3,  în funcŃie de situaŃie (instituŃia absolvită, modul de 

încadrare) 

□  Dosarul este complet şi conŃine: 

1)  fişa de înscriere 
2)  opisul ( denumire document - nr. pagină/pagini) 
3)  copii de pe actele de studii, certificat de naştere, certificat  căsătorie/hotărâre de divorŃ sau alt act ce atestă 
schimbarea numelui, dacă este cazul  (confirmate de conducerea unităŃii şcolare) 
5)  documente care certifică  îndeplinirea condiŃiilor cumulative (depuse în ordinea precizată de metodologie) 
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 Descrierea activităŃilor şi responsabilităŃilor 

ActivităŃi / Etape Răspunde Mod   de desfăşurare / Termene Riscuri 
semnificative 

Întocmirea dosarelor la  
nivelul unităŃii şcolare  

Secretar  

Director 

Cadru didactic 

 

Cadrele didactice care îndeplinesc condiŃiile 
legale de înscriere şi îndeplinesc cumulativ 
condiŃiile de echivalare prevăzute la art. 3, 
(F01.P01.28 ), îşi întocmesc dosarul  
cuprinzând documentele justificative care 
atestă că sunt îndeplinite cumulativ condiŃiile  

Directorul unităŃii de învăŃământ verifică 
existenŃa şi legalitatea documentelor din 
dosarele de înscriere, îndeplinirea condiŃiilor 
de înscriere, respectarea prevederilor legale 
şi certifică prin semnătură şi ştampilă fişa tip 
de înscriere (F02.P01.28 ) 

Perioada –1 decembrie- 31 decembrie 

 

Neîndeplinirea 
condiŃiilor 
legale 

Transmiterea şi 
înregistrarea  dosarelor 
la ISJ 

Cadru didactic 

ISDRU 

Salariat 
registratură 

Cadrele didactice – care îndeplinesc 
condiŃiile legale de înscriere  transmit 
dosarele  la ISJ. 

Perioada –5- 31 ianuarie  

Dosarele  vor  fi înregistrate  şi distribuite 
apoi ISDRU. 

Înregistrarea 
unor dosare 
incomplete 

Centralizarea dosarelor 
primite 

ISDRU 

DPPD 

ISDRU centralizează dosarele  primite şi le 
înaintează către structurile universitare care 
asigură formarea iniŃială şi continuă a 
personalului didactic. 

Dosare care nu 
corespund 
criteriilor 
respective de 
echivalare 

Evaluarea dosarelor DPPD DPPD –urile evaluează  dosarele 
candidaŃilor în vederea acordării atestatului 
de echivalare. 

- 

 

Emiterea atestatelor DPPD 

 

DPPD –urile completează şi eliberează 

atestatele de echivalare pe baza 
ECTS/SECT  a învăŃământului 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 
licenŃă, pentru cadrele didactice din 
învăŃământul preuniversitar. 

- 

 


