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CABINET MINISTRU

DGMRU

I

NATIONALE

ORDIN

penfru aprobqrea Caleudarului activitifilor prevfuutc lb Motodologia privind ecbivolarefl pG bNto
ECTS/SECT a tuviflmintului uuiversitar dc ccurtl duratl, roalizrt prin colegiul cu durala do 3
ani sau inetifutut pcdagogic cu durati de 3 sni, cu ciclul I de sndii univcrsitare de licenftr, pclltrr
cadrole didactice din bvifimlntul preuniverrifar, rprobattr prio Ordinul uinistrului educafiei,

cercetiriir tineretului pi tportului nr. 5.553/201 l, oeeiunoe 201 3-20 l4

ln bazaprevederilor art. 149 alin. (3) din Legeaeducaliei na$onale nr. t/2011, cu modificflrile $i
completdrile ulterioare,

in conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a
lnvapmdnnrlui universitar de scurti durat6, rcalizat prin colegiril cu durata de 3 ani sau institutul
pedagogio cu durat de 3 ani, cu ciclul I de studii wriversitare de licentd, pentru cadrele didactice din
invtrlfupintul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educaliei, cercetirii, tineretului gi
spornrlui ru. 5.553/2Al l, cu modific{rile ulterioare,

In baza prevederilor Hotir6rii Guvernului ru, 185/2013 privind organizarea gi func$onarea
Ministerului Educaliei Naflonale, cu modific5rile Ei oompletirile ulterioare;

Minirtrul Educoliei Nafl onrle
emite preeenlul ordin:

ART. l. Se aprobd Calendanrl activittr|ilor prevdzute in Metodologia privind echivalarea pe baza
ECTS/SECT a lnvd!4m^intului rrniversitar de scurti dqret4 realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau
institutul pedagogic cu durat[ de 3 arri, cu ciclul I de shrdii universitare de licenf6, pertru cadrele
didactice din lnvSfAm^dntul preuniversitar, aprobattr prin Ordinul ministrului educa$ei, cercet6rii,
tineretului 9i sportului ru. 5,553/2011, publicat in Monitonrl Oficial al Rom6niei,Pwtea I, nr. 733 din 19
octombrie 2011, cu modifrcdrile ulterioare, sesiunea 2013-2014, prev[zut in anexa care face pute
inlegranti din prezentul ordin.

ART, 2. Direclia generald managemenf resurse unuure gi refea gcolarl nafional4 din Ministerul
Educaliei Natrionale, inspectoratele gcolare, uni@ife 

'de 
invfiimAnt preuniversitar qi instirutiile de

inv{amint superior duc la indeplinire prcvederile prezentului ordin.
ART. 3. hezentul ordin se publici in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I.

Remuc Pricopie,

Bucue$ti
Nr. salt
pu[l{JQ-.,,fofg
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MINISTERUL
EDUCATIEI
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ANEXA 1

CALENDARTIL
activitifilor prevezute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a
invatdmentului universitar de scurt6 durata reaLizat prin colegiul cu durata de 3 ani
sau instituhrl pedagogic cu durat6 de 3 ani, cu ciclul I de studii universiare de
licenfa pentu cadrele didactice din invdfamintul preuniversitar, aprobatii prin
Ordinul miniskului educaliei, cercettrrii, tineretului gi sporillui ru. 5.553 /201t, cv
modifi cirile ulterioare, sesiunea 20t3 -2014

I. in vederea echivalnrii pe baza ECTS/SECT a invafamAntului universitar de
scurti durat4 rcalizat prin colegiul cu druata de 3 ani sau insdrutul pedagogic cu
durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenfl pentnr cadrele didactice
din invigdmdntul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul
ministrului educatiei, cercetdrii, tineretului gi sportului Dr. 5.553/2011, cu
modifictrrile ulterioare, sesiunea 2013-2014, dosarele cu documentele justificative
ale cadrelor didactice pentru care se aplic6 acest sistem de echivalt[e se depun la
inspectoratele gcolare.

Inspectorul gcolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifici indeplinirea
cumulativtr a condi[iilor de echivalare prevlante la art. 3 din Metodologia privind
echivalarea pe baza ECTS/SECT a invdlamantului universitar de scurti durattr,
realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu duratd de 3 ani,
cu ciclut I de srudii universitare de licerrt[, pentnr cadrele didactice din
?nvIlamdntul preuniversitar, aprobatE prin Ordinul ministrului educafiei, cercetirii,
tineretului gi sportului nr. 5.55312011, cu modific[ri]e ulterioare, pentnr categoriile
de cadre didactice previzute la art. I din aceeagi metodologieo intocmegte situalia
cennalizat4 pe specializAri, a cadrelor didactice care au solicitat echivalareq
formuleazi observatii cu privire la dosarele verificate.

II. in vederea echival[rii pe baza ECTS/SECT a invi{flmenillui universitar de
scurti durat5, realizat prin colegiul cu duraa de 3 ani sau instituful pedagogic cu
duratd de 3 ani, cu oiclul I de studii rmiversitare de licenti, pentu cadrele didictice
din invitamAnhrl preuniversitar, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul
minishului educaliei, cercet6rii, tineretului gi sporhrlui nr. 5,553/201l, cu
modificirile ulterioare, sesiunea 20t3-2014, ordinea denrlErii activitililor este
urm4toarear

l, Depunerea pi truegistrarea la inspectoratul gcolar a dosarelor cuprinzfnd
documentele justificative in vederea echivalfrrii pe baza ECTS/SECT a
invalamAntului universitar de scwtd dwat6" rcalizatprin colegiul cu durata dE 3 ani
sau institunrl pedagogic cu duratE de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de
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licenl6; verifisarea indeptinirii condiliilor cumulative previzute la art' 3 din
Metodologie.

Perioada: 21 octombrie - 20 noiembrie 2013
2. Afigarea tistei cuprinz6nd cadrele didactice care indeplinesc/nu tndeplinesc
condi$ile de echivalare pe bazaECTS/SECT ainvatimdntului universitar de scurti
duratj" realizat prin colcgiul cu durata de 3 sni sau instituful pedagogic cu durati
de 3 ani, cu ciclul I de shrdii universitare de licenfi'

Termen: 27 noiembrie 201 3
3. Transmiterea la Ministerul Educatiei Nalionale Directia Generali

Management, Resurse Umane $i Relea $colard Nalionali - a situaliei statistice pe

sp"cializari a cadrelor didaotice care au solicitat echivalareapebaz.aECTS/SECT a
invef6mdntului universitar de scurti dr.uata, realizat prin colegiul cu dwata de 3 ani
sau institutul pedagogic cu durati de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de
licenti.

Termen: 27 noiembrie 2013
4. Completarca dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu
documentele necesare fin vederea echivalflrii pebazaECTS/SECT a inviflmdnrului
universitar de scwi durat5, realizat prin colegiul cu duata de 3 ani sau instituhrl
pedagogic ou durati de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licen16.

Perioada:28 noiembrie - 13 decembrie 2013
5. Transmiterea la Ministerul EducaJiei Nalionale Direcgia General[
Management, Resu$e Umane gi Relea $colar[ Nalional[ - a sin4iei statistice
finale, pe specializiri, a cadrelor didactice care au soliciat echivalerea pe baza
ECTS/SECT a invnpmflntului universitar de scurti durat6, realizatprin colegiul cu
drrrata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durattr de 3 ani, cu ciclul I de studii
universitare de licent6 qi care tndeplinesc cumulativ condiliile previzute de
Metodolo gie in vederea echivalirii.

Termen: 20 decembrie 2013
6. Transmiterea dosarelor complete, insolite de observafiile inspectorului gcolar
pentru dezvolmrea resurselor urnane, pe specializlri, cdBe institutiile de invdf{mf,nt
superior stabilite de Ministerul Educafiei Nafionale, penint evalusre, echivalare gi
eliberarea atestatelor de echivalare.

Perioada: 20 - 31ianuarie 2014
7. Evaluarea dosarelor la nivelul strucfurilor universitare care asigura formarea
initialE $i continui a personalului didactic.

Perioada: 3 februarie - 30 mai 2014
8. Eliberarea atestatelor de echivalare valabile penfru ocuparea de fimc1ii didactice
in inviliminnrl pre gco I ar pi preuni versitar o bl i gatoriu.

P6n6 la I septcmbrie 2014


