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ACTE ALE ORGANELOR DE SPEGIALITATE
l\LE ADMtNISTRAT|Et pUBLlcE GENTRALE
MTNISTERUL EDUCAT|Et

ORDIN
pentru aprobarea Calendarului

activitililor previzute in Metodologia privind echivalarea
pe baza ECTS/SEGT a invSlimintului universitar de scurti

durat5, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul
pedagogic cu durati de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare

de licenfi, pentru cadrele didactice din invifimintul
preuniversitar, aprobati prin Ordinul ministrului educaliei,

cerceterii, tineretului 9i sportului nr. 5.55312011,
sesiunea 2022-2A23

AvAnd in vedere:

- 
prevederile art. 94 gi ale art. 149 alin. (3) din Legea educa{iei nafionale

nr- 112011, cu modificirile si cornplet8rile ulterioare;

- 
prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT

a inv6ldm6ntului universitar de scurti duratd, realizat prin colegiul cu durata de
3 ani sau institutul pedagogic cu duratd de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare
de licenld, pentru cadrele didactice din invSfirndnlul preuniversilar. aprobatd prin
Ordinul ministrului educafiei, cercetirii, tineretului si sportului nr,5.553/20'11 ,

cu modificdrile ulterioare;

- Referatulde aprobare nr. 182/DGMRURS din 2.A2.2O23,
in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotdr6rea Guvernului nr. 361912O21

prlvind organizarea gi functionarea Ministerului Educaliei, Gu rnodificdrile
si completSrile ulterioare,

ministrul educatiei emite prezenlul ordin.
Art. 1 . - Se aprobd Calendarul activitdtilor prevdzute in Metodologia privind

echivalarea pe baza ECTS/SECT a invS[Sm6ntului universitar de scurtd durat6,
realizat prin colegiulcu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu duratd de 3 ani,
cu ciclul I de studii universitare de licen!5, pentru cadrele didactice din invSlSmAntul
preuniversitar, aprobatd prin Ordinul rninistrului educa{iei. cercetirii, tineretului
sisportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2o22*2023, previzut in anexa care face
parte integranti din prezentul ordin.

Art. 2. - Direclia generald nlanagenrent resurse umane gi re{ea gcolari
din cadrul Ministerului Educaliei, inspectoratele scolare judefene/lnspectoratul
$colar al Municipiului Bucuresti, unitSlile de invif5m6nt preuniversitar 9i
institu{iile de inv5{5rn6nt superior duc la indeplinire prevederile prezentului
ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea l.

p. Ministrul educaliei,
Gigel Paraschlv,
secretar de stat

Bucuresti. 17 februarie 2A23.
Nr.3.696.
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AruExA

CALENDARUL
activltdfilor previ:ute in Metodologia privind echivalarea pe baea ECTSISECT

a invitimintului universitar de scurti durat5, realizat prln colegiul cu durata de 3 ani
sau instltulul pedagogic cu durati de 3 ani, cu ciclul I de studll univereitare de licenfS,

pentru cadrele dldactlce din invlfimintul preuniversita( aprobalS prin Ordinul mlnistrulul educa$el,
cercotirli, tineretului gi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2022*2023

l, in vederea echival6rii pe baza ECTS/SECT a invS{dm&ntului univsrsitar de scurtd durat6, realizat
prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu duratd de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare
do licent6, pentru cadrele didactice din invS{dm6ntul preuniversitar, conform Metodologiei privind
echivalarea pe baza ECTS/SECT a invS[amdnlului universitar de scurtii durati, realizat prin colegiul cu
durata de 3 ani sau institr-rtul pedagogic cu durati de 3 ani, cLr ciclul I de studii universitare de licen!6,
pentru cadrele didactice din invildmAntul preuniversitar, aprobatd prin Ordinul ministrului educaliei,
cercetarii, tineretului gi sportului nr,5.553/2011, cu modificirile ulterioare, denumiti in continuars
Metodologie, 66siunea 2022-?023, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didaclice pentru
care se aplicd acesl sistem de echivalare se depun la inspectoretele qcolare,

lnspectorul -scolar responsabil cu dezvoltarea resurselor umano verific6 indeplinirea cumulativd
a condi{iilor de echivalare prevSzute la art. 3 din Metodologie, pontru categoriile de cadre didactice
prev5zute la art. 1 din aceeaEi metodologie, intocmeEte situa[ia cerrtralizatd, pe specializdri, a cadrelor
didactice care au sollcllat echlvalarea 5l formuleaz6 observa$l cu prlvire la dosarele verlflcate.

ll. in vederea echivaldrii pe baza bCfSlSeCf a invelemantuiui universitar ds scurte durate, realizat
prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durati de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare
de licentd, pentru cadrele didactice din invSldnr6ntul preunivorsitar, conform Metodologiei, ordinea derul6rii '
activit6[ilor este urmdtoaraa:

1. Depunerea gi inregistrarea la inspecloratul qcolar a dosarelor cuprinzdnd documentele justificative
in vederea echivalSrii pe baza ECTS/SECT a invd{irndntului universitar de scurtd durat6, realizat prin
colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu duratd de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare
de llcenti; verlficarea fndeplinirll condiflllor curnulatlve prevezute la art. 3 din Metodologle

Terrnen: p6ni la 9 martie 2023
2. Afigarea llstei cuprinzind cadrele didactics care indeplinesc/nu indeplinosc condiflile de echivalare

pe baza ECTS/SECT a invdlAm6ntului universilar de scurtd durald, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani
sau institutul pedagogic cu durat6 de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licen|6, cu precizaroa
rnotivului neindeplinirii condifiilor de echivalare Ei, dupd caz, a termenuluide complelare a dosarului

Termen: p6nd la 10 martie 2023
3. Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu documentele necesare

in vederea echivaldrii pe baza ECTS/SECT a invelarnentului universitar de scurti durati, realizat prin
colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu dumtd de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare
de llcon!6; afigarea listelor finale

Termen: pind la 16 martie 2023
4. Transmiterea la Ministerul Educaliei a situaliei statistice cenhalizate flnale a cadrelor didactice care

au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a ?nvd{Smdntului universitar de scurli durat6. realizat prin
colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durate de 3 ani, cu ciclul I de studil universitare
de licentd 9i care indeplinesc cumulativ condifiile prevdzute de Metodologie in vederea echlvalSrii,
pe specializdrile pentru care se solicitd echivalarea, cu precizarea specializdriiabsolvite qia incadr6rii actuale

Termen: pAnd la 17 maftie 2023
5. Centralizarea la nivelul Ministerului Educafiei a situa[iilor stati(tice lransmise de inspectoratele

scolare: stabilirea instituliilor de invdfAmdnt superior care asiguri formarea ini[ial6 gi conlinuE
a personalului didactic pentru aplicarea procedurii de echivalare; informarea de cdtre Ministerul Educaliei
a instituliilor de invel6mant desemnate gi comunicarea cdtre inspectoratele gcolare a institutiilor ds
invAtdmAnt desemnate

Termen: p&ni la 31 martie 2023
6. Transmiterea dosarelor complote, insotite de observatiile inspectorului rosponsabilcu dezvoltarea

resurselor umane, pe specializdri, citre institufiile de inv6firndnt superior stabilite de Ministerul Educafiei,
pentru evaluare, echivalare gi eliberarea atestatelor de echivalare

Termen: pdnd la 7 aprilie 2023
7. Evaluaraa dosarelor la nlvelul structurilor universitare stabilite d6 Ministerul Educafiei penlru

evaluare, echivalare gi eliberarea atestatelor de echivalare

Parioada: aprilie-iulie 2023
B. Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de func{ii didactic,e de profesor

in i,nvildmintul prepoolar, primar, gimnazial, profesional, licealclasele a lX-a gia X-a, in palatele gi cluburile
copiilor qi elavilor, precum qia func[iei didaclice de profesor de inslruire pracfice in invApmantul prei;nlversltar

Termen; pdn6 la 31 august 2023


