
Echivalarea creditelor profesionale transferabile pentru anul
școlar 2021-2022

În  atenția  cadrelor  didactice  care  doresc  să  echivaleze  în  credite  profesionale
transferabile  programele  de formare finalizate  în  intervalul  consecutiv  de 5 ani  școlari  de
activitate  didactică  considerat  de  la  data  promovării  examenului  de  definitivat  cf.  OM
5967/06.11.2020, art.4, alin (1).

Calendar echivalare:

 În perioada 1 septembrie 2021 – 15 noiembrie 2021:   

● personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul
unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar
care  va  conține  copii  în  conformitate  cu  originalul  ale  diplomelor/  atestatelor/
adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue
pentru care solicită echivalarea, CI (CC, CN, dacă este cazul) și certificat definitivat și
alte documente referitoare la suspendarea activității  (dacă este cazul),  validate prin
semnătura solicitantului;

● directorul  unității  de  învățământ  solicită,  în  scris,  Casa  Corpului  Didactic  Galați
delegarea unui profesor metodist care să facă parte din comisia pentru echivalarea în
credite  profesionale  transferabile  a  programelor  de  formare  finalizate  în  intervalul
consecutiv de 5 ani școlari  de activitate  didactică considerat  de la data promovării
examenului de definitivat cf. OM 5967/06.11.2020, art.4, alin (1). Solicitările pot fi
depuse la sediul Casei Corpului Didactic Galați din str. Gării nr. 35 sau trimise pe
adresa de email: ccd_gl@yahoo.com. 

 În perioada 15 noiembrie 2021 – 15 ianuarie 2022:  

● La  nivelul  fiecărei  unități  de  învățământ  se  constituie,  anual,  prin  decizie  a
directorului,  o  comisie  pentru  echivalarea  în  credite  profesionale  transferabile  a
formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 6 și la art. 7 alin. (1) din
ORDINUL Nr. 5967/2020 din 6 noiembrie 2020;

● Comisia  de  la  nivelul  fiecărei  unități  de  învățământ  își  desfășoară  activitatea  în
intervalul 15 noiembrie 2021 – 15 ianuarie 2022, astfel: analizează, evaluează dosarul,
validează  echivalarea  și  eliberează  adeverințe privind  echivalarea/  recunoașterea
creditelor  profesionale  transferabile,  în  situația  întrunirii  condițiilor  de  formare
prevăzute la art. 6 și art. 7 alin. (1) și arhivează dosarele de echivalare;

Atenție!

Se echivalează programele de formare finalizate în ultimul interval consecutiv de 5 ani
școlari  de activitate  didactică  la  catedră,  considerat  de la  data  promovării  examenului  de
definitivare  în  învățământ,  fără  a  lua  în  calcul  perioadele  de  suspendare  a  contractului
individual de muncă, în condițiile legii.

Pentru detalii privind tipul de programe de formare supuse echivalării și numărul de
credite profesionale transferabile, vă invităm să consultați OM 5967/06.11.2020, art.6 și art.7.

mailto:ccd_gl@yahoo.com.


Documente utile:

 O.M. 5967/06.11.2020 
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/
OMEC_5967.pdf

 Anexa 1 Cerere solicitant

 Anexa 2 Adeverință 

 Anexa 3 Decizie comisie unitate școlară

 Anexa 4 Fișa de evaluare

 Anexa 5 PV Comisie de echivalare



ANEXA 1

Doamnă/Domnule Director,

Subsemnatul(a)  …………………., având examenul  de  definitivare  în  învățământul

preuniversitar promovat la data de …………., gradul didactic II obținut la data de …………,

gradul didactic I obținut la data de …..…………, având contractul de muncă suspendat în

perioada ………………………………, solicit eliberarea unei adeverințe din care să rezulte

că  în  intervalul  1  septembrie  ……..-…………….  (data  curentă),  calculat  conform

prevederilor  art.  245 alin.  (6) din Legea educației  naționale  nr. 1/2011, cu modificările  și

completările  ulterioare,  am  obținut  90  de  credite  profesionale  transferabile,  pe  baza

următoarelor documente anexate, în copie, prezentei cereri:

1) ..........................................

2) ..........................................

..........................................

Data 

Numele și prenumele (semnătura)

Doamnei/Domnului Director al …………………………………………………………



ANEXA 2

ANTET UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Nr. …… din data de ……..

ADEVERINȚĂ

Se  adeverește  prin  prezenta  că  doamna/domnul  ……..........................

…………………………,  încadrat  la  ………………..,  îndeplinește,  pentru  perioada  1

septembrie……-…….. (data prezentei),  condiția de formare continuă privind acumularea a

minimum 90 de credite  profesionale  transferabile,  în  ultimul  interval  consecutiv  de 5 ani

școlari  de activitate  didactică  la  catedră,  considerat  de la  data  promovării  examenului  de

definitivare în învățământ, exceptând perioadele de suspendare a contractului individual de

muncă,  în  condițiile  legii,  conform  următoarelor  diplome/atestate/adeverințe  evaluate  de

comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile  a formelor de organizare a

formării continue, prevăzută la art. 12 și 13 din Metodologia privind sistemul de acumulare,

recunoaștere  și  echivalare  a  creditelor  profesionale  transferabile,  aprobată  prin  Ordinul

ministrului educației și cercetării nr. 5.967/2020.

Nr.
crt.

Programul
de formare
continuă
absolvit

Documentul
care certifică

absolvirea
programului de

formare
continuă

Anul
absolvirii

programului
de formare
continuă

Număr CPT
acumulate/recunoscute/echivalat

e

1.

…..

TOTA
L CPT

- - -

Director,
...................................
(numele și prenumele)

Membru comisie pentru echivalare în CPT
....................................
(numele și prenumele)



ANEXA 3
Antet unitate școlară

D E C I Z I A nr............../.................

Având în vedere:

● prevederile  Metodologiei  privind  sistemul  de  acumulare,  recunoaștere  și  echivalare  a
creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OM nr. 5.967 din 6 noiembrie 2020,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.055 din 10 noiembrie 2020;

● prevederile art.  245  alin.  (6) și (8)  din  Legea  educației  naționale  nr.  1/2011,  cu
modificările și completările ulterioare;

● prevederile Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.  141/2020 privind  instituirea  unor
măsuri  pentru  buna  funcționare  a  sistemului  de  învățământ  și  pentru  modificarea  și
completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

● prevederile art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Educației și Cercetării;

● Decizia de numire a directorului nr……. din ………….

DIRECTORUL 
(unitatea școlară)

D E C I D E:

Art.  1.  Se  constituie  comisia  pentru  echivalarea  în  credite  transferabile  a  formelor  de
organizare  a  formării  continue  conform  Metodologiei  privind  sistemul  de  acumulare,
recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OM nr. 5.967
din 6 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.055 din 10
noiembrie 2020, formată din: 
● Preşedinte: 

…………………………………..... - directorul unităţii de învăţământ
● Membri: 

1. …………………..………………… - cadru didactic titular, reprezentant unitate școlară
2. ………………………..…………… - profesor  metodist  de la  Casa Corpului  Didactic

Galați 

Art. 2. Comisia funcţionează pentru a analiza dosarele personalului didactic, de conducere, de
îndrumare şi de control care solicită evaluarea, în perioada 15.11.2021 – 15.01.2022.
Art. 3. Unitatea școlară va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

D I R E C T O R,



ANEXA 4

ANTET UNITATE ȘCOLARĂ

Fişă individuală

de  echivalare  cu  credite  profesionale  transferabile  a  formelor  de  organizare  a  formării  continue
obţinute în conformitate cu Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a
creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OM nr. 5.967 din 6 noiembrie 2020, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.055 din 10 noiembrie 2020.

Numele şi prenumele

Intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la
catedră, considerat de la data promovării examenului de 
definitivare în învățământ

Nr.
crt.

Forma de organizare a formării continue care se
echivalează cu 90 credite profesionale transferabile

(art.8; 15)

Dovezile care atestă
participarea la

formele de
organizare  a

formării continue
care se echivalează

(Diplomă,
adeverință, atestat)

Anul
absolvirii

programului 
de formare
continuă

Număr
CPT

acumulate/
recunoscut
e/echivalat

e

1 Obținerea, în intervalul respectiv, a gradului didactic
II sau a gradului didactic I (90 CPT)

2 Absolvirea  de  către  personalul  didactic  din
învățământul preuniversitar, în intervalul respectiv, a
studiilor  universitare  de  master  în  domeniul  de
specialitate sau în domeniul Științe ale educației (90
CPT)

3 Absolvirea,  în  intervalul  respectiv,  a  studiilor
universitare  de  doctorat  în  domeniul  de  specialitate
sau în domeniul Științe ale educației (90 CPT)

4 Absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program de
conversie  profesională  a  cadrelor  didactice  în
învățământul preuniversitar (90 CPT)

5 Obținerea,  în  intervalul  respectiv,  a  unei  alte
specializări,  care  atestă  obținerea  de  competențe  de
predare  a  unei  alte  discipline,  în  învățământul
preuniversitar (90 CPT)

6 Absolvirea în intervalul respectiv a unui program de
studii  postuniversitare  într-un  domeniu  diferit  de
domeniul de specialitate,  în domeniul de specialitate
sau în domeniul Științe ale educației (30-60 CPT)

Total  număr  credite  profesionale  transferabile
echivalate:

- -



Data: ..................................................... 

Comisia pentru echivalare:    Preşedinte:.......................................................................... 

                                               Membri: ............................................................................ 

                                                               ..................................................................................

ANEXA 5

ANTET UNITATE ȘCOLARĂ 

Proces verbal,

 

Încheiat  astăzi............................................  în  şedinţa  Comisiei  pentru  echivalarea
creditelor  profesionale  transferabile  de  la  .............................................................................
(unitatea  școlară),  conform  Metodologiei  privind  sistemul  de  acumulare,  recunoaștere  și
echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OM nr. 5.967 din 6 noiembrie
2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.055 din 10 noiembrie 2020.

Comisia  funcţionează  în  baza  Deciziei  nr........./......................  emisă  de  Directorul
unităţii de învăţământ.  

Comisia constată că au fost înregistrate, în perioada legală, la secretariatul unităţii un
număr de ………   dosare.

În urma analizării  şi verificării  probelor depuse în dosare au fost  completate  fişele
individuale. 

Rezultatele sunt următoarele : 

Nr.

crt.

Numele  și  prenumele  cadrului  didactic
solicitant 

Rezultatul evaluării dosarului de echivalare
(admis/respins)

*Se adaugă rânduri în funcție de numărul de dosare înregistrate la unitatea școlară.

Drept care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

Preşedinte,   ................................................................................................... 

Membri, .............................................................................................

................................................................................................


