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ORDIN nr. 3611 din 31 martie 2021 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia 
privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului 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 licenţă, 
pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2020-2021 
 
Având în vedere: 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
- prevederile art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului 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 licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin 
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare, 
ministrul educaţiei emite prezentul ordin. 
Art. 1 
Se aprobă Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a 
învăţământului 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 licenţă, pentru cadrele didactice din 
învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2020-2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezentul ordin. 
Art. 2 
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior duc la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. 3 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 

p. Ministrul educaţiei, 
Gigel Paraschiv, 
secretar de stat 

 
ANEXĂ: CALENDARUL activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a 
învăţământului 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 licenţă, pentru cadrele didactice din 
învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
nr. 5.553/2011, sesiunea 2020-2021 
I.În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului 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 licenţă, 
pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform Metodologiei privind echivalarea pe baza 
ECTS/SECT a învăţământului 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 licenţă, pentru cadrele didactice 
din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2020-2021, dosarele cu documentele 
justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplică acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele 
şcolare. 
Inspectorul şcolar responsabil cu dezvoltarea resurselor umane verifică îndeplinirea cumulativă a condiţiilor 
de echivalare prevăzute la art. 3 din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
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tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, pentru categoriile de cadre didactice 
prevăzute la art. 1 din aceeaşi metodologie, întocmeşte situaţia centralizată, pe specializări, a cadrelor 
didactice care au solicitat echivalarea şi formulează observaţii cu privire la dosarele verificate. 
II.În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului 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 licenţă, 
pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 
2020-2021, ordinea derulării activităţilor este următoarea: 
1.Depunerea şi înregistrarea la inspectoratul şcolar a dosarelor cuprinzând documentele justificative în 
vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului 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 licenţă; 
verificarea îndeplinirii condiţiilor cumulative prevăzute la art. 3 din metodologie 
Termen: până la 12 aprilie 2021 
2.Afişarea listei cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza 
ECTS/SECT a învăţământului 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 licenţă, cu precizarea motivului neîndeplinirii 
condiţiilor de echivalare şi, după caz, a termenului de completare a dosarului 
Termen: până la 13 aprilie 2021 
3.Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu documentele necesare în 
vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului 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 licenţă; afişarea 
listelor finale 
Termen: până la 19 aprilie 2021 
4.Transmiterea la Ministerul Educaţiei a situaţiei statistice centralizate finale a cadrelor didactice care au 
solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului 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 licenţă şi 
care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de metodologie în vederea echivalării, pe specializările pentru 
care se solicită echivalarea, cu precizarea specializării absolvite şi a încadrării actuale 
Termen: până la 21 aprilie 2021 
5.Centralizarea la nivelul Ministerului Educaţiei a situaţiilor statistice transmise de inspectoratele şcolare; 
stabilirea instituţiilor de învăţământ superior care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic 
pentru aplicarea procedurii de echivalare; informarea de către Ministerul Educaţiei a instituţiilor de 
învăţământ desemnate şi a inspectoratelor şcolare 
Termen: până la 28 aprilie 2021 
6.Transmiterea dosarelor complete, însoţite de observaţiile inspectorului responsabil cu dezvoltarea 
resurselor umane, pe specializări, către instituţiile de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei, 
pentru evaluare, echivalare şi eliberarea atestatelor de echivalare 
Termen: 28 aprilie 2021 
7.Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare stabilite de Ministerul Educaţiei pentru evaluare, 
echivalare şi eliberarea atestatelor de echivalare 
Perioada: mai-iulie 2021 
8.Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de funcţii didactice de profesor în 
învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal clasele a IX-a şi a X-a, în palatele şi cluburile 
copiilor şi elevilor, precum şi a funcţiei didactice de profesor de instruire practică în învăţământul 
preuniversitar 
Termen: până la 31 august 2021 
 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 345 din data de 5 aprilie 2021 
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Sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de echivalare a învăţământului de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani 
sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, în conformitate cu  OMECTS nr. 
5553/2011, modificat prin OMECTS nr. 4111/22.05.2012, iar candidatul nu figurează înmatriculat la programe de studii 
universitare şi forme de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu pentru dobândirea licenţei, în 
specialitatea postului ocupat.                                                   Director,     
 
 
 
                                                                                                                             

 
DOAMNĂ INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL 

( cerere pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu 
durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă) 
Subsemnatul(a) …………………………………………………………………, având funcţia didactică de 

…………………………………………………………,  specialitatea ………………………... 
( educatoare/învăţător/institutor/ profesor II/ maistru-instructor/antrenor) 

…………………….., titular/suplinitor calificat la unitatea de învăţământ……………………………… 
………………………… solicit  echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată cu 
ciclul I de studii universitare de licenţă în vederea ocupării funcţiei didactice de: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
(profesor pentru învăţământul preşcolar/profesor pentru învăţământul primar/profesor în învăţământul 
gimnazial/profesor itinerant şi de sprijin/profesor- educator/profesor instruire- practică/profesor antrenor)  
pentru specialitatea* ………………………………………………………………………………………. 
 
Anexez, în ordine, următoarele documente certificate  pentru conformitate cu originalul, de către directorul 
unităţii de învăţământ în care depun dosarul: 

• copie xerox, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, după certificatul de 
naştere, certificatul de căsătorie  (dacă este cazul) şi cartea de identitate; 

• adeverinţă privind încadrarea cadrului didactic, în profilul postului ocupat, la data solicitării echivalării (în 
anul şcolar 2020-2021) 

• copie xerox, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, după actul de 
titularizare/suplinire pe post; 

• copie xerox, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, după diploma de 
absolvire şi foaia matricolă, în profilul postului ocupat; 

• adeverinţă privind calificativele obţinute (“Foarte bine”) în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi calificativul parţial 
(“Foarte bine”) pentru anul şcolar 2020- 2021;  

• adeverinţă prin care se precizează că respectivul cadru didactic nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani 
şi nici în anul şcolar în curs; 

• copie xerox, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, după certificatul de 
obţinere a definitivatului; 

• copii xerox, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, după avizele/atestatele 
necesare pentru ocuparea postului didactic(conform metodologiei de mobilitate); 

• adeverinţă privind vechimea efectivă de predare la catedră (nu se confundă cu vechimea în învăţământ); 
• copie xerox, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, după certificatul de 

obţinere a unui grad didactic (II sau I) obţinut în ultimii 5 ani sau  după certificatele/adeverinţele de absolvire 
a cursurilor de formare continuă sau perfecţionare, acreditate(cursuri finalizate cu credite!) de către 
MENCS, care să ateste acumularea a minimum 90 de credite transferabile, în ultimii 5 ani  
 

 
Telefonul la care pot fi contactat……………………………………….. 

 
Data ……………………………             Semnătura ………………...... 

 
 
*Specialitatea pentru care se solicită echivalarea. Cadrele didactice care au obținut prin studii 2 specialități vor opta 
pentru una dintre acestea. 
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