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Nr. 974/06.09.2021 

Către:  

INSPECTORATELE SECTOARELOR 1-6 

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

 

În atenția: 

PERSONALULUI DIDACTIC,  DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ȘI DE CONTROL 

 

Ref.  Sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile 

 

 În temeiul prevederilor OMEC nr. 5967/2020 privind aprobarea Metodologiei privind sistemul de 

acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, vă solicităm demararea 

procedurii de echivalare a creditelor profesionale transferabile la nivelul unităților de învățământ 

preuniversitar din municipiul București, cu respectarea calendarului de desfășurare a activităților: 

1 septembrie - 15 noiembrie 2021 

Depunerea la secretariatul unității de învățământ de către personalul didactic, de conducere, de 

îndrumare și de control în care este încadrat în anul școlar respectiv  a cererii și  dosarului 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 în credite 

profesionale transferabile, validate prin semnătura solicitantului. 

15 - 19 noiembrie 2021 

Centralizarea cererilor depuse de cadrele didactice la nivelul unităților de învățământ și 

completarea formularului pentru centralizarea la nivelul municipiului București. 

22 - 26 noiembrie 2021 

Repartizarea profesorilor metodiști în comisiile de echivalare și informarea unităților de 

învățământ. 

29 noiembrie - 3 decembrie 2021 

Elaborarea deciziilor de comisie la nivelul unităților de învățământ. 

Organizarea întâlnirilor online în care se va desfășura activitatea comisiilor, de comun acord cu 

reprezentanții unităților de învățământ și profesorii metodiști CCD. 

6 - 10 decembrie 2021, respectiv 10 - 14 ianuarie 2022 

Activitatea comisiilor de echivalare. 

După 15 ianuarie 2022 

Validarea rezultatelor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și eliberarea 

adeverințelor. 

Pentru mai multe detalii, accesați link-ul: Echivalare credite profesionale transferabile (ccd-

bucuresti.org). 

 

            

Director, 

Prof. Nicoleta BRICIU 
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