MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
CASA CORPULUI DIDACTIC
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 1504/17.10.2019
Situația centralizată
a activității comisiilor pentru echivalarea în credite transferabile a formelor de organizare a
formării continue enumerate la art. 8 al Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi
echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OMECTS Nr. 5562 din 7 octombrie
2011 (Metodologie)
Sesiunea Septembrie 2019
Nr Sectorul / Numele și Numărul
unităților
de Numărul
Obs
crt prenumele profesorului învățământ în care s-au dosarelor
metodist CCD București constituit
comisii
pentru soluționate
membru al comisiilor
recunoaștere și echivalare
în comisii
1
1 / Dumitrescu Iliana
63
214
2
2 / Diaconu Roxana53
53
Total unități:
Mihaela
274
3
3 / Stana Iuliana-Carmen
54
170
4
4 / Tatu Adina-Mariana
21
57
Total dosare:
5
5 / Șubă Gabriela-Firuța
33
75
698
6
6 / Borțeanu Silvia
50
129
Concluzii:
1. Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti a actualizat, în timp util, documentaţia necesară
bunei desfăşurări a activităţii comisiilor şi a postat-o pe site-ul instituţiei (Metodologia; Domeniile
fundamentale de ştiinţă, artă, cultură; programul comisiilor; sugestii pentru fişa individuală; procesul
verbal; decizia comisiei; adeverinţa), a transmis Adresa nr. 1200/02.09.2019, către unităţile de
învăţământ, pentru documentare şi organizare şi a nominalizat profesorii metodişti membri ai CCD
București în comisiile respective, prin decizia directorului CCD.
Responsabilitatea pentru coordonarea comisiilor a revenit directorilor unităţilor de învăţământ în
calitate de preşedinţi ai acestor comisii, conform Metodologiei.
2. Propunerea cu privire la art. 11. Echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de
organizare a formării continue prevăzute la art. 8 şi art. 9 alin. (1) se face anual, pentru anul şcolar
precedent:
- Sunt situaţii în care documentele care atestă participarea la formele de organizare a formării
continue pentru care se solicită echivalarea în credite profesionale transferabile sunt eliberate de către
instituţiile emitente după o perioadă destul de mare; perioada de depunere la unitățile de învățământ în
vederea echivalării este restrânsă, însă, anual, între 1-15 septembrie. De aceea, este necesar să fie
eliminată condiţia „pentru anul şcolar precedent” (art 11 din Metodologie), iar adeverinţa care se
eliberează după echivalare să precizeze, astfel, perioada de valabilitate a creditelor respective.
- Până la operarea modificării propuse, cadrele didactice sunt solicitate să respecte cu stricteţe
prevederile actuale ale metodologiei menționate.
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