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CONCLUZII ŞI OBSERVAŢII 

cu privire la implementarea prevederilor ORDINULUI  Nr. 5562 din 7 octombrie 

2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere 

şi echivalare a creditelor profesionale transferabile 

 

 

1. Cu privire la procedura de lucru a comisiilor pentru echivalarea în 

credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue 

enumerate la art. 8 din metodologie, constituite la nivelul unităţilor de învăţământ. 
 

Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti a elaborat documentaţia 

necesară bunei desfăşurări a activităţii comisiilor şi a postat-o pe site-ul instituţiei 

(metodologia, domeniile fundamentale de ştiinţă, artă, cultură, programul comisiilor, 

modele pentru fişa individuală, procesul verbal, decizia comisiei, adeverinţă), a 

transmis o adresă către unităţile de învăţământ pentru documentare şi organizare şi a 

nominalizat profesorii metodişti membri în comisiile respective, prin decizie a 

directorului CCD. 

Responsabilitatea pentru coordonarea comisiilor a revenit directorilor unităţilor 

de învăţământ în calitate de preşedinţi ai acestor comisii. 

Ceea ce s-a remarcat a fost promptitudinea cu care au acţionat majoritatea 

comisiilor constituite la nivelul unităţilor, existând şi situaţii în care, din lipsă de 

preocupare pentru informare, s-a manifestat neînţelegerea atribuţiilor acestora şi unele 

întârzieri ale termenelor.  

 Cadrele didactice sunt solicitate să respecte cu stricteţe  prevederile 

metodologiei. 

 

2. Cu privire la aspectul cantitativ al activităţii comisiilor. 

 

În conformitate cu prevederile art. 8 al metodologiei s-au echivalat, de către 

comisiile instituite, obţinerea gradului didactic II sau a gradului didactic I, absolvirea 

studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele 

educaţiei, absolvirea studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în 

domeniul Ştiinţele educaţiei, absolvirea unui program de conversie profesională în 

învăţământ prin studii postuniversitare, obţinerea unei alte specializări, care atestă 

obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental 

aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă. 

Număr de unităţi de învăţământ în care s-au constituit comisii pentru 

echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării 

continue enumerate la art. 8 al metodologiei: 193 
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Număr de cadre didactice care au obţinut credite profesionale transferabile prin 

echivalare: 600 

 

3. În atenţia cadrelor didactice aflate la început de drum! 

 

Art. 6. Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi 

de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe 

de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, 

considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 

de credite profesionale transferabile. 

Astfel, prima dovadă că aţi acumulat minimum 90 de credite profesionale 

transferabile, va fi necesar a fi făcută la 5 ani după promovarea examenului de 

definitivare în învăţământ. Pentru aceasta, în cei 5 ani care curg de la promovarea 

examenului de definitivare în învăţământ, este necesar să parcurgeţi diferite programe 

de formare continuă acreditate sau alte forme de formare continuă în conformitate cu 

prevederile art. 8 din metodologie.  
 

 

 

DIRECTOR,                                                                            COORDONATOR COMISII, 

Gabriel Vrînceanu                                                 Olimpia Mateescu 

 

 

 

 

 

 

 


