COMPLETARE DATE DOSAR CANDIDAŢI
CARE SOLICITĂ ECHIVALAREA PE BAZA ECTS/ SECT A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
UNIVERSITAR DE SCURTĂ DURATĂ, CU CICLUL I DE STUDII UNIVERSITARE DE
LICENŢĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR,
CONFORM OMECTS NR. 5553/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ULTERIOARE

Numele, iniţiala/ iniţialele tatălui şi prenumele ……………………………………………
Specializarea obţinută prin studii (conform diplomei) ……………………………………
Specializarea pentru care se solicită echivalare ……………………………………………
Unitatea de învăţământ ………………………………………………………………………
Localitatea ……………………………………, judeţul ……………………………………..

An şcolar 2020 – 2021

...........................................................................
(Unitatea de învăţământ)
Nr............./ ...........................
Telefon unitate învăţământ...........................
Telefon cadru didactic...................................

Nr. înregistrare ISJ Dâmboviţa
............./ .................................

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.
4111/2012.

Director,

DOAMNĂ/ DOMNULE 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
........................................................, nivel de învăţământ ...................................., 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 pentru învăţământul gimnazial/ profesor itinerant şi de
sprijin/ profesor – educator/ profesor instruire practică/ profesor antrenor/ profesor în învăţământul preuniversitar obligatoriu)

Am absolvit următoarele studii (se va bifa cu X, varianta corespunzătoare):
 liceul pedagogic/ şcoală postliceală pedagogică/ şcoală echivalentă şi studii universitare
de scurtă durată/ colegii universitare de institutori
 învăţământ superior şi curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic
 colegiu universitar de institutori, cu diplomă de absolvire
 colegiu universitar de institutori, cu diplomă de absolvire şi învăţământ universitar de
scurtă durată, cu diplomă de absolvire
 învăţământ universitar de scurtă durată, cu diplomă de absolvire.
Menţionez că:
 Îndeplinesc cumulativ condiţiile precizate la art. 3 din OMECTS nr. 5553/2011, art. .......
 Dosarul pe care il depun este complet şi conţine documentele precizate în opis.

Data............................
Semnătura.......................

Doamnei/ Domnului Inspector Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean
Dâmboviţa

OPIS

Nr.
crt.
1
2

3

4

5
6

7

8

9
10
11

Denumirea documentului
Cerere pentru echivalarea pe bază de ECTS/ SECT completată şi
înregistrată la unitatea de învăţământ, avizată de directorul unităţii
Declaraţie pe proprie răspundere că solicitantul nu este înmatriculat la
programe de studii universitare pentru obţinerea licenţei, în cadrul ciclului
I de studii universitare de licenţă, în specializarea postului didactic/
catedrei ocupate – conform art.1, alin. (2)
Copie de pe actele de studii şi de pe foaia matricolă/ suplimentul
diplomei, certificate pentru conformitate, de către directorul unităţii
şcolare
Copii de pe documentele de identitate, certificate pentru conformitate, de
către directorul unităţii şcolare (CI, certificat de naştere, certificat de
căsătorie/ document divorţ)
Decizie de titularizare/ suplinire, certificată pentru conformitate, de către
directorul unităţii şcolare
Adeverinţă din care să reiasă că solicitantul nu a fost sancţionat
disciplinar şi că a obţinut calificativul Foarte bine, în ultimii cinci ani
şcolari încheiaţi
Adeverinţă din care să reiasă că solicitantul nu a fost sancţionat
disciplinar şi că a obţinut calificativul parţial Foarte bine, în anul şcolar în
curs, la data depunerii dosarului
Avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului la data solicitării,
conform metodologiei privind mişcarea personalului didactic (dacă este
cazul)
Copie de pe certificatul de definitivare în învăţământ, certificată pentru
conformitate, de către directorul unităţii şcolare
Adeverinţă de vechime la catedră, ca personal calificat, la data depunerii
dosarului (fără perioadele în care CIM a fost suspendat)
Copie de pe certificatul de acordare a gradului didactic obţinut în ultimii 5
ani sau de pe atestatele de formare continuă, pentru programe de formare
absolvite, acreditate de MEC – minimum 90 credite profesionale
transferabile
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