
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, cu modificările și completările ulterioare, 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,                                                                                                                                 

 

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 ………………………... 
( educatoare/învăţător/institutor/ profesor II/ maiştri-instructori/antrenori) 

…………………….., 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/professor instruire- practică/profesor antrenor)  

Am absolvit studii universitare de scurtă durată în specialitatea …………………………….. 

la ( universitatea): ………………………………………în anul …………………….., de tipul*: 

 studii  universitare de scurtă durată sau colegii universitare de institutori; 

 învăţământ  superior  şi am finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogic  şi metodic; 

 colegiu universitar de institutori cu diplomă de absolvire; 

 colegiu universitar de institutori cu diplomă de absolvire şi am finalizat cu diplomă de absolvire şi 

învăţământul universitar de scurtă durată; 

 învăţământ universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire. 

Anexez, în ordine, următoarele documente, certificate  pentru conformitate cu originalul de către 

directorul unităţii de învăţământ la care depun dosarul: 

 copie xerox** după certificatul de naştere, certificatul de căsătorie( dacă este cazul) şi cartea de 

identitate; 

 adeverinţă privind încadrarea/profilul postului ocupat la data solicitării echivalării 

 copie xerox după actul de titularizare/suplinire pe post; 

 copie xerox după diploma de absolvire şi foaia matricolă, în profilul postului ocupat; 

 copie xerox după atestatul de formare psihopedagogică sau foaia matricolă a diplomei de absolvire în 

profilul postului ocupat, în care să fie incluse şi disciplinele care atestă pregătirea psihopedagogică ( 

pentru maiştri instructori şi antrenori); 

 adeverinţă calificative obţinute ( “Foarte bine”) în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi calificativul parţial ( 

“Foarte bine”) pentru anul şcolar în curs; 

 copie xerox după certificatul de obţinere a definitivatului; 

 copii xerox după avizele/atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic (conform metodologiei de 

mobilitate); 

 adeverinţă privind vechimea la catedră (nu se confundă cu vechimea în învăţământ); 

 copie xerox 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 de 

către MEN, care să ateste acumularea a minimum 90 de credite transferabile, în ultimii 5 ani  

* Se completează cu X căsuţa corespunzătoare studiilor universitare  de scurtă durată, în profilul postului ocupat, 

absolvite de către cadrul didactic. 

** Copiile xerox ale tuturor documentelor menţionate, vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de 

către conducerea unităţii de învăţământ. 

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

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

 

Domnului Inspector Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor 


