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DIRECTIA GENERALA fNVATAMANT 

Ml NISTFRUL EDI)(.!\ Tl Et S! Cf P.CtTi\JU I PREUNIVERSITAR 
DIREq'IA MANAGEMENTUL RESlJRSELOR UMANE 
l>I RETEA ~COLAR,\ 

Nr. I~~~- ./DGIP/ J.fefzo20 

INSPECTORATUL !>COLAR JUDE'fEAN 
DAMBOVl'fA 

_ RlWlSTRATUR.A-

Catre 

INSPECTORA TELE ~CO LARE JUDETENE/ 

INSPECTORATUL $COLAR AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI 

in atentia doamnei/domnului Inspector $colar General 

Va transmitem, anexat, in copie, OMEC nr. 4253/2020 pentru modificarea Anexei 
Ordinului ministrului educatiei §i cercetarii nr. 3241/2020 privind aprobarea Calendarului 
activitatilor prevazute 1n Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a 
invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau 
institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu cidul I de studii universitare de licenta, pentru 
cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului 
educatiei, cercet~rii, tineretului ~i sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019 - 2020, inaintat spre 
publicare in Monitorul Oficial, Partea I. 

DIRECTOR, 

Corina MARIN 

.4 

DIRECTOR GENERAL, 

Daniela Elisabeta BOGDAN 

~~· 

Sef Serviciu, I~ 
Adria~ Marius BARBU~EsCU 
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Mli':lSTERUL EDUCATlE I $1 C t RnTARll CABINET MINISTRU 

ORDIN 

pentru modificarea Anexei Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 3241/2020 

privind aprobarea Calendarului activita\ilor prevazute in Metodologia privind 
echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat 
prin colegiul cu d~rata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I 

de studii universitare de Iicenta, pentru cadrele didactice din invatamantul 
preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului 1?i 

sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019 - 2020 

Av and in vedere: 

- prevederile art. 149 alin. (3) din Legea educap.ei nationale nr. 1/2011, cu modificarile o/i 

cornpletarile ulterioare; 

- prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului 

universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul 

pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele 

didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, 

cercetarii, tineretului ~i sportului nr. 5.553/2011, cu modificarile ulterioare; 

in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvemu1ui nr. 24/2020 privind 

organizarea o/i functionarea Ministerului Educatiei ~i Cercetarii, 

MINISTRUL EDUCA TIEI ~I CERCET ARII 

emite prezentul ordin: 

Art. I Punctele 3~7 din Anexa la Ordinului ministrului educatJ.ei ~i cercetarii nr. 3241/2020 

privind aprobarea Calendarului activitaplor prevazute in Metodologia privind 

echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat 

prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de 

studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din i:nvatamantul preuniversitar, 

aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului ~i sportului nr. 

5.553/2011, sesiunea 2019 - 2020, publicat 1n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 184 din 6 

martie 2020 , se rnodifica potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin. 
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CABINET MINISTRU 

Art. II Directia Generala invatamant Preuniversitar, inspectoratele ~colare, unitatile de 

invatamant preuniversitar ~i institutiile de 1nvatamant superior aduc la indeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

Art. III Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

MI NI S TR U, 

BUCU1f.Sti, 
Nr. t,'l$3 data /3. o5 2020 
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"3. Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu 

documentele necesare 'in vederea echivalarii pe baza ECTS/SECT a 'invatamantului 

universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul 

pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta; afi~area listelor 

finale. 

Perioada: 18-20 mai 2020 

4. Transmiterea la Ministerul Educatiei ~i Cercetarii a situatiei statistice finale 

centralizate a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a 

'invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau 

institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta ~i care 

indeplinesc cumulativ conditiile prevazute de Metodologie 1n vederea echivalarii, pe 

specializarile pentru care se solicita echivalarea, cu precizarea specializarii absolvite ~i a 

incadrarii actuale. 

Termen: Pana la 22 rnai 2020 

5. Centralizarea la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii a situatiilor statistice 
' ' ' 

transrnise de inspectoratele ~colare; stabilirea institutiilor de invatamant superior care 

asigura formarea initiala ~i continua a personalului didactic pentru aplicarea procedurii 

de echivalare; informarea de catre Ministerul Educatiei ~i Cercetarii a institutiilor de 

invatamant desemnate ~i a inspectoratelor ~colare. 

Termen: Pana la 28 mai 2020 

6. Transmiterea dosarelor complete, 'insotite de observatiile inspectorului ~colar 

responsabil cu dezvoltarea resurselor umane, pe specializari, catre institutiile de 

'invatamant superior stabilite de Ministerul Educatiei ~i Cercetarii, pentru evaluare, 

echivalare ~i eliberarea atestatelor de echivalare. 

Termen: Pana la 15 iunie 2020 

7. Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare stabilite de Ministerul 

Educatiei ~i Cercetarii pentru echivalare ~i eliberarea atestatelor de echivalare. 

Perioada: iunie-august 2020" 
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