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CATRE TOATE UNITATILE DE iNv ATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET 
A 

In atentia directorilor ~i responsabililor cu perfectionarea din 
Craiova ~i judet 

Prin prezenta va informam ca a fost a pro bat CALENDARUL activitatilor 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 invatamantul preuniversitar, aprobata prin 

Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3344/2018, sesiunea 2017-2018. 

Tn anexele atasate aveti cateva informatii care va pot ajuta la completarea dosarului de 

echivalare de studii. 

Tn fisierul "ANEXE_5553_din_2011" este prezentat un rezumat al ordinului initial, 

5553/2011, pe cares-au operat modificarile aparute in OMECTS 4111/2012 (s-au abrogat ori s-au 

modificat unele alineate din articolul 3, iar articolul 6 a fost abrogat integral). Tot aici aveti o sinteza a 

studiilor ce pot fi echivalate, sub forma de tabel, pentru a va facilita parcurgerea metodologiei. 

Tn documentul ,,Echivalare studii_2017-2018" se gasesc modelele de fisa de inscriere si de 

cerere, care trebuie completate si depuse la dosar. La sfarsitul lor sunt trecute si documentele ce 

trebuie sa le insoteasca la dosar. 

TOATE DOCUMENTELE VOR Fl CERTIFICATE PENTRU CONFORMITATE CU ORIGlNALUL DE 

CATRE DIRECTORUL UNITATll DE INVATAMANT. 

Va atasam, de asemenea, Metodologia aprobata prin O.M.E.C.T.S. 5553/07.10.2011, apoi 

ordinul care modifica aceasta metodologie (O.M.E.C.T.S. 4111/22.05.2012), precum si calendarul 

echivalarii din anul scalar 2017 /2018 (conform O.M.E.N.C.S. 3344/2018). 

IMPORTANT: Avand in vedere faptul ca unitatile de invatamant din judetul Dolj sunt inchise in data 

de 23.03.2018, DOSARELE SE DEPUN SI SE JNREGISTREAZA LA SECRETARIATUL l.S.J. DOU ,LUNl 

26.03.2018, in intervalul orar: 8.00-12.00. 
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