
 

      

Domnule Inspector Şcolar General, 

 

        Subsemnatul(a) __________________________________________________________(*), 

cadru didactic titular/suplinitor la ____________________________________________________(**),  

pe postul didactic / catedra de __________________________________________________________ 

_________absolvent al/a_______________________________________________________________, 

promoţia _________________, specializarea ______________________________________________,  

vă rog să-mi aprobaţi cererea de echivalare, pe baza ECTS/SECT, a învăţământului universitar de scurtă 

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

studii universitare de licenţă conform O.MECTS nr. 5553/7.10.2011, cu modificarile și completările 

ulterioare,  pentru specializarea   _______________________. 

 Menţionez că am obţinut definitivatul  în sesiunea______.                       

      La 31 august 2017 am avut o vechime la catedră  de ____  ani.  

     În  ultimii 5 ani am obţinut un număr de _______ credite profesionale transferabile prin participarea 

la următoarele grade didactice și/sau programe de perfecţionare acreditate de Ministerul Educaţiei 

Naționale: 

 

__________________________________________________________________________________ 

Îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.  

 
ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar):  

 

1. Opis (denumirea documentului și pagina la care se regasește). 

2. a).Pentru titulari: copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care 

funcţionez ca titular (ă), autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă) . 

    b). Pentru suplinitori: copie a adresei de comunicare a decizie de repartizare pe postul didactic/catedra ocupată în anul 

șciolar curent. 

3. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 

4. Copii  autentificate de conducerea unităţii de învăţământ de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă);  

5. Copie autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez de pe certificatul/adeverința de definitivare în 

învățământ.  

6. Copii ale avizelor și atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei. 

7. Adeverinţa eliberată de unitatea la care funcționez din care să rezulte calificativele obținute în ultimii 5 ani școlari 

încheiați, calificativul parțial pentru anul școlar în curs precum și faptul că nu am fost sancționat disciplinar în această 

perioadă.  

8. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez, din care să rezulte vechimea la catedră (nu în 

învăţământ).  

9. Documente care atestă faptul că am dobândit în ultimii 5 ani minimum 90 de credite profesionale transferabile (grade 

didactice II sau I, participări la programe de perfecționare acreditate de MEN. 

 

Date de contact: Telefon ___________________________________ 

 

 

 



 

 

 Data___________                                                Semnătura candidatului______________   

 

 

 

       
 

 
(*)numele de pe diploma de studii, iniţiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie - cu majuscule 

(**)denumirea unităţii de învăţământ la care funcționez în anul școlar curent 

 


