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Către, 

Unităţile de învăţământ din judeţul Timiş  

 

În atenţia directorilor şi responsabililor cu  

dezvoltarea profesională 
 

 

Având în vedere aplicarea prevederilor OMECTS nr. 5562/07.10.2011 pentru aprobarea 

Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale 

transferabile, începând cu anul şcolar 2012 – 2013, vă aducem la cunoştinţă următoarele: 

- Conform Capitolului III art. 13,  în perioada 1 – 15 septembrie 2012 s-a derulat etapa de 

depunere la secretariatele unităţilor de învăţământ a dosarelor personalului didactic, de 

conducere, de îndrumare şi control în vederea echivalării în credite profesionale transferabile a 

formelor de organizare a formării continue pentru anul şcolar precedent.  

- Conform Capitolului III art. 17, comisia constituită la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se 

întruneşte în perioada 20 – 30 septembrie 2012 pentru analiza dosarelor personalului care 

solicită echivalarea. Având în vedere prevederile art. 16, din comisiile de analiză face parte şi 

un profesor metodist al casei corpului didactic.  Pentru o bună gestionare a situaţiei privind 

prezenţa profesorilor metodişti ai CCD Timiş în unităţile de învăţământ din judeţul Timiş, vă 

solicităm ca până în data de 25 septembrie 2012 la ora 12
00

 să trimiteţi pe adresa de e-mail 

ccdtimis@yahoo.com solicitările dvs. pentru profesori metodişti în comisiile de la nivelul 

unităţilor pe care le conduceţi.  

CCD Timiş va elabora un grafic (ţinând cont de personalul de care dispune şi de solicitările 

primite din judeţ) pe care îl va posta pe site-ul CCD Timiş www.ccd-timis.ro până la data de 26 

septembrie 2012 ora 10. 

Precizări importante: 

Având în vedere ultimele precizări ale MECTS prin DFCPIP, în această etapă se va face 

echivalarea doar pentru formele de organizare a formării continue prevăzute în OMECTS nr. 

5562/07.10.2012 la art. 8 lit. a), b), c), d) şi e) respectiv art. 9 alin (1). Prevederile art. 9 alin (2) nu se 

pot pune în aplicare pentru că nu a fost aprobată la nivelul MECTS grila de echivalare, pentru aceasta 

urmând a se realiza o etapă ulterioară. 

 

 Director CCD Timiş,       

      Prof. Cristian Gabriel VLAD    
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