PROCEDURA din 15 decembrie 2011 privind gestionarea si eliberarea atestatelor de echivalare 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
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ART. 1
În conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învãŃãmântului
universitar de scurtã duratã, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu
durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenŃã, pentru cadrele didactice din învãŃãmântul
preuniversitar, aprobatã prin Ordinul ministrului educaŃiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr.
5.553/2011, denumitã în continuare Metodologie privind echivalarea pe baza ECTS/SECT, procedura de
echivalare se finalizeazã cu acordarea Atestatului de echivalare, al cãrui model este prevãzut în anexa
la Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT.
ART. 2
Listele nominale cuprinzând cadrele didactice validate de comisiile instituite la nivelul
instituŃiilor de învãŃãmânt superior, pentru care urmeazã sã fie eliberate atestate de echivalare conform
Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT, se afişeazã la avizierul şi pe pagina web a
instituŃiilor de învãŃãmânt superior stabilite de Ministerul EducaŃiei, Cercetãrii, Tineretului şi
Sportului.
ART. 3
(1) Atestatele de echivalare, al cãror model este prevãzut în anexa la Metodologia privind
echivalarea pe baza ECTS/SECT, tipãrite pe hârtie specialã cu filigran continuu, cu respectarea Hotãrârii
Guvernului nr. 412/1993 privind reproducerea stemei României pe actele oficiale şi sigiliile
autoritãŃilor Ministerului EducaŃiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, se gestioneazã, se completeazã şi se elibereazã de instituŃiile de învãŃãmânt
superior stabilite de Ministerul EducaŃiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, în conformitate cu
prevederile art. 5 din Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT.

(2) Atestatele de echivalare se încadreazã în regimul actelor de studii şi se gestioneazã în
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind regimul actelor de studii gestionate de
instituŃiile de învãŃãmânt superior.
ART. 4
Redactarea atestatelor de echivalare se face în limba românã, folosindu-se alfabetul latin, prin
scriere la calculator, prin dactilografiere sau de mânã, cu tuş sau cernealã neagrã, fãrã spaŃii libere.
Sunt interzise ştersãturile, rãzuirile, acoperirile cu pastã corectoare, prescurtãrile şi/sau adãugãrile.
ART. 5
(1) În termen de 30 de zile de la eliberarea atestatelor de echivalare, instituŃiile de învãŃãmânt
superior vor transmite Ministerului EducaŃiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului un borderou, atât pe
suport electronic, cât şi în format letric, vizat de rectorul instituŃiei de învãŃãmânt superior, cu
evidenŃa cadrelor didactice pentru care au fost eliberate atestate de echivalare.
(2) Borderoul cuprinde urmãtoarele rubrici: numãrul curent, numele cadrului didactic, iniŃialele
prenumelui tatãlui/mamei, prenumele cadrului didactic, seria şi numãrul formularului, specializarea
dobânditã prin studiile universitare de scurtã duratã, unitatea de învãŃãmânt la care este încadrat,
funcŃia didacticã pe care este încadrat, domeniul în care s-a fãcut echivalarea şi specializarea
dobânditã în urma echivalãrii.
(3) Un exemplar din borderou se arhiveazã la instituŃia de învãŃãmânt superior, iar al doilea
exemplar, vizat de rectorul instituŃiei de învãŃãmânt superior, se arhiveazã la Ministerului EducaŃiei,
Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.

