Nr. 1560/28.09.2021
Către:
Unitățile de învățământ din judetul Argeș
În atenția:
Directorului unității de învățământ/
Responsabilului Comisie de perfecționare
Ref.: Echivalare credite transferabile_cf. OMEC 5967/06.11.2020
Având în vedere prevederile OMEC 5967/06.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind
sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, vă aducem la
cunoștință calendarul desfășurării activităților:
1 septembrie - 15 noiembrie 2021
În perioada 1 septembrie - 15 noiembrie, personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control
depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un
dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/atestatelor/adeverințelor
care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea
în credite profesionale transferabile, validate prin semnătura solicitantului.
15 - 19 noiembrie 2021
Centralizarea cererilor depuse de cadrele didactice la nivelul unităților de învățământ și completarea
formularului*: https://forms.gle/qmi7CsisXc9xabeH6 , pentru centralizarea la nivelul județului Argeș.
* formularul va fi activ în perioada 15- 19 noiembrie 2021 și transmis pe grupul de comunicare al
directorilor. Formularul va fi completat și asumat de reprezentantul legal al unității de învățământ!
22 - 26 noiembrie 2021
Repartizarea profesorilor metodiști în comisiile de echivalare și informarea unităților de învățământ
prin publicarea pe site-ul CCD Argeș la secțiunea Formare continuă a Tabelului repartizării.
29 noiembrie - 3 decembrie 2021
➢ Elaborarea deciziei de numire a comisiei la nivelul unității de învățământ (se va prelua profesorul metodist
alocat din Tabelul repartizării);
➢ Transmiterea deciziei către profesorul metodist alocat;
➢ Contactarea telefonică/email a profesorului metodist alocat în vederea planificării activității comisiei (de
comun acord cu reprezentanții unităților de învățământ și profesorii metodiști CCD);
➢ Scanarea la nivelul unității de învățământ a dosarelor cadrelor didactice care au solicitat echivalarea în
vederea analizei în cadrul comisiilor (Anexa 4, Anexa 1 - însoțită de documentele justificative).

6 - 10 decembrie 2021, respectiv 10 - 14 ianuarie 2022
Activitatea comisiilor de echivalare se va desfășura în regim on-line ( link-ul va fi creat la nivelul unității
școlare și transmis profesorului metodist alocat din CCD Argeș). Responsabilul cu activitatea de
perfecționare va prezenta comisiei, în online meeting, fiecare dosar scanat .
După 15 ianuarie 2022
Validarea rezultatelor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și eliberarea
adeverințelor privind echivalarea/recunoașterea creditelor, de către unitatea de învățământ.

Director,
prof. Corina Georgeta POSTELNICESCU
Str. I. C. Brătianu nr. 45,
Piteşti, Argeş
Tel: +40 (0)248220520
Fax: +40 (0)248220520
www.ccdarges.ro
contact@ccdarges.ro

Str. General Berthelot nr. 28-30,
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro

