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CE SUNT PROGRAMELE SPECIALE?

• Programele speciale sunt programe 

derulate de structuri organizatorice/ 

instituționale naționale sau internaționale 

în cadrul proiectelor bilaterale, 

comunitare sau internaționale, programe 

cu finanțare externă sau alte tipuri de 

activități de formare continuă



În Metodologia de acreditare și 

evaluare periodică a furnizorilor 

de formare continuă și a 

programelor de formare 

continuă oferite de aceștia, 

aprobată prin OMECTS nr. 

5564/2011 cu modificările și

completările ulterioare, este 

evidențiat procesul de 

echivalare şi acordare a unui 

număr de credite

profesionale transferabile, 

personalului didactic care a 

finalizat programe speciale.



Solicitantul poate fi:

a) cadrul didactic beneficiar al activităților de formare 

din cadrul programului special;

b) unitatea de învățământ, în situația în care a 

derulat, în calitate de beneficiar direct sau de 

partener,

activități de formare în cadrul unui program special;

c) furnizorul activităților de formare/furnizorul 

activităților de formare profesională a adulților din

cadrul programului special (poate solicita 

echivalarea pentru cadrele didactice beneficiare ale

activităților de formare din cadrul programului 

special).



CINE, CE FACE?



a) Cadrul didactic solicitant,

beneficiar al activităților de formare 

din cadrul programului special

• depune la secretariatul unității de învățământ 
un dosar ce cuprinde:

– anexele 1a/1b, 

– anexa 3 și 

– documentele specifice prevăzute la punctul 5.2 din 

procedură.

• transmite, după caz, completările la dosar 

solicitate de unitatea de învățământ, în maxim 
30 de zile de la data transmiterii notificării de 

către aceasta.



Responsabilul cu dezvoltarea 

profesională și evoluția în cariera 

didactică

• verifică dosarele conform fișei de 

verificare (anexa 5) și completează 

raportul de verificare a solicitării de 

echivalare și acordare a unui număr 

de credite profesionale transferabile.



Unitatea de învățământ

• transmite la CCD documentele 
prevăzute la punctul 5.3.3. din 
procedură



Consiliul de Administrație al unității 

de învățământ

• avizează raportul de verificare a 

dosarului pentru solicitările 

complete.



Casa Corpului Didactic

• Realizează toate activitățile 

prevăzute de procedură și transmite 

la Ministerul Educației toate 

documentele completate.



Ministerul Educației, prin Comisia 

specializată de acreditare

• elaborează propunerea de ordin de 

ministru privind acordarea unui 

număr de credite profesionale 

transferabile personalului didactic 

care a finalizat programe speciale.



b) Unitatea de învățământ, solicitant, în 

situația în care a derulat, în calitate de 

beneficiar direct sau de partener, activități de 

formare în cadrul unui program special

• depune la sediul CCD din județul în care solicită 
echivalarea şi acordarea unui număr de credite 

profesionale transferabile (cerere/adresă conform 
anexei 1a/1b și dosarul cu documentele specificate la 

punctul 5.2);

• transmite, după caz, completările la dosar solicitate de 
CCD la care a depus solicitarea, în maxim 30 de zile 

de la data transmiterii notificării de către aceasta.



Casa Corpului Didactic

• Realizează toate activitățile 

prevăzute de procedură și transmite 

la Ministerul Educației toate 

documentele completate.



Ministerul Educației, prin Comisia 

specializată de acreditare

• elaborează propunerea de ordin de 

ministru privind acordarea unui 

număr de credite profesionale 

transferabile personalului didactic 

care a finalizat programe speciale.



Documente necesare 

completării dosarului

• A. Documente personale

• B. Documente specifice programului special



A. Documente personale
1. Cererea sau adresa prin care solicitantul solicita echivalarea și 

acordarea unui număr de CPT (conf. anexei 1a /1b);
2. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar la 

care cadrul didactic este încadrat la momentul solicitării, din care să 

reiasă funcția și specializarea (conf. anexei 2)

3. Copie a cărții de identitate

4. Copie document sau documente justificative de schimbare a 

numelui (dacă este cazul)
5. Copie document justificativ de participare la stagiul de formare 

(Certificat Europass/adeverință/diplomă/certificat de absolvire, etc.), 

cu precizarea perioadei și a duratei de desfășurare a activităților 

de formare în cadrul stagiului

6. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea și 

autenticitatea documentelor depuse în dosar (conf. anexei 3)



B. Documente specifice programului 
special

1. Copie documente privind aprobarea derulării activităților de 

formare în baza unei HG, a unui acord bilateral, a unui protocol de 

colaborare, a unui contract de finanțare (ex. ANPCDEFP/ Erasmus+), a 

unui acord comunitar, sau a unei decizii de autorizare emisă de Comisia 

de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților;

2. Tema activității de formare și curricula activităților desfășurate în 

cadrul stagiului prezentate în limba română, indiferent de limba în care 

s-a desfășurat activitatea de formare, cu precizarea obiectivelor 

programului;
3. Copie după structura planului cadru și / sau a calendarului de 

desfășurare al activităților, utilitatea și obiectivele, conținuturile și 

competențele formate cu precizarea, după caz, a modalității de 

evaluarea activităților de formare

4. Copie a raportului de activitate depus de solicitant la autoritatea sau 

furnizorul care a coordonat respectivul program (dacă este cazul);
5. Planul activităților de diseminare și documente justificative 

pentru minim două activități de diseminare (dacă este cazul);



Observație importantă privind 

relevanța
• În vederea echivalării, se vor analiza și evalua 

numai acele activități care contribuie la dezvoltarea 
competenței didactice și a competenței de 
management educațional și nu mai pentru acele 
programe, care pe același domeniu tematic, nu 
aveau corespondent un program furnizat de către 
Casa Corpului Didactic.
⁃ Excepție fac activitățile derulate prin programe 
Comunitare în domeniul educației și formării 
profesionale coordonate de către ANPCDEFP și 
cele derulate în baza protocoalelor încheiate de 
Ministerul Educației cu structuri organizatorice sau 
instituționale naționale sau internaționale



Precizări importante și concluzii
• Evaluarea și echivalarea se realizează numai pentru 

programele de formare speciale derulate în ultimii doi ani 
școlari anteriori celui în care se depune solicitarea

• Limita maximă a numărului de credite acordate este de 15 
credite profesionale transferabile pe program special

• Se vor analiza și evalua doar activități de formare dedicate 
unor competențe relevante, didactice, de management 
educațional relativ la oferta CCD, fiind exceptate stagiile 
finanțate prin  Erasmus+ și programele de formare ale ME

• Procesul de echivalare și acreditare pentru participarea de 
programe speciale trebuie să premeargă demersul de 
echivalare în credite profesionale transferabile a 
programelor de formare finalizate în intervalul consecutiv de 
5 ani școlari de activitate didactică, considerat de la data 
promovării examenului de definitivat, reglementat de OM 
5967 din 6.11.2020



Resurse

• http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2020-
2021/RDP/Procedura%20echivalare%20CPT_
%20Programe%20%20speciale.pdf



ANEXE



Anexa 1a 

• Cerere prin care solicitantul (cadrul didactic) solicită echivalarea şi acordarea unui număr de credite 
profesionale transferabile

Anexa 1b 

• Adresă prin care solicitantul (unitatea de învățământ/furnizorul activităților de formare/furnizorul 
activităților de formare profesională a adulților) solicită echivalarea şi acordarea unui număr de credite 
profesionale transferabile

Anexa 2 

• Adeverință eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar la care cadrul didactic este încadrat la 
momentul solicitării, din care să reiasă funcția și specializarea

Anexa 3 
• Declarație pe propria răspundere privind conformitatea și autenticitatea documentelor depuse în dosar

Anexa 4 

• Lista documentelor necesare depunerii solicitării de echivale şi acordare a unui număr de credite 
profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

Anexa 5 

• Fișa de verificare a documentației depuse de către solicitant în vederea echivalării şi acordării unui 
număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

Anexa 6 

• Fișa de evaluare și echivalare (solicitare echivalare şi acordare a unui număr de credite profesionale 
transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale)
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ÎNTREBĂRI?



Vă mulțumim pentru 

atenție!


