
 

Formular – FIŞA DE ÎNSCRIERE 

 

 

Unitatea de învăţământ………............................… 

Nr…………/…………............ 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  

 În vederea recunoaşterii şi echivalarii competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal 

de către cadrele didactice cu funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţător/învăţătoare, 

maistru-instructor, antrenor. 

 

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

cadru  didactic titular/ suplinitor, în unitatea de învăţământ…………………………………..................... 

instituţia de învăţământ absolvită ....................................................................,  cu durata de ................ani.  

specializarea obţinută prin studii…………………………………………….nr. telefon…………….. 

 

-     Modul de încadrare şi  de absolvire *(conform art. 10. alin 1);  □ a)      □  b)       □ c) 

RĂSPUND de exactitatea datelor înscrise în prezenta și DECLAR că voi suporta consecințele în 

cazul unor date eronate. 
 

Data:                                                                                                   

 

 

      Semnătură candidat…….............................................. 

 

 

                                                                                                           Confirmare director,  

 

 

□  Îndeplinirea  cumulativă a  condiţiilor precizate  la art. 10 alin (1), în funcţie de situaţie: a), b), c)  

□  Dosarul este complet şi conţine: 

1)  fişa de înscriere 

2)  fişa de evaluare conform grilei de echivalare 

3)  opisul ( denumire document - nr. pagină/pagini) 

4)  copii de pe actele de studii, certificat de naştere, certificat  căsătorie  (confirmate de conducerea unităţii 

şcolare) 

5)  acte doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor cumulative 

6)  documente care certifică punctajul acordat, conform grilei de echivalare -  anexa nr. 1 din metodologie (în 

ordinea criteriilor/activităţilor din grilă)  

  

 

 

Ex. pentru a)  Încadrată în învăţământul preşcolar ca educatoare, absolventă cu diplomă a Liceului Pedagogic  



 

 

 

 

 

Formular –  CERERE DE EFECTUARE a probei practice/orale eliminatorii 

 

 

Unitatea de învăţământ…………....................... 

Nr…………/………… 

 

                                    

Domnule Inspector Şcolar General, 

 

 

Subsemnatul/(a) ...............................................................................................................................,            

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

cadru  didactic titular/ suplinitor, în unitatea de învăţământ………….........................................., 

absolvent al ..................................................................................................., cu durata de ................ani, 

specializarea ……………………………………….., având nr. de  telefon…………………………........,  

e-mail.................................................., vă rog a–mi aproba efectuarea probei practice/orale, în vederea 

recunoaşterii şi echivalării competenţelor profesionale dobândite formal,  nonformal sau informal. 

 

     Menţionez că îndeplinesc cumulativ condiţiile   precizate  la art. 10 alin (1), din Metodologia 

privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau 

informal de către cadrele didactice cu funcţii de educator/educatoare, institutor/institutoare, 

învăţător/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor. 

 

 

 

Data:                                                                  

                                                                                                                                Semnătura: 

 

 

 
 

                                         

 

 

 

 

Doamnei Inspector Şcolar General al ISJ Valcea 



 

 
FORMULAR - GRILA DE ECHIVALARE 

 

FIŞĂ DE EVALUARE  

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

cadru  didactic titular/ suplinitor, în unitatea de învăţământ………………………………….... 

specialitatea………………………........ 

1.Recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite formal la data depunerii dosarului 

Nr. 

crt. 
Criteriul Nr. de credite Autoevaluare Evaluare I.Ş.J. 

1. Vechime la catedră 
1 credit/an întreg vechime la catedră 

(Creditele nu se fracţionează.) 
  

2. 

Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul 

programelor de formare continuă acreditate 

de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, finalizate cu 

Certificat de competenţă profesională sau 

adeverinţă echivalentă 

Nr. de credite acordate conform normelor 

metodologice de acordare a creditelor 

profesionale transferabile în vigoare, 

aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

  

3. Gradul didactic II 25 de credite   

4. Gradul didactic II şi gradul didactic I 30 de credite   

5. 

Student în curs de calificare, în specialitatea 

postului ocupat, la programe de studii 

acreditate/autorizate 

15 credite/an de studiu finalizat   

 TOTAL 1   

 

2.Recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite nonformal şi informal la data depunerii dosarului
1
) 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea  

 

Autoeva 

luare 

Evaluare 

ISJ 

Nr. de credite acordate la activităţi 

Nivel judeţean 

regional 
Nivel naţional 

Nivel 

internaţional 

pe 

activitate 
maxim 

pe 

activitate 
maxim 

pe 

activitate 
maxim 

1. 

Susţinerea de lucrări în cadrul sesiunilor 

metodico-ştiinţifice/ conferinţelor/ 

simpozioanelor de specialitate în domeniul 

ştiinţelor educaţiei sau al managementului 

educaţional
2
) 

 

 2 10 3 15 4 20 

2. 

Instruiri de informare ştiinţifică de 

specialitate/în domeniul ştiinţelor 

educaţiei/pe probleme prioritare ale 

educaţiei/management 

 

 1 5 2 10 3 15 

3. Autor de cărţi/monografii cu ISBN   10 credite/carte; maximum 50 în 5 ani 

4. Coautor de cărţi/monografii cu ISBN   5 credite/carte; maximum 25 în 5 ani 

5. 

Autor al unui articol/al unei lucrări din 

domeniul educaţional publicat/publicată în 

reviste cu ISSN 

 

 2 10 3 15 4 20 

6. Coautor al unui articol/al unei lucrări din   1 5 1,5 7,5 2 10 



 

domeniul educaţional publicat/publicată în 

reviste cu ISSN 

7. 

Membru în colectivul de redacţie al unei 

reviste cu relevanţă pentru domeniul 

educaţional 

 

 1 5 2 10 3 15 

8. 

Autor de subiecte date la concursuri şi 

examene din calendarul Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

 

 1 5 2 10 5 15 

9. 

Manager de proiect/Membru în echipa de 

concepţie (elaborare) a proiectelor cu 

finanţare europeană aprobate 

 

 10 credite/proiect; maximum 50 în 5 ani 

10. 
Membru în echipa de implementare a 

proiectelor cu finanţare europeană 

 
 5 credite/proiect; maximum 25 în 5 ani 

11. 

Membru în comisiile de elaborare a 

metodologiilor/programelor în domeniul 

educaţional 

 

 2 10 4 20 6 30 

12. 
Membru în comisiile de evaluare a 

concursurilor şcolare şi extraşcolare 

 
 1 5 2 10 3 15 

13. 

Pregătirea suplimentară a copiilor şi tinerilor 

capabili de performanţe înalte (centre de 

excelenţă, olimpiade, concursuri, tabere de 

profil, simpozioane, expoziţii, concerte) sau 

pregătirea suplimentară a copiilor şi elevilor 

din cadrul grupurilor dezavantajate ori cu 

dificultăţi de învăţare 

 

 3 15 4 20 5 25 

14. Membru în Comisia naţională de specialitate 
 

 - - 3 15 - - 

15. 

Membru în organismele de conducere ale 

societăţilor/asociaţiilor ştiinţifice în 

domeniul educaţiei, cu reprezentativitate la 

nivel naţional 

 

 2 10 4 20 6 30 

16. 
Stagii/Cursuri de formare nepurtătoare de 

credite profesionale transferabile 

 

 

Conform normelor metodologice de acordare a 

creditelor profesionale transferabile în vigoare, 

aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

17. Participarea la programe de voluntariat   3 credite pe program; maximum 15 credite 

18. 

Participări la programe europene de tip 

Lifelong Learning Programme (LLP) 

finalizate cu certificate 

 

 

Conform normelor metodologice de acordare a 

creditelor profesionale transferabile în vigoare, 

aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

19. 
Participări la acţiuni finalizate cu Certificate 

europene tip Europass şi Youthpass 

 

 - - - - 5 10 

20. 
Coordonare/Participare în Comisia de 

evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) 

 
 5 credite pe an; maximum 25 de credite 

21. 

Coordonarea Comisiei de proiecte şi 

programe educative din unitatea de 

învăţământ 

 

 3 credite pe an; maximum 15 credite 

22. 
Coordonarea Comisiei de dezvoltare 

profesională şi evoluţie în carieră 

 
 3 credite pe an; maximum 15 credite 

23. 

Coordonator al comisiilor din unitatea de 

învăţământ, altele decât cele menţionate mai 

sus 

 

 3 credite pe an; maximum 15 credite 



 

24. 
Coordonare/Participare în comisii constituite 

la nivelul inspectoratului şcolar 

 

 5 credite pe an; maximum 25 de credite 

25. 

Autor de mijloace didactice avizate de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului 

 

 5/mijloc didactic; maximum 25 

26. 
Membru în grupurile de lucru pentru 

elaborarea programelor şcolare 

 
 3/programă; maximum 15 

27. 

Coautor de mijloace didactice avizate de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului 

 

 3/mijloc didactic; maximum 15 

                              TOTAL 2    

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 Punctaj  

Autoevaluare - candidat 

 Puncte 

Evaluare - ISJ 

1 Recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite 

formal  

  

2 Recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite non-

formal şi informal  

  

3  TOTAL   

 

 

 

 

Semnătură  candidat:……………………………….. 

 

Confirmare punctaj director:                         
 

 

 

 

 

Confirmare punctaj -  membrii comisiei de evaluare ISJ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
) Se calculează creditele acumulate pe parcursul a 5 ani anteriori datei depunerii dosarului 

2
) Nu se acordă credite pentru lucrările transmise prin poştă sau prin poştă electronică şi care nu sunt susţinute efectiv în 

cadrul sesiunilor metodico-ştiinţifice/conferinţelor/simpozioanelor de specialitate în domeniul ştiinţelor educaţiei sau al 

managementului educaţional. 


