
Calendar echivalare credite profesionale transferabile  

  

- 1 septembrie - 31 octombrie 2022 - In situatia in care cadrul didactic a 

finalizat diferite forme de organizare a formarii continue, acesta are obligatia de 

a depune documente-suport de certificare, insotite de o cerere privind evaluarea 

stadiului de indeplinire a conditiei de formare pentru personalul didactic, la 

secretariatul unitatii de invatamant in care este incadrat in anul scolar respectiv.  

 * raspunde personalul didactic, de conducere, de indrumare si de control din 

unitatile de invatamant preuniversitar 

 

- 1 - 15 noiembrie 2022 - Situatia centralizata privind acumularea numarului de 

credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice incadrate in unitatea 

de invatamant este prezentata de catre CMDFCD in consiliul profesoral si 

validata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.  

 * raspunde comisia de mentorat didactic si formare in cariera didactica 

(CMDFCD) 

  

- 16 - 30 noiembrie 2022 - Dupa validare, situatia centralizata privind 

acumularea numarului de credite profesionale transferabile pentru cadrele 

didactice incadrate in unitatea de invatamant este comunicata, de catre 

responsabilul CMDFCD, inspectorului scolar pentru dezvoltarea resurselor 

umane din inspectoratul scolar si profesorului metodist cu atributii privind 

mentoratul pentru dezvoltare profesionala, din casa corpului didactic.  

* raspunde responsabilul CMDFCD 

  

- 15 - 30 noiembrie 2022 - Pentru cadrele didactice care au acumulat numarul 

minim de credite profesionale transferabile precizat la alin. (1), unitatea de 

invatamant in care sunt incadrate, prin CMDFCD, elibereaza anual, in perioada 

15-30 noiembrie, adeverinta din care sa rezulte indeplinirea conditiei de formare 

continua, conform unui model elaborat de Ministerul Educatiei.  

  

De asemenea, in aceeasi perioada, pentru cadrele didactice pentru care s-a 

validat indeplinirea conditiei de formare, unitatea de invatamant elibereaza 

adeverinte privind acumularea creditelor profesionale transferabile, dupa un 

model elaborat de Ministerul Educatiei. 

 * raspunde Directorul unitatii de invatamant, prin CMDFCD. 

 

Potrivit Art. 59 (1) Recunoasterea, echivalarea si validarea achizitiilor dobandite 

de personalul didactic prin diferite programe si forme de organizare a formarii 

continue, la nivelul fiecarei unitati de invatamant, se realizeaza de catre Comisia 

de mentorat didactic si formare in cariera didactica - CMDFCD, cu atributii 

prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de 

invatamant - ROFUIP. 

  

 

 

 

 

 



Componenta comisiei CMDFC, este recomandat sa fie alcatuita din: 

 

Responsabilul comisiei: 
- cadre didactice care se regasesc printre cadrele didactice selectate in Corpul 

profesorilor mentori precum si a celor care au absolvit programele de formare 

,,De la Debut la Succes”, PROF I — Mentorat de cariera didactica si PROF Il — 

Mentorat de practica pedagogica, aflate in activitate in anul scolar 2022-2023; 

- cadre didactice care detin: atestat de mentor, adeverinta curs mentorat, 

adeverinta profesor mentor al studentilor pentru pregatirea acestora la modulul 

pedagogic-practica pedagogica, certificat de formator cu cod COR. 

 

Membrii comisiei: 
- cadre didactice din unitatea de invatamant (numarul lor fiind stabilit de 

conducerea institutiei scolare).  


