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Art. 2 (1) Verificarea îndeplinirii condiţiei de formare pentru personalul didactic, prin acumularea 

numărului de credite profesionale transferabile legal prevăzut, se realizează anual, la nivelul fiecărei 

unități de învățământ prin CMDFCD. 

(2) Comisia pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică stabilește și comunică în scris, 

pentru fiecare cadru didactic încadrat cu norma de bază în unitatea de învățământ, ultimul interval legal 

prevăzut încheiat pentru care se verifică și se validează îndeplinirea condiţiei de acumulare a minimum 

90 de credite profesionale transferabile. 

(3) La nivelul Comisiei de Mentorat Didactic și Formare în Cariera Didactică se creează un registru 

electronic de evidență a numărului de credite profesionale transferabile acumulat în ultimul interval 

legal prevăzut încheiat, pentru fiecare cadru didactic încadrat cu norma de bază în unitatea de 

învățământ. 

(4) În anul şcolar 2022-2023, activitățile CMDFCD se desfășoară până la data de 31 ianuarie și se 

finalizează cu eliberarea adeverinței prevăzute în Anexa nr.1. 

(5) Activitățile CMDFCD se pot organiza și în sistem blended-learning.  

(6) În activitățile desfășurate, CMDFCD este obligată să respecte prevederile directivelor Uniunii 

Europene privind securitatea cibernetică și prelucrarea datelor cu caracter personal, cuprinse în 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor) și legislația specifică privind regimul proprietății intelectuale și secretul profesional. 

 

II. Descrierea procedurii   

 

Centralizarea și validarea acumulării a minimum 90 de credite profesionale transferabile în 

intervalul legal prevăzut  

 

Art. 3 (1) După comunicarea ultimului interval legal prevăzut încheiat, fiecare cadru didactic încadrat 

cu norma de bază în unitatea de învățământ are obligația de a depune la secretariatul unităţii de 

învăţământ un dosar care va conţine: 

a) cererea tip (conform modelului din Anexa nr.2); 

b) copii ale documentelor-suport care atestă participarea și finalizarea unor programe şi/sau a altor 

forme de organizare a formării continue; 

c) declaraţie pe propria răspundere prin care  confirmă că documentele-suport depuse la dosar îi 

aparţin (conform modelului din Anexa nr.3); 

d) acord din partea fiecărui cadru didactic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (conform 

modelului din Anexa 4); 

e) Opis privind conținutul dosarului. 

(2) Cererile și documentele-suport (în copie) depuse de cadrele didactice în vederea calculării 

numărului de credite profesionale transferabile acumulate în ultimul interval legal prevăzut încheiat  se 

înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, verificându-se conformitatea cu originalul. 

Art. 4 Comisia de Mentorat Didactic și Formare în Cariera Didactică preia documentele de la 

secretariatul unităţii de învăţământ, verifică şi înregistrează numărul de credite profesionale 

transferabile acumulat în ultimul interval legal prevăzut încheiat, în conformitate cu grila din Anexa 

nr.5.  
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Art.5 La stabilirea îndeplinirii condiţiei de acumulare a minimum 90 de credite profesionale 

transferabile în ultimul interval legal prevăzut încheiat, CMDFCD va respecta criteriile stabilite prin 

Metodologie: 

a) se consideră îndeplinite de drept condiţiile de formare continuă, în următoarele situaţii: 

    i) obţinerea, în intervalul legal prevăzut, a gradului didactic II sau a gradului didactic I, cele 90 de 

credite profesionale transferabile fiind acordate începând cu anul şcolar în care s-a obţinut gradul 

didactic II/I ca urmare a validării rezultatelor prin ordin de ministru; 

    ii) absolvirea de către personalul didactic din învăţământul preuniversitar, în intervalul respectiv, a 

studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul ştiinţe ale educaţiei, 

conform documentelor de certificare legal prevăzute; 

   iii) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate 

sau în domeniul ştiinţe ale educaţiei, conform documentelor de certificare legal prevăzute; 

    iv) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program postuniversitar de conversie profesională a 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cu durata de 2 ani/4 semestre - 120 de credite ECTS, 

conform documentelor de certificare legal prevăzute; 

    v) obţinerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de 

predare a unei alte discipline în învăţământul preuniversitar, conform documentelor de certificare legal 

prevăzute. 

b) se consideră îndeplinită condiția de formare în situația în care cele 90 de credite profesionale 

transferabile sunt acumulate de către un cadru didactic, atât prin participarea la programe de studii 

organizate de instituțiile de învățământ superior, cât și prin participarea la programe pentru dezvoltare 

profesională continuă şi la alte forme de organizare a formării continue, după cum urmează:  

i) minimum 30 de credite profesionale transferabile dobândite prin participare la diverse forme de 

organizare a formării continue prevăzute în Metodologie, 

ii) maximum 60 de credite profesionale transferabile dobândite prin participarea la programe de studii 

organizate de instituții de învățământ superior, acordate conform prevederilor art. 64 din Metodologie. 

c) se consideră îndeplinită condiția de formare în situația în care cele 90 de credite profesionale 

transferabile sunt acumulate de către un cadru didactic prin participarea la programe de dezvoltare 

profesională continuă și prin recunoașterea rezultatelor învăţării în contexte formale, nonformale şi 

informale,  după cum urmează:  

i) minimum 40 credite profesionale transferabile dobândite prin participarea la programe 

acreditate; 

ii) maximum 35 credite profesionale transferabile dobândite prin participarea la programe 

complementare; 

iii) maximum 15 credite profesionale transferabile dobândite prin participarea la programe pentru 

abilitare funcțională.  

Art.6 În urma centralizării numărului de credite profesionale transferabile, CMDFCD eliberează 

fiecărui cadru didactic din unitatea de învățământ o adeverință care certifică numărul de credite 

profesionale transferabile obținute în ultimul interval legal prevăzut încheiat și 

îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiei de acumulare a minimum 90 de credite profesionale transferabile, 

conform modelului din Anexa nr. 1. 

Art. 7 După finalizarea validării acumulării a minimum 90 de credite profesionale transferabile în 

intervalul legal prevăzut, documentele suport prevăzute la art. 3 alin. (2) se depun la secretariatul 

unităţii de învăţământ, la dosarul personal al cadrului didactic. 

 

III. Dispoziții  finale 

Art.8 (1) Pentru cadrele didactice care au avut contractul de muncă suspendat în condițiile prevăzute de 

art. 255 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ultimul 

interval legal prevăzut încheiat de 5 ani consecutivi de activitate didactică, calculat de la data obţinerii 
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definitivării în învăţământ, se constituie, după caz, din anii de activitate didactică anteriori suspendării, 

la care se adaugă anii corespunzători de activitate didactică începând cu anul școlar al reîncadrării pe 

funcție didactică în învățământul preuniversitar. 

(2) Creditele acumulate în perioada de suspendare se validează începând cu anul școlar al reîncadrării 

pe funcție didactică în învățământul preuniversitar. 

(3) Pentru cadrele didactice care au obţinut definitivarea în învățământ şi, ulterior, au încetat 

contractul de muncă, intervalul consecutiv de cinci ani se calculează de la data reîncadrării în 

învățământ prin concurs național. 

Art.9 Cadrele didactice au obligația de a prezenta la încheierea fiecărui interval legal prevăzut, 

documentele doveditoare privind acumularea a minimum 90 de credite profesionale transferabile și să 

solicite, în scris, recunoașterea îndeplinirii condiției de formare în intervalul legal prevăzut. 

Art.10 Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor înscrise în adeverinţele eliberate de unitatea de 

învăţământ revine Comisiei de Mentorat Didactic și Formare în Cariera Didactică şi directorului unităţii 

de învăţământ. 

Art. 11  Anexele 1 – 5 sunt parte integrantă a prezentei proceduri. 



  

                                                                                                 Anexa nr.1 la Procedură 

Unitatea de învățământ................................................... 

Localitatea....................................................................... 

Tel/E-mail....................................................................... 

 

       Nr......................./................................... 

 

ADEVERINȚĂ 

 

 Se certifică prin prezenta că dna/ dl 

......................................................................................................................................................, 

având funcția de ...............................................specializarea......................................................., 

încadrat/ă la ................................................................................................................................., 

a obținut în ultimul interval legal prevăzut încheiat, ................*, un  număr de.............credite 

profesionale transferabile, după cum urmează: 

90 de credite profesionale 

transferabile acumulate, de drept, 

conform Art. 62  din OME nr. 

4224/2022 

Numărul de credite profesionale 

transferabile acumulate 

conform prevederilor art.65 

alin.(2) din OME nr. 4224/2022 

Numărul de credite 

profesionale transferabile 

acumulate conform 

prevederilor art.65 alin.(3) 

din OME nr. 4224/2022 

Număr total de 

CPT 

    

 

Doamna/domnul ...........îndeplinește/nu îndeplineşte condiția de acumulare a minimum 90 de 

credite profesionale transferabile, ca urmare a participării și finalizării unor programe şi/sau a 

altor forme de organizare a formării continue în ultimul interval consecutiv de 5 ani, considerat 

de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ. 

Analiza dosarului a fost efectuată de Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera 

didactică, numită prin Decizia nr........../...................................... . 

 Se eliberează prezenta pentru completarea dosarului personal. 

 

DIRECTOR, 

.......................................................... 

 

Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică – CMDFCD, 

prof.............................................................. 

 

* ultimul interval legal prevăzut încheiat, comunicat de CMDFCD 
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Doamnă/Domnule director ......................... 

 

 

 

Subsemnata/Subsemnatul ....................................................................................., încadrată/încadrat la 

....................................................................................................................., având funcţia didactică 

…………………………………………………………………, specialitatea 

......................................................................................................................., solicit  

……………………………………. calcularea și validarea numărului de credite profesionale 

transferabile acumulate în ultimul interval legal prevăzut încheiat................*, pentru care atașez  

documente-suport de certificare.  

  

 

 

Data,         Semnătura,  

 

 

 

 

*Se completează cu intervalul comunicat de CMDFCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Doamnei/Domnului director al.............. 
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DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, _________________________________________________, 

domiciliat(ă) în localitatea ______________________, str. ______________________________, nr. 

______, bl. ______, sc. ____, ap. ______, judeţ/sector _______________, legitimat(ă) cu _____, 

seria _____, nr. __________, CNP __________________________, încadrat(ă) la 

_________________________________________, pe funcția de _________________________, cu 

specializarea_____________________________________________________________________

declar pe propria răspundere că documentele-suport de certificare depuse la dosar îmi aparţin şi că 

prin acestea sunt confirmate activităţile desfăşurate.  

Redactată într-un exemplar, pe proprie răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se 

pedepsește conform legii.  

 

 

 

 

 

 

               Semnătura                                                                                 Data 

               __________                                                                           ________ 
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ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Subsemnatul/Subsemnata,__________________________________________________

_______________ 

domiciliat(ă) în localitatea

 ____________________________________________ ,str______________________________

_______________, 

nr.  ______ , bl.  ______ , sc.  ____ , ap.  ______ , judeţ/sector _________________ , legitimat(ă) 

cu_____________ 

 ____ , seria  ______ , nr.  ___________ , CNP  ____________________________ , încadrat(ă) 

la______________ 

 __________________________________________, pe funcţia 

de________________________________________, 

îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal rezultate 

din prezenta declaraţie sau din actele/copiile actelor depuse pentru recunoaşterea şi echivalarea în 

credite profesionale transferabile a competenţelor dobândite în cadrul diverselor tipuri de programe 

pentru dezvoltare profesională continuă în cariera didcatică.  

              Înţeleg că prelucrarea datelor personale de către unitatea de învățământ se va realiza cu 

respectarea prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia 

naţională prin Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005, precum şi 

a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal si privind libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 

190 din 18 iulie 2018 (Publicată in Monitorul Oficial numărul 651 din data de 26 iulie 2018). 

 

Semnătura      Data 

                             __________________    ___________________ 

 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3553/Monitorul_Oficial


Anexa nr. 5 la Procedură 

 

Centralizarea acumulării numărului de credite profesionale transferabile, în intervalul legal prevăzut pentru cadrele didactice din ...* 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

cadrului 
didactic 

Funcţia Specializarea Ultimul 

interval 

consecutiv 
de 5 ani 

încheiat** 

90 de credite 

profesionale 

transferabile 
acumulate, de 

drept, 

conform Art. 
62  din OME 

nr. 4224/2022 

Numărul de credite profesionale transferabile acumulate conform 

prevederilor art.65 alin.(2) din OME nr. 4224/2022 

Numărul de credite profesionale 

transferabile acumulate conform prevederilor 

art.65 alin.(3) din OME nr. 4224/2022 

Număr 

total de 

CPT 

Îndeplinirea 

condiției de 

formare legal 
îndeplinită pentru 

intervalul din 

coloana 5                                                                                                                                                                                                                                                                        
(90 cpt) 

            

a) b) c) a) b)  

DA NU 

     

Număr de 

înregistrare/

serie 

document 

Nr. 

CPT 

Număr de 
înregistrare/

serie 

documente 

Nr. 
CPT 

Număr de 
înregistrare/

serie 

documente 

Nr. 
CPT 

Număr de 
înregistrare/

serie 

documente 

Nr. 
CP

T 

Număr de 
înregistrare/ 

serie 

documente 

Nr. 
CPT 

Număr de 
înregistrare/

serie 

documente 

   

                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  13 14 

 

* Se precizează unitatea de învățământ, localitatea, judeţul 

**Se precizează ultimul interval încheiat de 5 ani consecutivi de activitate didactică, calculat de la data obţinerii definitivării în învăţământ. Pentru cadrele didactice care au avut contractul de 

muncă suspendat în condițiile prevăzute de art. 255 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ultimul interval legal prevăzut încheiat de 5 ani consecutivi 

de activitate didactică, calculat de la data obţinerii definitivării în învăţământ, se constituie, după caz, din anii de activitate didactică anteriori suspendării, la care se adaugă anii corespunzători de 

activitate didactică începând cu anul școlar al reîncadrării pe funcție didactică în învățământul preuniversitar. Pentru cadrele didactice care au obţinut definitivarea în învățământ şi, ulterior, au 

încetat contractul de muncă, intervalul consecutiv de cinci ani se calculează de la data reîncadrării în învățământ prin concursul național. 
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