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CABINET MINISTRU 

 

 

ORDIN    

pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea 

pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul 

cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii 

universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5.553/2011, sesiunea 2015-2016 

    În baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
     
În conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a 
învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau 
institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, 
pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările 
ulterioare; 
 
În baza prevederilor art. 13 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; 

Ministrul Educației și Cercetării Științifice emite prezentul ordin: 

Art. 1. Se aprobă Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe 
baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu 
durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii 
universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, 
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
5.553/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 
2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2015-2016, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2.  Direcţia Generală Management şi Reţea Școlară din Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar şi 
instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 3.     Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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