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 Art. 59 (1) Recunoașterea, echivalarea și validarea achizițiilor dobandite de personalul didactic prin diferite programe și forme de organizare a formării continue, la 

nivelul fiecărei unități de învățământ, se realizează de către Comisia de mentorat didactic și formare în cariera didactică - CMDFCD, cu atribuții prevăzute de 

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ - ROFUIP. 

 

DIRECTOR, 

GURALIUC Carolina Maria 

Nr.crt. Activitatea Termen Răspunde 

1. 
Art. 66 În situația în care cadrul didactic a finalizat diferite forme de organizare a formării continue, acesta are obligația de a 

depune documente-suport de certificare, însoțite de o cerere privind evaluarea stadiului de îndeplinire a condiției de formare 

pentru personalul didactic, la secretariatul unitații de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv. 

01 septembrie - 

31 octombrie 

Personalul didactic,de 

conducere, de îndrumare 

și de control din unitățile 

de învățământ 

preuniversitar 

2. 
Art. 67 (2) Situația centralizată privind acumularea numărului de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice 

încadrate în unitatea de învățământ este prezentată, de către CMDFCD, în consiliul profesoral și validată de consiliul de 

administrație al unității de învățământ. 

01-15 

noiembrie 

Comisia de mentorat 

didactic si formare în 

cariera didactica - 

CMDFCD 

3. 

Art. 67 (4) Dupa validare, situația centralizată privind acumularea numărului de credite profesionale transferabile pentru cadrele 

didactice încadrate în unitatea de învățământ este comunicată, de către responsabilul CMDFCD, inspectorului școlar pentru 

dezvoltarea resurselor umane din ISJ Olt si profesorului metodist cu atribuții privind mentoratul pentru dezvoltare 

profesională, din CCD Olt. 

16-30 

noiembrie 
Responsabilul CMDFCD 

4. 

Art. 60 (2) Pentru cadrele didactice care au acumulat numărul minim de credite profesionale transferabile precizat la alin. (1), 

unitatea de învățământ în care sunt încadrate, prin CMDFCD, eliberează anual, în perioada 15-30 noiembrie, adeverința din care 

să rezulte îndeplinirea condiției de formare continuă, conform unui model elaborat de Ministerul Educației. 
15-30 

noiembrie 

Directorul unității de 

învățământ, prin CMDFCD 

5. Art 67 (3) Pentru cadrele didactice pentru care s-a validat îndeplinirea condiției de formare, unitatea de învățământ eliberează 

adeverințe privind acumularea creditelor profesionale transferabile, dupa un model elaborat de Ministerul Educației 


