ORDIN Nr. 5414/2016 din 4 octombrie 2016
pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a
studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor
profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de
cadru didactic, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării
activităţii didactice în străinătate
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 841 din 24 octombrie 2016
În temeiul Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul
Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania,
Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda,
Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania,
Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul
Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză,
Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei,
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii
Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria
şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25
aprilie 2005,
în conformitate cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor
profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi
completările ulterioare,
în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobă Metodologia privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor
cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor
profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de
cadru didactic, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării
activităţii didactice în străinătate, prevăzută în anexa, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
ART. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 3.590/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind
eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de
conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor
profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 23 iunie 2014, cu modificările
ulterioare.
ART. 3
Direcţia generală management şi resurse umane din cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi inspectoratele şcolare judeţene/al
Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Mircea Dumitru
Bucureşti, 4 octombrie 2016.
Nr. 5.414.
ANEXĂ
METODOLOGIE
privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile
Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a
adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru
didactic, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării
activităţii didactice în străinătate
ART. 1
Prezenta metodologie se aplică cetăţenilor români şi cetăţenilor din statele
membre ale Uniunii Europene, cetăţenilor din statele semnatare ale acordului
privind Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care au studiat
în România şi solicită, în scopul desfăşurării activităţii didactice, în unul dintre
statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, în
Confederaţia Elveţiană, în mod independent sau ca salariat:
a) eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale;

b) eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de
cadru didactic dobândite prin absolvirea unui program acreditat de formare
psihopedagogică de nivel I şi/sau II, în cadrul unităţilor de învăţământ/instituţiilor
de învăţământ superior acreditate din România.
ART. 2
Adeverinţa de conformitate a studiilor/adeverinţa privind certificarea
competenţelor pentru profesia de cadru didactic poate fi solicitată de către cetăţenii
prevăzuţi la art. 1 în baza unui act de studii (diplomă, certificat, adeverinţă etc.)
eliberat de o unitate de învăţământ sau de o instituţie de învăţământ superior
acreditată, din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România, sau în baza
unui atestat de recunoaştere a studiilor emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi
Echivalare a Studiilor.
ART. 3
Dosarul pentru eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor, prevăzute la
art. 1 lit. a), cuprinde următoarele documente:
a) cerere-tip prin care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate a
studiilor, adresată Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
b) actul de studii în baza căruia se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate
a studiilor, în copie;
c) anexa la actul de studii (foaia matricolă/suplimentul la diplomă), în copie;
d) adeverinţa de autenticitate, în original, a actului de studii şi a anexei la actul
de studii [prevăzută la lit. c)], eliberată de unitatea de învăţământ sau de instituţia
acreditată de învăţământ superior emitentă (excepţie fac cazurile în care se
anexează adeverinţa ce ţine locul diplomei de studii sau copia actului de studii
vizat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, începând cu
data de 5 octombrie 2011);
e) certificatul/dovada de absolvire a programului/programelor de formare
psihopedagogică/certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, în copie;
f) certificatul de competenţe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului European
Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberat de o instituţie de învăţământ
superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii
române, în copie; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de
competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome,
certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin 4 ani consecutivi de
studii, urmaţi într-o unitate de învăţământ din sistemul naţional din România;
g) documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a
numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide
cu cel din actul de identitate, în copie;

h) adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar, care să ateste că dreptul de a
preda nu a fost revocat sau suspendat, pentru cetăţenii care solicită expres
includerea acestei precizări în adeverinţa de conformitate a studiilor, în original.
ART. 4
Dosarul pentru obţinerea adeverinţei prevăzute la art. 1 lit. b) cuprinde
următoarele documente:
a) cererea-tip prin care se solicită eliberarea adeverinţei privind certificarea
competenţelor pentru profesia de cadru didactic prin absolvirea
programului/programelor de formare psihopedagogică, de nivel I şi/sau II, în
cadrul unităţilor de învăţământ/instituţiilor de învăţământ superior din România,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
b) certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare
psihopedagogică/dovadă de absolvire a programului de formare psihopedagogică,
în copie;
c) copie a documentului emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare
a Diplomelor, privind recunoaşterea diplomei de studii licenţă/master obţinute în
străinătate;
d) certificatul de competenţe lingvistice, nivel C1, potrivit Cadrului European
Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberat de o instituţie de învăţământ
superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii
române, în copie; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de
competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome,
certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin 4 ani consecutivi de
studii, urmaţi într-o unitate şcolară din sistemul naţional din România;
e) documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a
numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide
cu cel din actul de identitate, în copie.
ART. 5
(1) Dosarul solicitantului se transmite la Registratura Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
(2) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, Direcţia
generală management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale
şi Cercetării Ştiinţifice verifică existenţa documentelor prevăzute la art. 3 şi/sau art.
4, emite adeverinţa sau înştiinţează solicitantul în cazul în care constată că dosarul
nu este complet.
(3) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (2) se poate prelungi în cazuri
justificate, solicitantul fiind anunţat în scris.
(4) Adeverinţa se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite ori, la
cererea scrisă a solicitantului, se transmite la adresa indicată de acesta.

(5) Adeverinţa neridicată se păstrează în arhiva Ministerului Educaţiei Naţionale
şi Cercetării Ştiinţifice pentru o perioadă nedeterminată.
(6) În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a adeverinţei
se poate elibera un duplicat al acesteia.
(7) Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul adresează, în scris, o cerere,
însoţită de copia actului de studii pentru care s-a solicitat adeverinţa, copie a
actului de identitate şi declaraţie notarială cu privire la încadrarea în una dintre
situaţiile menţionate la alin. (6).
ART. 6
Refuzul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice de a emite
adeverinţa prevăzută la art. 1 poate fi contestat la instanţa competentă, potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 7
Anexa nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA 1
la metodologie
CERERE
pentru eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile
Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, pentru
cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii
didactice în străinătate
a) Solicitant
Date personale
Numele şi prenumele: .....................................................
Cetăţenia: ...............................................................
Domiciliul: ..............................................................
Telefon: .................................................................
E-mail: ..................................................................
b) Solicitare
Solicit eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile
Directivei 2005/36/CE, în scopul desfăşurării activităţii didactice în
.................................... .
c) Certific includerea în dosar a următoarelor documente:

• actul de studii în baza căruia se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate,
în copie;
• anexa la actul de studii (foaia matricolă/suplimentul la diplomă), în copie;
• adeverinţa de autenticitate, în original, a actului de studii şi a anexei la actul de
studii (foaia matricolă/suplimentul la diplomă), eliberată de unitatea de învăţământ
sau de instituţia acreditată de învăţământ superior emitentă (excepţie fac cazurile în
care se anexează adeverinţa ce ţine locul diplomei de studii sau copia actului de
studii vizat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,
începând cu data de 5 octombrie 2011);
• certificatul/dovada de absolvire a programului/programelor de formare
psihopedagogică/certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, în copie;
• certificatul de competenţe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului European
Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberat de o instituţie de învăţământ
superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii
române, în copie; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de
competenţe lingvistice de limba română persoanele care prezintă acte de studii
româneşti (diplome, certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin
patru ani consecutivi de studii, urmaţi într-o unitate de învăţământ din sistemul
naţional din România;
• documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a
numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide
cu cel din actul de identitate, în copie.
d) Doresc eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile
Directivei 2005/36/CE:
• prin ridicare de la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice, personal sau prin împuternicit;
• transmitere prin poştă, la următoarea adresă: ..........................
..............................................................................
e) Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi
documentele incluse în dosar corespund realităţii.
Data ...................................
Semnătura ..........................
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, str. G-ral Berthelot nr.
28 - 30, 010168, sectorul 1, Bucureşti
ANEXA 2

la metodologie
CERERE
pentru eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru
profesia de cadru didactic, pentru cetăţenii care au studiat în România, în
vederea desfăşurării activităţii didactice
a) Solicitant
Date personale
Numele şi prenumele: .....................................................
Cetăţenia: ...............................................................
Domiciliul: ..............................................................
Telefon: .................................................................
E-mail: ..................................................................
b) Solicitare
Solicit eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia
didactică, în scopul desfăşurării activităţii didactice în .................................... .
c) Certific includerea în dosar a următoarelor documente:
• certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare
psihopedagogică/dovadă de absolvire a programului de formare psihopedagogică,
în copie;
• copie a documentului emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare
a Diplomelor, privind recunoaşterea diplomei de studii obţinute în străinătate;
• certificatul de competenţe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului European
Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberat de o instituţie de învăţământ
superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii
române, în copie; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de
competenţe lingvistice de limba română persoanele care prezintă acte de studii
româneşti (diplome, certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin
patru ani consecutivi de studii, urmaţi într-o unitate de învăţământ din sistemul
naţional din România;
• documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a
numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide
cu cel din actul de identitate, în copie.
d) Doresc eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru
profesia didactică:

• prin ridicare de la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice, personal sau prin împuternicit;
• transmitere prin poştă, la următoarea adresă: ..........................
..............................................................................
e) Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi
documentele incluse în dosar corespund realităţii.
Data .......................................
Semnătura .............................
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, str. G-ral Berthelot nr.
28 - 30, 010168, sectorul 1, Bucureşti
---------------

