
 

 

 

Nr. 747/01.11.2022 
 

Către toate unitățile de învățământ din județul Bihor  
În atenția Doamnei/Domnului Director și a CMDFCD 
 
Ref. Aplicarea prevederilor noului cadru normativ conform OME nr. 4224 din 06.07.2022 
 

Vă transmitem, în atașament, documentele referitoare la echivalarea în credite profesionale 
transferabile (CPT) a competențelor dobândite de personalul din învățământul preuniversitar în 
cadrul unor programe de formare complementare, respectiv a unor programe pentru abilitare 
funcțională, după cum urmează: 

1. Procedura specifică privind recunoașterea și echivalarea în CPT a competențelor 
dobândite în cadrul programelor pentru dezvoltarea profesională continuă 
complementare (menționăm că în anul școlar 2022-2023 nu există programe 
complementare naționale, dar există programe complementare internaționale),                                   
cu anexele aferente 

Calendarul activităților: 
− până la 30.11.2022 – întocmirea dosarelor de către unitățile de învățământ și transmiterea lor 

la adresa contact@ccdbihor.ro 
− 02.12.2022 - 12.01.2023 – analiza dosarelor depuse în cadrul Comisiei constituite la 

nivelul CCD Bihor pentru recunoașterea și echivalarea în CPT a competențelor dobândite 
de cadrele didactice prin participarea la programe complementare 

− până la 15.02.2023 – emiterea și transmiterea către unitățile de învățământ a adeverințelor 
prin care se recunosc și se echivalează în CPT competențele dobândite prin participarea la 
programe complementare. 
 

2. Procedura specifică privind recunoașterea și echivalarea în CPT a competențelor 
dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcțională, cu anexele aferente 

Calendarul activităților: 
− până la 15.11.2022 – depunerea dosarelor la secretariatul unității de învățământ la care este 

încadrat în anul școlar respectiv sau în care are norma de bază 
− 15.11.2022 - 07.12.2022 – analiza și evaluarea dosarelor de către Comisia pentru mentorat 

didactic din cadrul unității de învățământ 
− 08.12.2022 – 22.12.2022 – validarea de către consiliul de administrație a situației 

centralizate privind numărul de CPT acordate 
− 09.01.2023 – 20.01.2023 – eliberarea de către unitatea de învățământ a adeverințelor 

prevăzute în atașament 
− 23.01.2023 – 31.01.2023 – comunicarea situației centralizate privind acumularea numărului 

de CPT pentru cadrele didactice încadrate în unitatea de învățământ, validată de consiliul                 
de administrație, inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane și profesorului 
metodist cu atribuții privind mentoratul pentru dezvoltare profesională, din CCD Bihor. 

 
 
 

Director, 
Prof. dr. Alin-Serafim ȘTEFĂNUȚ 
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