
Durata medie de completare: 10 minute

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Str. G-ral Berthelot nr. 28-30, 010168, sector 1, București

CERERE

pentru eliberarea
adeverinței pentru certificarea competențelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetățenii 

care au studiat în România,  în vederea desfășurării activității didactice 

a) Solicitant (Date personale)
Nume și prenume: ........................................................................................... 

Cetățenia: ................................................................................................................ 

Domiciliul: .....................................................................................................

Telefon: ..........................................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................

b) Solicitare

Solicit eliberarea adeverinței privind certificarea competențelor pentru profesia didactică, în 
scopul desfășurării activității 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 Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, 
privind recunoașterea diplomei de studii obținute în străinătate;  

□ certificatul de competențe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului European Comun de 
Referință pentru Limbi Străine, eliberat de o instituție de învățământ superior acreditată care 
organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în copie; sunt exceptate de la 
obligația de a prezenta certificatul de competențe lingvistice de limba română persoanele care 
prezintă acte de studii românești (diplome, certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând 
cel puțin patru ani consecutivi de studii, urmați într-o unitate de învățământ din sistemul național 
din România;

□ documente personale de identificare, precum și 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 adeverinței privind certificarea competențelor pentru profesia didactică: 

□ prin ridicare de la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, personal 
sau prin împuternicit;

□ transmitere prin poștă, la următoarea adresă: …………………………………………... 
.......................................................................................................................................

e) Declar pe propria răspundere că informațiile prezentate în această cerere și documentele 
incluse în dosar corespund realității. 

Data .......................................                                                            Semnătura ............................. 


