
 

Precizări privind completarea ANEXEI 5: 

• În coloana 1- nr.crt. 
• În coloana 2- numele și prenumele (cu diacritice și majuscule) 
• În coloana 3- se completează profesor/ învățător/profesor pentru 

învățământul primar/ educatoare/profesor pentru învățământul preșcolar, 
după caz 

• În coloana 4- se completează doar pentru profesori specializarea pe 
baza căreia sunt încadrați în unitatea de învățământ 

• În coloana 5- se completează ultimul interval încheiat de 5 ani 
consecutivi de activitate didactică: 2015-2020 de ex., pentru toate cadrele 
didactice, cu excepția debutanților. 

• În coloana 6- se completează nr. de înregistrare al adeverinței eliberate 
de către unitatea de învățământ care atestă îndeplinirea de drept a 
condiției de formare, cf.art.62 din OME nr. 4224/2022. În situația în 
care avem cadre didactice care nu au un interval complet de 5 ani 
consecutivi de la definitivat sau se află într-un interval de 5 ani în 
derulare, NU se vor completa coloanele 6-13. 

• În coloana 7 a- se completează cu nr. de CPT obținute și cu nr. de 
înregistrare/seria documentului care atestă participarea la programe de 
formare acreditate, cf. art.65 (2) lit. a/OME nr. 4224/2022 

• În coloana 8 b- se completează nr. de CPT obținute și cu nr. de 
înregistrare/seria documentului care atestă participarea la programe de 
formare complemetare, cf. art.65 (2) lit.b/OME nr. 4224/2022, pe baza 
adeverinței eliberate de CCD. 

• În coloana 9 c- se completează nr. de CPT obținute și cu nr. de 
înregistrare/seria documentului care atestă participarea la programe 
pentru abilitare funcțională, cf. art.65 (2) lit.c/OME nr. 4224/2022 

• În coloana 10 a- se completează nr. de CPT obținute și cu nr. de 
înregistrare/seria documentului care atestă participarea la diverse forme 
de organizare a formării continue, cf. art.65 (3) lit.a/OME nr. 
4224/2022 

• În coloana 11 b- se completează nr. de CPT obținute și cu nr. de 
înregistrare/seria documentului care atestă participarea la programe de 
studii organizate de instituțiile de învățământ superior, cf. art.65 (3) 
lit.b/OME nr. 4224/2022 

• În coloana 12- se completează nr. total de CPT acumulate de către 
cadrul didactic 



• În coloana 13- se completează cu DA, în cazul acumulării de 90 sau mai 
multe CPT 

• În coloana 14- se completează cu NU, în cazul acumulării mai puțin de 
90 de CPT.  

• În coloanele 7-12 se completează, doar cu cifre, fără a se menționa 
denumirea programelor de formare sau alte detalii.  
 
OBS. Situația centralizatoare va cuprinde toate cadrele didactice 
încadrate în unitatea de învățământ, nu doar pe cele care au solicitat 
echivalarea în CPT sau recunoașterea îndeplinirii de drept a obligației 
de formare, cu excepția debutanților pe care vă rugăm să-i completați 
în tabelul de mai jos, apoi să ni-l trimiteți, separat de Anexa 5, 
preferabil în același mail: 
 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
cadrului didactic 

Funcția Specializarea 

    
    
 
 


