
PROCEDURA DE OBTINERE CREDITE PROFESIONALE TRANFERABILE 

PENTRU CADRELE DIDACTICE 

 

 

1. Cadrele didactice care au obtinut Certificatul ECDL incepand cu anul scolar 

2003-2004 si doresc sa beneficieze de credite profesionale transferabile trebuie sa 

solicite acest lucru la centrul ECDL la care au fost inscrise sau la orice alt centru 

acreditat ECDL din Bucuresti sau din tara. 

Nu beneficiaza de credite personalul auxiliar ( didactic auxiliar ). 

2. Documentele ce trebuie completate sunt: declaratie pe proprie raspundere in original, 

copie de pe buletin sau carte de identitate si copie de pe certificatul ECDL. Toate 

aceste documente se depun la centrul pentru care au optat sa solicite aceste 

credite, iar coordonatorul centrului ECDL trimite prin posta direct la sediul central al 

ECDL ROMANIA din Bucuresti (Str. Mendeleev, nr. 7-15, mezanin, Sector 1, Bucuresti). 

3. Toate aceste documente sunt gestionate intr-o Baza de Date de catre ECDL ROMANIA 

si sunt transmise periodic catre CNFP ( la sfarsitul lunii ). 

4. Dupa ce aceste documente sunt transmise catre centrele ECDL, cadrele didactice 

trebuie sa cunoasca faptul ca in luna urmatoare ( dupa data de 15 ) trebuie sa 

plateasca catre centrul CNFP o taxa de 20 RON aferenta certificatului purtator de 

credite eliberat chiar de catre CNFP.  

5. Plata se face in urmatorul cont : RO52TREZ7005032XXX004377; beneficiar: MECTS 

cod fiscal: 13729380; DTCPMB- sector 4 

6. Dupa ce se face plata catre CNFP se trimite un mail la adresa: 

cnfp_mec@yahoo.com. In mail se au in vedere urmatoarele informatii: numele si 

prenumele; se specifica  faptul ca s-a platit pentru CREDITE ECDL, si se 

specifica luna in care au fost transmise documentele catre ECDL. 

7. Facem din nou precizarea ca nu beneficiaza de credite profesionale transferabile 

cadrele didactice care au obtinut Certificatul ECDL inainte de anul scolar 2003-2004.  

8. Creditele profesionale tranferabile se pot obtine in urma sustinerii examenelor ECDL 

Start – 20 de credite sau ECDL Complet – 25 de credite. Nu este obligatoriu sa 

sustina si cursuri. Pot sustine direct examenele. 

9. Nu vor putea beneficia de credite cadrele didactice care au mai primit credite din alta 

parte pentru aceeasi programa analitica de la TIC ( prin CCD ). 

10. Declaratia pe proprie raspundere trebuie completa corect si complet ( atentie 

la optiunea „ECDL Start/Complet” – se taie una din certificari, in functie de certificarea 

obtinuta si atentie la optiunea „am primit/nu am primit” se taie una din optiuni in 

functie de caz ) 

11. Documentele pot fi trimise prin posta sau cum va este mai simplu. 


