CABINET MINISTRU

ORDIN
privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă
acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul
pandemiei COVID- 19

Având în vedere:
-

Hotărârea nr. 6/09.03.2020, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, privind
suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular;

-

Decretul nr. 195/16.03.2020, al Președintelui României, privind instituirea stării de urgenţă pe
teritoriul României;

-

Ordonanța Militară a Ministerului Afacerilor Interne nr. 1/17.03.2020, privind unele măsuri de
primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor
bunuri;

-

Ordonanța Militară a Ministerului Afacerilor Interne nr. 2/21.03.2020, privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19;

-

Ordonanța Militară a Ministerului Afacerilor Interne nr. 3/24.03.2020, privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19;

-

Documentele emise de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, constituit prin
Hotărârea Guvernului nr. 94/2014, privind organizarea, funcționarea și componența
Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările
ulterioare, precum și de toate autoritățile publice implicate în gestionarea riscului de
răspândire a infecției cu COVID 19;

-

Nota MEC nr. 79/DGIP/10.03.2020, privind suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ
de stat și particular ;

-

Nota MEC nr. 98/DGIU/10.03.2020, privind analiza oportunității suspendării activităților
didactice pentru o perioadă determinată, la nivel universitar;

-

Nota MEC nr. 20/DGIP/12.03.2020, privind suspendarea activităților de formare și evaluare
finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic
din învățământul preuniversitar, aflate în implementare;

-

Instrucțiunea nr. 4/12.03.2020, a Direcției Generale Programe Europene Capital Uman din
cadrul Ministerului Fondurilor Europene, privind stabilirea unor măsuri referitoare la
implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020;

-

Instrucțiunea nr. 5/19.03.2020, a Direcției Generale Programe Europene Capital Uman din
cadrul Ministerului Fondurilor Europene, privind stabilirea unor măsuri referitoare la
implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020.

În temeiul
-

Prevederilor art.244, alin.3 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi

completările ulterioare;
-

Prevederilor din Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare

continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr.5564/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
-

Prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi

funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării,

MINISTRUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
emite prezentul Ordin:

Art. 1
(1) În scopul prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus (COVID-19), prezentul ordin
reglementează modalitatea de desfășurare a activităților de formare continuă și de evaluare
finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate de către Ministerul Educației și
Cercetării, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar;
(2) Dispozițiile prezentului ordin se aplică tuturor programelor de formare continuă acreditate, a
căror implementare a fost programată în perioada suspendării cursurilor în unitățile de
învățământ de stat și particular.
Art. 2
(1) Pentru programele de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din
învățământul preuniversitar, având forma de organizare de tip față-în-față, aflate în
implementare, activitățile de formare și evaluare finală se suspendă, pentru o perioadă cel puțin
egală cu aceea a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular;
(2) După încetarea suspendării cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular,
activitățile de formare și evaluare finală se vor relua/vor continua numai în baza transmiterii
calendarelor și, după caz, a notificărilor de evaluare finală, actualizate.
Art. 3
(1) Pe întreaga durată a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular, se
suspendă inițierea implementării tuturor programelor de formare continuă acreditate,
destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, indiferent de forma de
organizare pentru care acestea au obținut acreditarea (față-în-față, blended-learning), ale căror
calendare de desfășurare a activităților de formare, respectiv notificări de evaluare finală, au
fost transmise la Ministerul Educației și Cercetării, anterior datei suspendării cursurilor în
unitățile de învățământ de stat și particular.

(2) După încetarea suspendării cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular, activitățile
de formare și evaluare finală vor începe a se derula numai în baza transmiterii calendarelor și,
după caz, a notificărilor de evaluare finală, actualizate.
Art. 4
(1) Pentru programele de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din
învățământul preuniversitar, având forma de organizare de tip blended-learning, aflate în
implementare la data suspendării cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular,
implementarea activităților de formare față-în-față suspendate poate continua în regim online,
numai cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:
a) pe perioada instituirii situației de urgență la nivel național, activitățile de formare și de
evaluare finală ale programelor de formare continuă acreditate blended-learning vor fi
reorganizate și desfășurate în regim online, doar în format sincron audio-video (webinar),
utilizând facilitățile platformelor de formare e-learning acreditate pentru programele
respective și doar pentru grupele de cursanți din seriile curente care au început activitățile
de formare și care le-au suspendat, odată cu suspendarea cursurilor în unitățile de
învățământ de stat și particular;
b) existența acordului a cel puțin jumătate plus unu din numărul formabililor notificați,
pentru participare la activitățile desfășurate în format online de tip sincron audio-video
(webinar);
c) declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al furnizorului, privind
capacitatea furnizorului de transformare a activităților față-în-față în activități online de tip
sincron audio-video (webinar);
d) acordarea dreptului de acces la desfășurarea activităților de formare online de tip sincron
audio-video (webinar), pentru reprezentanții Ministerul Educației și Cercetării cu atribuții
de serviciu în domeniu, în scopul monitorizării.
Art. 5
Pe perioada instituirii situației de urgență la nivel național se suspendă:
a) organizarea și desfășurarea ședințelor de lucru ale Comisiei Specializate de Acreditare
(CSA);
b) depunerea solicitărilor și a documentației de acreditare pentru noi programe de formare
continuă destinate personalului din învățământul preuniversitar;
c) consilierea furnizorilor de formare în vederea acreditării și implementării programelor de
formare continuă destinate personalului din învățământul preuniversitar.
Art. 6
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin privind suspendarea activităților de formare și
evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului
didactic din învățământul preuniversitar, aflate în implementare, atrage după sine retragerea
acreditării programului și neacordarea avizului Ministerului Educației și Cercetării pentru
eliberarea de atestate de formare continuă.

Art. 7
Responsabilitatea privind realitatea, legalitatea şi oportunitatea datelor comunicate, în contextul
prezentului ordin, precum şi responsabilitatea privind implementarea în condiţii de legalitate şi
obiectivitate a programului de formare continuă acreditat revin în totalitate furnizorului
programului de formare continuă acreditat.
Art. 8
Începând cu data prezentului ordin, prin excepție de la prevederile Metodologiei de acreditare şi
evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia,
aprobată prin OMECTS nr. 5564 din 7 octombrie 2011 cu modificările și completările ulterioare,
comunicarea dintre furnizorii de formare acreditați și Ministerul Educației și Cercetării,
transmiterea documentelor care decurg din acreditarea programelor de formare continuă,
respectiv a documentelor care vizează implementarea programelor de formare continuă acreditate
și activitățile de evaluare finală, se realizează exclusiv în format digital, prin poșta electronică,
potrivit precizărilor cuprinse în anexă, parte integrantă a prezentului ordin.
Art. 9
Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, prin Direcția Formare Continuă, inspectoratele
școlare, casele corpului didactic și furnizorii programelor de formare continuă acreditate, duc la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

M I N I S T R U,
MONICA CRISTINA ANISIE

Bucureşti
Nr. 3844
Data : 27.03.2020

Anexă la OMEC nr. 3844 din 27.03.2020

PRECIZĂRI
privind documentația aferentă implementării programelor de formare continuă acreditate (derularea
activităților de formare și evaluare finală a cursanților participanți la acestea și a solicitărilor de eliberare
a avizelor în vederea achiziționării atestatelor de formare continuă)

Documentația aferentă implementării programelor de formare continuă (derularea activităților de
formare și evaluare finală a cursanților participanți la acestea și a solicitărilor de eliberare a avizelor în
vederea achiziționării atestatelor de formare continuă) se realizează exclusiv în format digital (prin
scanarea documentelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 35 din Metodologia de acreditare şi evaluare
periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin OMECTS
nr. 5564 din 7 octombrie 2011 cu modificările și completările ulterioare), prin poștă electronică, cu
specificațiile din tabelul de mai jos:

Nr.
crt.
1

Domeniul de
activitate
Acreditare
programe de
formare
continuă

2

Implementare
programe de
formare
continuă
acreditate

Tipuri de documente
- clarificări solicitate de
inspectorii DFC
- clarificări solicitate de
CSA
- adresă de înaintare
- acordul a cel puțin
jumătate plus unu din
numărul formabililor
notificați, pentru
participare la activitățile
desfășurate în format
online de tip sincron
audio-video (webinar)
- declarație pe proprie
răspundere a
reprezentantului legal
al furnizorului, privind
capacitatea furnizorului
de transformare a
activităților față-în-față
în activități online de
tip sincron audio-video
(webinar)
- calendarul/schema
orară a activităților de
formare online pentru
fiecare serie/grupă de
cursanți
- acordul a cel puțin
jumătate plus unu din
numărul formabililor

Adresa corespondență electronică
Direcția Formare Continuă
Responsabil
subiect e-mail: acreditare_clarificari
mirela.negreanu@edu.gov.ro
adresa e-mail:
nicoleta.mircea@edu.gov.ro
acreditare.prog.formare@edu.gov.ro
elena.dinu@edu.gov.ro

subiect e-mail:
implementare_programe_
formare_ blended - learning
adresa e-mail:
acreditare.prog.formare@edu.gov.ro

dorin.roscan@edu.gov.ro
elena.dinu@edu.gov.ro

3

Evaluare finală
a programelor
de formare
continuă
acreditate

4

Eliberare avize
privind
achiziționarea
tipizatelor

notificați, pentru
participare la activitățile
desfășurate în format
online de tip sincron
audio-video (webinar);
- notificarea de evaluare
finală organizată și
desfășurată în regim
online
- declarația pe proprie
răspundere a
reprezentantului legal
al furnizorului, privind
capacitatea furnizorului
de transformare a
activităților față-în-față
în activități on-line de
tip sincron audio-video
(webinar)
- adresă de înaintare
- proces - verbal al
evaluării finale
- catalogul centralizator
de evaluare finală
- decizia de constituire a
comisiei de evaluare
finală
- fișa de prezență la
evaluarea finală
Obs.: procesul - verbal,
catalogul centralizator
de evaluare finală, fișa
de prezență la
evaluarea finală și
decizia de constituire a
comisiei de evaluare
finală se vor transmite
într-un singur fișier PDF.
- adresa de înaintare
solicitare aviz
- borderoul cursanților
(într-un singur fișier
PDF) în format scanat,
semnat și ștampilat
- borderoul cursanților
(într-un singur fișier)
format editabil excel

subiect email:
documente_evaluare_finala
adresa e-mail:
acreditare.prog.formare@edu.gov.ro

angelica.baroiu@edu.gov.ro

subiect e-mail:
solicitare_eliberare_avize
adresa e-mail:
acreditare.prog.formare@edu.gov.ro

angelica.baroiu@edu.gov.ro

