ORDIN

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

Având în vedere:
- art. 244, alin. 3 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
- 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;
- 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;
- art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) din OMEC nr. 4135/21.04.2020 de aprobare a Instrucţiunii
privind asigurarea continuităţii procesului de învăţare la nivelul sistemului de învăţământ
preuniversitar;
- art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
- art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020, privind reglementarea unor măsuri,
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative;
- art. 1, pct. 6, lit. p) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea
stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19,
în temeiul 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) Prezentul ordin reglementează acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de
formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar în contextul
prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus (COVID-19);
(2) Prevederile prezentului ordin se aplică pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021.

Art. 2 (1) Activitățile de formare și de evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă
acreditate tip față-în-față, vor fi reorganizate și desfășurate în regim online de tip sincron audiovideo (webinar), cu avizul Comisiei Specializate de Acreditare.
(2) Pentru obținerea avizului Comisiei Specializate de Acreditare, furnizorul programului de
formare continuă acreditat tip față-în-față, transmite la Ministerul Educației și Cercetării, Direcția
Generală Învățământ Preuniversitar - Direcția Formare Continuă, următoarele documente:
a) descriere platformă/aplicație e-learning - denumirea platformei/aplicației e-learning și linkul
către aceasta, cu prezentarea/descrierea succintă a specificațiilor tehnice și cu prezentarea ghidului
de utilizare a platformei, adaptat desfășurării activităților din cadrul programului de formare în
regim online de tip sincron audio-video (webinar) conform planului de învăţământ al programului
de formare continuă acreditat;
b) 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 audiovideo (webinar), cu precizarea denumirii platformei/aplicației e-learning;
c) tabel centralizator asumat de furnizor - elaborat de către furnizor pe baza declarațiilor pe proprie
răspundere a cursanților participanți la aceste activități de formare online de tip sincron audio-video
(webinar), care atestă atât disponibilitatea cât și accesul acestora la internet și la mijloacele
electronice necesare parcurgerii programului de formare în regim online, de tip sincron audio-video
(webinar), datate și semnate;
d) documente doveditoare privind capacitatea logistică a furnizorului de a desfășura activități de
formare online – echipamente, instrumente, softuri.
e) declarație privind acordarea dreptului de acces la desfășurarea activităților de formare online de
tip sincron audio-video (webinar) - pentru reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării cu
atribuții de serviciu în domeniu, în scopul monitorizării și precizarea informațiilor necesare
accesului.
Art. 3 (1) Activitățile de formare și de evaluare finală tip față-în-față din cadrul programelor de
formare continuă acreditate blended-learning, vor fi reorganizate și desfășurate în regim online de
tip sincron audio-video (webinar), cu condiția transmiterii la Ministerul Educației Cercetării,
Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Direcția Formare Continuă, a următoarelor
documente:
a) descriere platformă/aplicație e-learning - denumirea platformei/aplicației e-learning și linkul
către aceasta, cu prezentarea/descrierea succintă a specificațiilor tehnice și cu prezentarea ghidului
de utilizare a platformei, adaptat desfășurării activităților din cadrul programului de formare în
regim online de tip sincron audio-video (webinar) conform planului de învăţământ al programului
de formare continuă acreditat;
b) 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 audiovideo (webinar), cu precizarea denumirii platformei/aplicației e-learning;
c) tabel centralizator asumat de furnizor - elaborat de către furnizor pe baza declarațiilor pe proprie
răspundere a cursanților participanți la aceste activități de formare online de tip sincron audio-video
(webinar), care atestă atât disponibilitatea cât și accesul acestora la internet și la mijloacele
electronice necesare parcurgerii programului de formare în regim online, de tip sincron audio-video
(webinar), datate și semnate;
d) documente doveditoare privind capacitatea logistică a furnizorului de a desfășura activități de
formare online – echipamente, instrumente, softuri.
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e) declarație privind acordarea dreptului de acces la desfășurarea activităților de formare online de
tip sincron audio-video (webinar) - pentru reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării cu
atribuții de serviciu în domeniu, în scopul monitorizării și precizarea informațiilor necesare
accesului.
Art. 4 (1) Până la finalul anului școlar 2019-2020, activitățile de formare și de evaluare finală de
tip față-în-față din cadrul programelor de formare continuă acreditate, atât cu forma de organizare
față-în-față cât și blended-learning, care nu pot fi reorganizate și desfășurate în regim online, se pot
desfășura în regim față-în-față, numai în locațiile acreditate, cu respectarea prevederilor
Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a
programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin ordin de ministru și în condițiile respectării
stricte a normelor speciale de distanţare fizică şi securitate sanitară, precum și în conformitate cu
actele normative care reglementează cu privire la prevenirea infecţiei cu coronavirusul SARSCoV-2.
(2) Responsabilitatea privind organizarea activităților de formare și de evaluare finală în regim fațăîn-față, în condițiile precizate la alin (1), revine în totalitate furnizorului programului de formare
continuă acreditat.
Art. 5 (1) Activitățile de formare și de evaluare finală ale programelor de formare continuă
acreditate tip față-în-față din cadrul programelor de formare continuă acreditate, atât cu forma de
organizare față-în-față cât și blended-learning, implementate în cadrul unor proiecte cu finanțare
europeană, pot fi reorganizate și desfășurate în regim online, în condițiile prevăzute la art. 2 și 3,
cu justificarea necesității reorganizării, prin graficele de implementare aprobate prin contractele de
finanțare ale proiectelor respective.
(2) Activitățile de formare și de evaluare finală ale programelor de formare continuă acreditate tip
față-în-față din cadrul programelor de formare continuă acreditate, atât cu forma de organizare fațăîn-față cât și blended-learning, implementate în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, care
nu pot fi reorganizate și desfășurate în regim online, se pot desfășura în regim față-în-față, în
condițiile prevăzute la art. 4.
(3) Responsabilitatea privind organizarea activităților de formare și de evaluare finală în regim
față-în-față în condițiile precizate la alin (1) revine în totalitate furnizorului programului de formare
continuă acreditat.
Art. 6 Până la finalul anului școlar 2019-2020, se modifică desfășurarea următoarelor activități:
a) ședințele de lucru ale Comisiei Specializate de Acreditare (CSA) se realizează în regim special,
online, de tip sincron, audio-video (webinar), pe aplicația dedicată în acest sens, asigurată de
Ministerul Educației și Cercetării;
b) activitatea Comisiei Specializate de Acreditare (CSA), în perioada menționată, se va desfășura
în condițiile prevăzute la lit. a) a prezentului articol și va avea în vedere finalizarea procesului
de analiză și evaluare a documentației pentru programele înregistrate la Ministerul Educației și
Cercetării până la data aprobării prezentului ordin, inclusiv pentru solicitările de extindere de
locații, solicitare completare/modificare echipe formatori, solicitare modificare grup țintă;
c) depunerea solicitărilor și a documentației de acreditare pentru noi programe de formare
continuă se suspendă, cu excepția programelor care vizează domeniul învățării în sistem online
sau care sunt organizate și desfășurate în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană;
d) în termen de 15 zile de la încheierea evaluării finale, furnizorul transmite la Ministerul
Educației și Cercetării documentele specifice, prevăzute de metodologia de acreditare;
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e) consilierea furnizorilor se va acorda, în condițiile prevăzute la art. 10 al prezentului ordin,
numai pentru programele prevăzute la lit.c).
Art. 7 Pentru programele de formare continuă acreditate, care, în baza reglementărilor în vigoare
privind prevenirea răspândirii noului tip de coronavirus (COVID-19), nu au putut fi implementate,
durata acreditării va fi prelungită cu o perioadă cel puțin egală cu aceea a suspendării cursurilor în
învățământul preuniversitar.

Art. 8 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, revin în totalitate furnizorului programului de formare
continuă acreditat.

Art. 9 Nerespectarea prevederilor prezentului ordin privind organizarea și desfășurarea activităților
de formare și evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate, destinate
personalului didactic din învățământul preuniversitar, atrage după sine retragerea acreditării
programului și/sau neacordarea avizului Ministerului Educației și Cercetării pentru eliberarea de
atestate de formare continuă.

Art. 10 (1) Începând cu data prezentului ordin, pentru perioada prevăzută la art.1 alin. (2),
comunicarea dintre furnizorii programelor de formare continuă și Ministerul Educației și Cercetării,
privind:
a) acreditarea – propunere de program, solicitare aviz formă de organizare a activităților de
formare și de evaluare finală, solicitare de extindere de locații, solicitare
completare/modificare echipe formatori, solicitare modificare grup țintă;
b) organizarea, desfășurarea și certificarea activităților de formare și de evaluare finală pentru
programele de formare continuă acreditate;
c) recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile, pentru activitățile
desfășurate în cadrul unor programe speciale,
se realizează exclusiv în format digital, prin poșta electronică și/sau pe suport electronic/aplicație
dedicată domeniului formării continue, potrivit precizărilor cuprinse în anexa care este parte
integrantă a prezentului ordin.
(2) Documentele transmise fără respectarea prevederilor formulate la alin (1) și în anexa care este
parte integrantă a prezentului ordin, privind comunicarea, sunt considerate documente neconforme,
din culpa furnizorului, și nu fac obiectul analizei și soluționării.
Art. 11 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă OMEC nr. 3844/27.03.2020
privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă
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acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul
pandemiei COVID- 19 , cu modificările și completările ulterioare și OMEC nr.3845/27.03.2020,
privind instituirea unor măsuri excepționale de reorganizare și desfășurare a activităților de
formare și de evaluare finală, față-în-față, în regim on-line, pentru programele de formare
continuă blended-learning, acreditate și implementate în cadrul proiectului POCU
„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” (CRED), cod SMIS
2014+:118327””, în condițiile impuse de situția de urgență instituită la nivelul României.
Art. 12 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. 4649
Data: 30.06.2020
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