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Nr. 7371/DGIP/03.11.2020 

                                                                                                                                                APROBAT, 

   SECRETAR DE STAT, 

                                                                                                                                 Rodica Luminița BARCARI                                                                                                         

           AVIZAT,  

SUBSECRETAR DE STAT,  

         Jean BADEA 

 

PRECIZĂRI 

 

referitoare la aplicarea OMEC nr. 5767/15.10.2020 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de 

formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în  anul școlar 2020-2021, publicat 

în Monitorul Oficial nr. 980 din 23.10.2020, Partea I 

 

  În scopul simplificării procedurii  de obținere a avizului Comisiei Specializate de Acreditare (CSA) pentru 

reorganizarea și desfășurarea în sistem online a activităților de formare și de evaluare finală din cadrul programelor 

de formare continuă acreditate și pentru asigurarea coerenței în implementarea programelor de formare continuă 

acreditate, facem următoarele precizări:  

1. Pentru programele de formare continuă acreditate pentru care a fost acordat  avizul CSA pentru reorganizarea și 

desfășurarea în regim online (de tip sincron audio-video webinar) a activităților de formare și de evaluare finală 

a programelor de formare continuă acreditate față în față, aviz acordat conform OMEC 4649/2020, respectiv 

conform OMEC nr. 3844/27.03.2020 modificat și completat prin OMEC nr. 4246/13.05.2020, în baza prevederilor 

art. 3 alin. (3), respectiv ale punctului 3 din Anexa nr. 1 la  OMEC nr. 5767/15.10.2020, nu este necesar avizul 

CSA în situația în care este îndeplinită condiția ca minimum  50%  din bugetul de timp al programului este 

reorganizat în sistem online meeting. 

2. Prioritare în analiza și evaluarea documentației în vederea acordării avizului CSA sunt programele de formare 

continuă acreditate care asigură operaționalizarea intervențiilor/măsurilor strategice ale Ministerului Educației și 

Cercetării și programele implementate în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană; 

3. În elaborarea documentației în vederea obținerii avizului CSA, conform prevederilor OMEC nr. 

5767/15.10.2020, se vor avea în vedere criteriile prevăzute în grila de verificare a documentației pentru obținerea 

avizului Comisiei Specializate de Acreditare pentru reorganizarea și desfășurarea în sistem online a activităților 

de formare și de evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate, anexată. 

4. Elaborarea planului de învățământ și a calendarelor activităților de formare aferente programelor de formare 

continuă acreditate și reorganizate  în condițiile OMEC 5767/15.10.2020 va avea în vedere faptul că, în stabilirea  

bugetului de timp alocat activităților de formare reorganizate în sistem online meeting, nu se ia în calcul bugetul 

de timp alocat evaluării finale, întrucât evaluarea finală se realizează în sistem online, nu  online meeting.  

5.  Documentele de implementare a programelor de formare continuă acreditate, precizate în Anexa 3, punctul 2, 

la OMEC  nr. 5767/15.10.2020, se transmit cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea activităților de 

formare/evaluare finală.  
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