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Anexa 2 la Nota nr. 5710/DGMRURS/16.12.2022 

 

 

Procedura privind obținerea avizului CSA pentru conversia  formei de organizare a 

programelor de formare continuă acreditate anterior intrării în vigoare a OME nr. 

4224/2022, cu forma de organizare față-în-față, în sistem blended learning/online 
 

 
 

Furnizorii de formare pot solicita privind obținerea avizului CSA pentru conversia  formei 

de organizare a programelor de formare continuă acreditate anterior intrării în vigoare 

a OME nr. 4224/2022, cu forma de organizare față-în-față, în sistem blended 

learning/online, cu respectarea următoarelor criterii și condiții: 
 

1. Planul de învățămînt reorganizat, cu respectarea distribuției bugetului de timp, alocat formelor de 

organizare, în următoarele condiții: 

a) pentru conversie din față-în-față în sstem blended-learning: 

(i) componenta față-în-față – procent de cel puțin  40%, dar nu mai mult de 50% din bugetul total de 

timp al programului, alocat componentei teoretice; 

(ii) componenta online asincron – procent de  cel puțin 50%, dar nu mai mult de 60% din bugetul total 

de timp al programului, alocat componentei practic-aplicativă, în comunitatea de învățare, activitate 

la clasă pentru programele din categoriile 1- a) și b) - sau activitate de management și leadership în 

școală, inclusiv în comisiile prevăzute de Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar/ROFUIP, pentru programele din categoria 1 - c). 

b) pentru conversie din față-în-față în sistem online: 

(i) componenta sincron– procent de cel puțin  40%, dar nu mai mult de 50% din bugetul total de timp 

al programului, alocat componentei teoretice;  

(ii) componenta asincron– procent de  cel puțin  50% dar nu mai mult de 60% din bugetul total de timp 

al programului, alocat componentei practic-aplicativă, în comunitatea de învățare, activitate la clasă 

pentru programele din categoria 1 - a) și  b), sau activitate de management și leadership în școală, 

inclusiv în comisiile prevăzute de ROFUIP, pentru programele din categoria 1- c). 

 
2. Prezentarea specificațiilor tehnice referitoare la platforma e-learning  ce va fi utilizată în implementarea 

activităților de formare reorganizate în sistem blended-learning/online:  

 

Nr. 

crt. 

Indicator Descriptorul 

1. Capacitatea 

logistică a 

furnizorului 

programului de 

formare  

1.1. Descriere 

platformă 

a) link platformă 
 

b) ghid de utilizare a platformei 

c)  facilități ale platformei privind gestiunea unei 

clase/camere virtuale: 

- posibilitate de  planificare a activităților  programului de 

formare; 

- asocierea formabililor la programul la care sunt înscriși; 

- asigurarea interactivității;  

- capacitate de stocare date/ resurse didactice/înregistrări 

activități de tip tutorial 
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- generarea rapoartelor de prezentă zilnică la activitățile de 

formare și evaluare; 

d)  facilități de  testare și evaluare: 

- editor de teste pentru crearea de întrebări și gruparea 

acestora în colecții de întrebări;  

- setarea unui timp-limită, pentru test/item; 

- diverse tipuri de teste/itemi, atât cu evaluare automată, cât 

și cu răspunsuri deschise;  

- înregistrarea rezultatelor la teste și generarea de rapoarte 

(de exemplu, Suita Google, Microsoft-O 365 și Teams, 

Moodle etc.) 

1.2. Documente doveditoare privind capacitatea logistică a furnizorului de a 

desfășura  activități de formare în sistem online – echipamente, instrumente, 

licențe 

2. Asumarea 

responsabilității de 

către reprezentantul 

legal al furnizorului 

programului de 

dezvoltare 

profesională 

continuă privind 

organizarea 

activităților de 

formare în sistem 

blended- learning 

sau în sistem online 

2.1. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al 

furnizorului programului de formare, privind  capacitatea de organizare a 

activităților în sistem online  

2.2. Declarație privind acordarea dreptului de acces la desfășurarea 

activităților de formare în sistem online, pentru reprezentanții Ministerului 

Educației, în scopul monitorizării programului de formare, cu precizarea datelor 

și informațiilor necesare accesului și cu asumarea responsabilității de  generare 

și de transmitere/retransmitere a linkului de acces 

 

 

 

3. Solicitarea furnizorilor de formare privind obținerea avizului CSA pentru conversia  

formei de organizare a programelor de formare continuă acreditate anterior intrării în 

vigoare a OME nr. 4224/2022, va avea în vederea o singură formă de organizare, fie 

blended learning, fie online. 


