
ORDIN nr. 5.442 din 8 octombrie 2015
privind modificarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a
furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite
de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5.564/2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 29 octombrie 2015
Data intrarii in vigoare : 28 noiembrie 2015

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice,

în temeiul prevederilor art. 244 alin. (3) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul
ordin.

ART. I
Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de

formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
şi sportului nr. 5.564/2011, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 790 din 8 noiembrie 2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
"Art. 31. - (1) Atestatele de formare continuă a personalului

didactic sunt achiziţionate de către furnizorii de formare continuă
acreditaţi de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., pe
baza comenzilor avizate de Direcţia generală management şi reţea
şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

(2) Personalul didactic care a participat la stagii de formare
individuale şi la programe de formare profesională autorizate de
Autoritatea Naţională pentru Calificări, echivalate prin ordin al
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, poate solicita
eliberarea atestatelor de formare continuă a personalului didactic,
contra cost, de la casele corpului didactic."

2. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
"Art. 32 - Evidenţa atestatelor de formare continuă a personalului

didactic se consemnează de către fiecare furnizor acreditat în
registrul unic de evidenţă a atestatelor de formare continuă a
personalului didactic."

ART. II
Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul

Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, casele corpului



didactic şi furnizorii de programe de formare continuă acreditaţi vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la 30 de zile de la

publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

Bucureşti, 8 octombrie 2015.
Nr. 5.442.
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