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ORDIN nr. 3.371 din 28 februarie 2020
pentru aprobarea conţinutului şi formatului foilor matricole anexe la Certificatele de absolvire a Programului 
de formare psihopedagogică (nivelul I şi nivelul II)

EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 9 martie 2020

Data intrării în vigoare 09-03-2020
În temeiul prevederilor , ,  şi ale , cu modificările şi art. 236 237 238 art. 239 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
completările ulterioare,
având în vedere prevederile  pentru aprobarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.850/2017 Metodologiei-

 de organizare a programelor de formare psihopedagogică, prin departamentele de specialitate din cadrul cadru
instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, cu 
modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de  privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care Hotărârea Guvernului nr. 461/2017
vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar,
în baza prevederilor  privind organizarea şi funcţionarea art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020
Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

Articolul 1
Se aprobă conţinutul şi formatul foii matricole anexă la Certificatul de absolvire a Programului de formare 
psihopedagogică (nivelul I), prevăzută în *), care face parte integrantă din prezentul ordin.anexa nr. 1

Articolul 2
Se aprobă conţinutul şi formatul foii matricole anexă la Certificatul de absolvire a Programului de formare 
psihopedagogică (nivelul II), prevăzută în *), care face parte integrantă din prezentul ordin.anexa nr. 2
*)  şi  sunt reproduse în facsimil.Anexele nr. 1 2

Articolul 3
Direcţia generală învăţământ universitar şi Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă 
din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi instituţiile de învăţământ superior vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin.

Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorului Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Cristina Monica Anisie
Bucureşti, 28 februarie 2020.
Nr. 3.371.
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