
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ordinul	 nr.	 5435/2016	 pentru	 modi�icarea	 anexei	 la	 Ordinul	 ministrului

educației	și	cercetării	științi�ice	nr.	5.613/2015	privind	aprobarea	modelului

certi�icatului	 de	 absolvire	 utilizat	 la	 �inalizarea	 programelor	 de	 educație

permanentă	de	nivel	postuniversitar
În vigoare de la 08 noiembrie 2016 până la 20 august 2019, fiind abrogat prin Ordin 4750/2019.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 895 din 08 noiembrie 2016. Formă aplicabilă la 20 august 2019.

În conformitate cu prevederile:
- art. 328 și ale art. 330 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare;
- Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de
absolvire utilizat la finalizarea programelor de educație permanentă de nivel postuniversitar;
- Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului
certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educație permanentă de nivel postuniversitar,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 noiembrie 2015, se modifică și se înlocuiește
cu anexa la prezentul ordin.

Autoritatea Națională pentru Calificări, Direcția generală învățământ superior, Centrul Național de
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior,
instituțiile de învățământ superior și furnizorii de formare profesională au obligația de a pune în aplicare
prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației naționale și cercetării

științifice, 

Laurențiu Dănuț Vlad, 

secretar de stat 

București, 6 octombrie 2016.
Nr. 5.435.

ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 5.613/2015)

Art. I. -

Art. II. -

Art. III. -
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http://lege5.ro/App/Document/gm2dcobsge2a/ordinul-nr-4750-2019-privind-aprobarea-metodologiei-cadru-de-organizare-si-inregistrare-a-programelor-postuniversitare-de-catre-institutiile-de-invatamant-superior
dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45728893&d=2019-11-08#p-45728893
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45728902&d=2019-11-08#p-45728902
http://lege5.ro/App/Document/gm3tqmbxhe/hotararea-nr-918-2013-privind-aprobarea-cadrului-national-al-calificarilor?d=2019-11-08
http://lege5.ro/App/Document/ha2teobuge/ordinul-nr-5613-2015-privind-aprobarea-modelului-certificatului-de-absolvire-utilizat-la-finalizarea-programelor-de-educatie-permanenta-de-nivel-postuniversitar?d=2019-11-08
http://lege5.ro/App/Document/hezdsobsge/hotararea-nr-44-2016-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-educatiei-nationale-si-cercetarii-stiintifice?d=2019-11-08
http://lege5.ro/App/Document/ha2teobuge/ordinul-nr-5613-2015-privind-aprobarea-modelului-certificatului-de-absolvire-utilizat-la-finalizarea-programelor-de-educatie-permanenta-de-nivel-postuniversitar?d=2019-11-08
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