
Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul	 nr.	 5658/2020	 privind	 aprobarea	 listei	 instituțiilor	 de	 ın̂vățământ

superior	acreditate	care	pot	organiza	Programul	de	formare	psihopedagogică

ın̂	 vederea	 certi�icării	 competențelor	 pentru	 profesia	 didactică,	 ın̂	 anul

universitar	2020-2021
În vigoare de la 08 octombrie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 917 din 08 octombrie 2020. Formă aplicabilă la 09 octombrie 2020.

În temeiul prevederilor art. 131 alin. (1), art. 133, art. 136, art. 138 alin. (1) - (4), art. 236, art. 237, art. 238 și ale
art. 239 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (3), art. 34, art. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și
completările ulterioare,
în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a
standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare
a Calității în Învățământul Superior, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de
specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru
profesia didactică, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 2, 3 și 4 din Ordinul ministrului educației naționale, interimar, nr. 5.191/2019 privind
aprobarea listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare
psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2019-2020,
luând în considerare prevederile art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor
măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
103/2020,
ținând cont de prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor
măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației
naționale nr. 1/2011,
în baza prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,
ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Programele de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
sunt acreditate și se evaluează periodic de către Ministerul Educației și Cercetării, prin intermediul Agenției
Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior sau al altor organisme abilitate, potrivit legii.

(1) În anul universitar 2020-2021 pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea
certificării competențelor pentru profesia didactică instituțiile de învățământ superior acreditate cuprinse în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Instituțiile de învățământ superior care nu figurează în anexă și intenționează să furnizeze Programul de
formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică vor avea dreptul de a
organiza acest program numai după obținerea avizului acordat prin hotărâre a Consiliului Agenției Române de
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dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=317761751&d=2020-10-09#p-317761751
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727390&d=2020-10-09#p-45727390
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727411&d=2020-10-09#p-45727411
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727424&d=2020-10-09#p-45727424
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727427&d=2020-10-09#p-45727427
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45728175&d=2020-10-09#p-45728175
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45728182&d=2020-10-09#p-45728182
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45728185&d=2020-10-09#p-45728185
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45728193&d=2020-10-09#p-45728193
http://lege5.ro/App/Document/g42denbv/ordonanta-de-urgenta-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-educatiei?pid=28790924&d=2020-10-09#p-28790924
http://lege5.ro/App/Document/g42denbv/ordonanta-de-urgenta-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-educatiei?pid=56944418&d=2020-10-09#p-56944418
http://lege5.ro/App/Document/g42denbv/ordonanta-de-urgenta-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-educatiei?pid=28790933&d=2020-10-09#p-28790933
http://lege5.ro/App/Document/ha2dmmjv/legea-nr-87-2006-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-educatiei?d=2020-10-09
http://lege5.ro/App/Document/he4tgmzv/hotararea-nr-1418-2006-pentru-aprobarea-metodologiei-de-evaluare-externa-a-standardelor-a-standardelor-de-referinta-si-a-listei-indicatorilor-de-performanta-a-agentiei-romane-de-asigurare-a-calitatii-?d=2020-10-09
http://lege5.ro/App/Document/gi3dknbrgezq/metodologia-de-evaluare-externa-a-standardelor-a-standardelor-de-referinta-si-a-listei-indicatorilor-de-performanta-a-agentiei-romane-de-asigurare-a-calitatii-in-invatamantul-superior-din-14122017?d=2020-10-09
http://lege5.ro/App/Document/ge3danrugaya/ordinul-nr-3850-2017-pentru-aprobarea-metodologiei-cadru-de-organizare-a-programelor-de-formare-psihopedagogica-prin-departamentele-de-specialitate-din-cadrul-institutiilor-de-invatamant-superior-acre?d=2020-10-09
http://lege5.ro/App/Document/gm2dknjrg42a/ordinul-nr-5191-2019-privind-aprobarea-listei-institutiilor-de-invatamant-superior-acreditate-care-pot-organiza-programul-de-formare-psihopedagogica-in-vederea-certificarii-competentelor-pentru-profes?pid=294942461&d=2020-10-09#p-294942461
http://lege5.ro/App/Document/gm2dknjrg42a/ordinul-nr-5191-2019-privind-aprobarea-listei-institutiilor-de-invatamant-superior-acreditate-care-pot-organiza-programul-de-formare-psihopedagogica-in-vederea-certificarii-competentelor-pentru-profes?pid=294942465&d=2020-10-09#p-294942465
http://lege5.ro/App/Document/gm2dknjrg42a/ordinul-nr-5191-2019-privind-aprobarea-listei-institutiilor-de-invatamant-superior-acreditate-care-pot-organiza-programul-de-formare-psihopedagogica-in-vederea-certificarii-competentelor-pentru-profes?pid=294942467&d=2020-10-09#p-294942467
http://lege5.ro/App/Document/gm3dqnrtgi3a/ordonanta-de-urgenta-nr-58-2020-privind-luarea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant?pid=319088316&d=2020-10-09#p-319088316
http://lege5.ro/App/Document/gm3tomzwg44a/legea-nr-103-2020-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-58-2020-privind-luarea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant?d=2020-10-09
http://lege5.ro/App/Document/gm3tomzwg44a/legea-nr-103-2020-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-58-2020-privind-luarea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant?d=2020-10-09
http://lege5.ro/App/Document/gm4demrtgazq/ordonanta-de-urgenta-nr-141-2020-privind-instituirea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=321958692&d=2020-10-09#p-321958692
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=2020-10-09
http://lege5.ro/App/Document/gm2tqmrvhazq/hotararea-nr-24-2020-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-educatiei-si-cercetarii?pid=308892988&d=2020-10-09#p-308892988


Asigurare a Calității în Învățământul Superior sau al altor organisme abilitate, potrivit legii.
(3) În anul universitar 2021-2022 vor avea dreptul de a organiza Programul de formare psihopedagogică în
vederea certificării competențelor pentru profesia didactică instituțiile de învățământ superior acreditate, care au
parcurs/vor parcurge procedura de evaluare externă specifică acestui program și au obținut/vor obține în
perioada 1 octombrie 2016-30 septembrie 2021 avizul acordat prin hotărârile Consiliului Agenției Române de
Asigurare a Calității în Învățământul Superior sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din
străinătate, înregistrată în Registrul european pentru asigurarea calității în învățământul superior (EQAR).

Lista instituțiilor de învățământ superior acreditate care pot organiza programe de formare
psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică este elaborată și aprobată anual
prin ordin al ministrului educației și cercetării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Direcția generală învățământ universitar și Direcția generală învățământ preuniversitar din cadrul
Ministerului Educației și Cercetării și instituțiile de învățământ superior vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

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

Ministrul educației și cercetării, 

Cristina Monica Anisie

București, 30 septembrie 2020.
Nr. 5.658.

ANEXĂ

LISTA 
instituțiilor de învățământ superior care pot organiza în anul universitar 2020-2021 Programul de

formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

Nr.

crt.

Instituții de învățământ superior de stat

1. Universitatea Politehnica din București

2. Universitatea Tehnică de Construcții din București

3. Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București

4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

5. Universitatea din București

6. Academia de Studii Economice din București

7. Universitatea Națională de Muzică din București

8. Universitatea Națională de Arte din București

9. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I. L. Caragiale" din București

10. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București

11. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

12. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

13. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

14. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

15. Universitatea "Transilvania" din Brașov

16. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
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17. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

18. Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

19. Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca

20. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca

21. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

22. Universitatea "Ovidius" din Constanța

23. Universitatea din Craiova

24. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

25. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

26. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

27. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași

28. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

29. Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași

30. Universitatea Națională de Artă "George Enescu" din Iași

31. Universitatea din Oradea

32. Universitatea din Petroșani

33. Universitatea din Pitești

34. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

35. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița

36. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

37. Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

38. Universitatea "Valahia" din Târgoviște

39. Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu

40. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș

41. Universitatea de Arte din Târgu Mureș

42. Universitatea Politehnica Timișoara

43. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara

44. Universitatea de Vest din Timișoara

45. Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București

1. Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" din București

2. Universitatea "Titu Maiorescu" din București

3. Universitatea Româno-Americană din București

4. Universitatea "Spiru Haret" din București

5. Universitatea Ecologică din București

6. Universitatea "Hyperion" din București

7. Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad

8. Universitatea "George Bacovia" din Bacău

9. Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

10. Universitatea "Danubius" din Galați

11. Universitatea "Petre Andrei" din Iași
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12. Universitatea Creștină "Partium" din Oradea

13. Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureș
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