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Ordinul	nr.	4750/2019	privind	aprobarea	Metodologiei-cadru	de	organizare

și	 ın̂registrare	 a	 programelor	 postuniversitare	 de	 către	 instituțiile	 de

ın̂vățământ	superior
În vigoare de la 21 august 2019

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 689 din 21 august 2019. Formă aplicabilă la 08 noiembrie 2019.

În conformitate cu prevederile:
- art. 171, art. 173 și ale art. 328 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea
Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 12 alin. (3) al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației
Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.

Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către
instituțiile de învățământ superior, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Autoritatea Națională pentru Calificări, Direcția generală învățământ universitar și instituțiile de
învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.163/2012 privind aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională
continuă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 10 februarie 2012;
b) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.370/2012 pentru aprobarea modelului
certificatului de atestare a competențelor profesionale și al suplimentului descriptiv, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 618 din 28 august 2012;
c) Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.160/2015 privind organizarea de programe de studii
postuniversitare de educație permanentă de către instituțiile de învățământ superior acreditate, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 29 octombrie 2015;
d) 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

p. Ministrul educației naționale,

interimar, 

Gigel Paraschiv, 

secretar de stat 

București, 12 august 2019.
Nr. 4.750.

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -

Art. 4. -
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dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727637&d=2019-11-08#p-45727637
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727658&d=2019-11-08#p-45727658
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45728895&d=2019-11-08#p-45728895
http://lege5.ro/App/Document/gm4tamzvge/ordonanta-nr-129-2000-privind-formarea-profesionala-a-adultilor?pid=67017140&d=2019-11-08#p-67017140
http://lege5.ro/App/Document/gi2toojxha/hotararea-nr-556-2011-privind-organizarea-structura-si-functionarea-autoritatii-nationale-pentru-calificari?pid=211028962&d=2019-11-08#p-211028962
http://lege5.ro/App/Document/ge2dimjrgayq/hotararea-nr-26-2017-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-educatiei-nationale?pid=153003223&d=2019-11-08#p-153003223
http://lege5.ro/App/Document/gmytemjrgm/ordinul-nr-3163-2012-privind-aprobarea-metodologiei-cadru-de-organizare-si-functionare-a-programelor-postuniversitare-de-formare-si-dezvoltare-profesionala-continua?d=2019-11-08
http://lege5.ro/App/Document/gmytemjrgi/metodologia-cadru-de-organizare-si-functionare-a-programelor-postuniversitare-de-formare-si-dezvoltare-profesionala-continua-din-01022012?d=2019-11-08
http://lege5.ro/App/Document/gmytemjrgi/metodologia-cadru-de-organizare-si-functionare-a-programelor-postuniversitare-de-formare-si-dezvoltare-profesionala-continua-din-01022012?d=2019-11-08
http://lege5.ro/App/Document/gmzdoobuha/ordinul-nr-5370-2012-pentru-aprobarea-modelului-certificatului-de-atestare-a-competentelor-profesionale-si-al-suplimentului-descriptiv?d=2019-11-08
http://lege5.ro/App/Document/hazdcnzrgm/ordinul-nr-5160-2015-privind-organizarea-de-programe-de-studii-postuniversitare-de-educatie-permanenta-de-catre-institutiile-de-invatamant-superior-acreditate?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


ANEXĂ
METODOLOGIE-CADRU 

de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior
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