
 

 

 

Anexa nr. 1  la  OMEC nr. 5767 din 15.10.2020 

 

 

 

Documentele necesare obținerii avizului Comisiei Specializate de Acreditare-CSA 

 

1. Furnizorii programelor de formare continuă  acreditate cu forma de organizare față-în-

față și blended – learning (pentru care nu este îndeplinită condiția ca minimum 50% din 

bugetul de timp al programului să fie organizat față-în-față), pentru reorganizarea și 

desfășurarea programelor de formare continuă  în sistem online (din care minimum 50% în 

sistem online meeting), vor solicita avizul Comisiei Specializate de Acreditare (CSA), în baza 

următoarelor documente: 

 

a) Descriere platformă/aplicație e-learning  utilizată pentru desfășurarea programelor de formare 

continuă acreditate, reorganizate în sistem online (din care minimum 50% în sistem online 

meeting) și linkul către aceasta;  

b) Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al furnizorului privind  capacitatea 

acestuia de reorganizare a activităților față-în-față în sistem online (din care minimum 50% în 

sistem online meeting); 

c) Documente doveditoare privind capacitatea logistică a furnizorului de a desfășura  activități de 

formare în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting) – echipamente, 

instrumente, softuri; 

d) Planul de învățământ al programului reorganizat în sistem online, cu evidențirea bugetului de 

timp alocat activităților de formare în sistem online (din care minimum 50% în sistem online 

meeting); 

e) Declarație privind acordarea dreptului de acces (cu precizarea datelor și informațiilor necesare 

accesului) la desfășurarea activităților de formare în sistem online (din care minimum 50% în 

sistem online meeting), pentru reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, în scopul 

monitorizării programului de formare. 

 

2. Pentru programele de formare continuă acreditate în sistem blended-learning, care au 

minimum 50% din bugetul total al programului alocat activităților față-în-față, nu este 

necesar avizul CSA, furnizorul reorganizând  activitățile de formare  față-în-față în sistem 

online meeting, în condițiile dispozițiilor din ordin. 

 

 

3. Pentru programele de formare continuă acreditate în sistem online (din care minimum 

50% în sistem online meeting), în condițiile dispozițiilor din ordin, nu este necesar avizul 

CSA. 
 

 


