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ORDIN 

pentru aprobarea conținutului și formatului foilor matricole care însoţesc certificatele de absolvire a 

Programului de formare psihopedagogică (Nivelul I și Nivelul II) 

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 236, art. 237, art. 238 și ale art. 239 din Legea educației naționale  

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 461/2017 privind aprobarea conținutului și formatului 

actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național 

de învățământ preuniversitar, 

- prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3850/ 2017 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică, în cadrul 

instituțiilor de învățământ superior acreditate, în vederea certificării competențelor pentru 

profesia didactică, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 

administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și în temeiul 

prevederilor art. 12 alin.(3) din Hotărârea de Guvern nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII   

emite prezentul ordin: 

 

Art. 1. Se aprobă conținutul și formatul Foii matricole care însoțește “Certificatul de absolvire a Programului 

de formare psihopedagogică” (Nivelul I), prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  

Art. 2. Se aprobă conținutul și formatul Foii matricole care însoțește “Certificatul de absolvire a Programului 

de formare psihopedagogică” (Nivelul II), prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 3. Directia Generală Învățământ Universitar și Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și 

Educație Permanentă din cadrul Ministerului Educației și Cercetării și instituțiile de învățământ superior 

duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

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