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ORDIN Nr. 3371 

pentru aprobarea continutului si formatului foilor matricole  
anexe la Certificatele de absolvire a Programului de formare  

psihopedagogica (nivelul I si nivelul II) 

  

  

  
   In temeiul prevederilor art. 236, 237, 238 si ale art. 239 din Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 

   avand in vedere prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale 

nr. 3.850/2017 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare 

psihopedagogica, prin departamentele de specialitate din cadrul 

institutiilor de invatamant superior acreditate in vederea certificarii 

competentelor pentru profesia didactica, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

   tinand cont de Hotararea Guvernului nr. 461/2017 privind aprobarea 

continutului si formatului actelor de studii care vor fi eliberate 

absolventilor si personalului didactic din sistemul national de invatamant 

preuniversitar, 

   in baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 

24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si 

Cercetarii, 
  
   ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin. 

  
   Art. 1. - Se aproba continutul si formatul foii matricole anexa la 

Certificatul de absolvire a Programului de formare psihopedagogica (nivelul 

I), prevazuta in anexa nr. 1*), care face parte integranta din prezentul 

ordin. 

   Art. 2. - Se aproba continutul si formatul foii matricole anexa la 

Certificatul de absolvire a Programului de formare psihopedagogica (nivelul 

II), prevazuta in anexa nr. 2*), care face parte integranta din prezentul 

ordin. 

____________ 
   *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil. 

 

   Art. 3. - Directia generala invatamant universitar si Directia generala 

invatamant secundar superior si educatie permanenta din cadrul Ministerului 

Educatiei si Cercetarii si institutiile de invatamant superior vor duce la 

indeplinire prevederile prezentului ordin. 

   Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorului Oficial al Romaniei, 

Partea I. 
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Ministrul educatiei si cercetarii, 

Cristina Monica Anisie 

  
   Bucuresti, 28 februarie 2020. 

   Nr. 3.371. 
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