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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 

Bucureşti, … aprilie 2019 

Nr.4C-11/87 

 

RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei 

(Plx. 78/2019) 

 

 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 78 din 20 martie 2019, Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. 

 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 

avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ cu observații nr. 194/18.03.2019 și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr. 1116/12.03.2019. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare, în sensul completării cadrului legislativ pentru recunoaşterea 

drepturilor elevilor şi clarificarea competenţelor legale cu privire la entităţile şi actele prin care se realizează înfiinţarea şi reorganizarea 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi în legătură cu asigurarea calităţii educaţiei. 
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       2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 

73 din Constituţia României, republicată. 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de … deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  

 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat 

ca invitat domnul Petru Andea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.   

 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

  

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din …. . 2019, Comisia a propus, ….. 

 

 

   

 

PREŞEDINTE 

Prof.dr. Camelia GAVRILĂ 

 

 

 

     SECRETAR 

                             Viorel STAN 

 

 Șef birou Ioana Mînzu 
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                   Anexa  

AMENDAMENTE ADMISE     

 
Nr. 

crt. 

Text OUG 75/2005  
aprob cu m și c prin Legea 87/2006, cu m și c ult 

Text 

propunere legislativă 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentelor) 

Motivare 

1.  

--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea 

calității educației, 

  

2.  

 

 

--- 

Art. I -  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 87/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

  

3.  

 

 

 

 

--- 

1. După  articolul 10 se introduce un nou 

articol, art. 101 ,  cu următorul cuprins: 

,,Art. 101 - (1) Prin derogare de la prevederile 

art. 10, domeniul ,,Capacitate instituțională”, 

lit. b) criteriul ,,bază materială”, ARACIP 

realizează evaluarea externă în vederea 

autorizării provizorii/acreditării/menținerii 

acreditării în învățământul preuniversitar de 

stat fără verificarea existenței autorizației de 

securitate la incendiu și a autorizației sanitare 

de funcționare. 

(2) Autoritățile administrației publice locale, în 

calitate de proprietari ai imobilelor din 

domeniul public local sau județean, după caz, 

au obligativitatea de a asigura obținerea și 

menținerea autorizației de securitate la incendiu 

și a autorizației sanitare de funcționare pentru 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

sau componentele organizatorice ale acestora. 
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Răspunderea pentru obținerea și menținerea 

acestor autorizații revine autorităților 

administrației publice locale. 

4.  

 

Art. 17 - (3) ARACIS exercită şi atribuţiile 

conferite de Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi cele expres prevăzute de 

metodologia privind activităţile 

desfăşurate de către agenţiile de asigurare 

a calităţii, din ţară sau străinătate, 

înregistrate în Registrul European pentru 

Asigurarea Calităţii în Învăţământul 

Superior (EQAR) pe teritoriul României şi 

adoptată prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

2. La articolul 17 alineatul (3) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

,,ARACIS exercită şi atribuţiile conferite de 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare.” 

  

5. Art. 18 - În îndeplinirea atribuţiilor sale, 

ARACIS are următoarele drepturi: 

a) să folosească colaboratori externi, din ţară 

sau din străinătate, angajaţi pe bază de 

contract, experţi în domeniul de activitate al 

ARACIS, remuneraţi conform legii; 
b) să alcătuiască, pe baza unei metodologii transparente şi folosind 

criterii de competenţă şi competitivitate, propriul registru de 

evaluatori, pe care îi pregăteşte metodologic şi îi deleagă pentru 
efectuarea misiunilor de evaluare externă a calităţii; 

c) să verifice, la încheierea misiunii de evaluare, respectarea 

metodologiei de evaluare aplicate de evaluatori; 
d) să informeze instituţia evaluată şi Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului asupra rezultatului evaluării 

externe. 

3. La articolul 18, lit. a) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

,,a) să folosească colaboratori externi, din ţară 

sau din străinătate, angajaţi pe bază de contract 

civil, experţi în domeniul de activitate al 

ARACIS, remuneraţi conform legii; 

  

 Art. 191 - (1) ARACIS este condusă de un 

consiliu alcătuit din 21 de membri, din care: 

a) 17 sunt cadre didactice cu funcţii de 

predare în învăţământul superior care 

reprezintă, de regulă, domeniile de studii 

universitare; 

 

 

 

--- 

La articolul 191, alineatul (1), 

litera a) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„a) 16 sunt cadre didactice cu 

funcții de predare în învățământul 

superior care reprezintă, de regulă, 
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b) 2 studenţi, reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti din România, 

reconfirmaţi la începutul fiecărui an universitar; 

c) un reprezentant al patronatului; 
d) un reprezentant al sindicatului cu cei mai mulţi membri din 

învăţământul superior; 

e) reprezentanţii menţionaţi la lit. b)-d) sunt nominalizaţi pe baza 
unei metodologii aprobate de Consiliul ARACIS şi publicate prin 

ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 

domeniile de studii universitare;” 

Autor: Deputat UDMR Szabo Odon 

  

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

La articolul 191, alineatul (1), 

după litera e) se introduce o nouă 

literă, lit. f), cu următorul 

cuprins: 

„f) un reprezentant, desemnat de 

minoritățile naționale reprezentate 

în Parlamentul României, care să fie 

cadru didactic universitar, de 

preferință cu studii juridice.” 

Autor: Deputat UDMR Szabo Odon 

 

6. Art. 191 - (81) O persoană poate îndeplini 

calitatea de membru a Consiliului ARACIS 

pentru două mandate. (OUG 117/2013) 

4. La articolul 191, alineatul (81) se abrogă.   

7. Art. 23 - (1) Instituţiile româneşti de învăţământ superior acreditate 
au dreptul de a solicita evaluarea externă a calităţii fie de la 

ARACIS, fie de la o altă agenţie, naţională sau internaţională, 

înscrisă în registrul european al agenţiilor de asigurare a calităţii în 
învăţământul superior. 

(2) Dacă ARACIS este radiată din 

registrul european al agenţiilor de 

asigurare a calităţii, aceasta îşi încetează 

de drept activitatea. 

 

 

 

(3) În condiţiile alin. (2), conform prezentei 

ordonanţe de urgenţă, se trece la 

înfiinţarea unei noi agenţii pentru 

asigurarea calităţii în învăţământul 

superior. (Legea 87/2006 ) 

5. La articolul 23 alineatele (2) și (3) se 

modifică și vor  avea următorul cuprins: 

 

,,(2) ARACIS are obligația de a îndeplini și 

respecta standardele privind asigurarea 

calității pe baza cărora funcționează 

entitățile membre ale Registrului european 

al agenţiilor de asigurare a calităţii precum 

și de a dobândi calitatea membră a acestui 

registru. 

(3) Nerespectarea obligațiilor stabilite prin 

alin.(2), pentru o perioadă de 2 ani, se 

sancționează cu suspendarea dreptului 

ARACIS de a realiza evaluări externe până 

la redobândirea calității de membru în 

EQAR.” 
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8.  

 

Art. 24 - (1) ARACIP este instituţie publică, 

de interes naţional, în coordonarea 

Ministerului Educaţiei Naţionale, cu 

personalitate juridică, autofinanţată, cu buget 

propriu de venituri şi cheltuieli. (OUG 

48/2018) 
(2) Sediul, structura organizatorică şi regulamentul de funcţionare 

ale ARACIP se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (Legea 

87/2006) 

6. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

"(1) ARACIP este instituţie publică, de interes 

naţional, în coordonarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale, cu personalitate juridică, 

autofinanţată, cu buget propriu de venituri şi 

cheltuieli." 

  

 

 

9.  Art. 24 - (3) ARACIP are următoarele 

atribuţii: 
a) elaborează, actualizează periodic şi propune ministrului educaţiei 

şi cercetării standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de 

performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul 
preuniversitar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului; (Legea 

87/2006) 

b) elaborează şi propune ministrului educaţiei şi cercetării 
metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare, care se 

aprobă prin hotărâre a Guvernului; (Legea 87/2006) 

c) realizează activitatea de evaluare şi acreditare a furnizorilor de 

educaţie din învăţământul preuniversitar; 

d) propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării înfiinţarea şi 

acreditarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare 
nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, 

după caz. Înfiinţarea şi acreditarea se fac prin ordin al ministrului 

educaţiei şi cercetării; (Legea 87/2006) 
e) efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului 

educaţiei şi cercetării, evaluarea calităţii educaţiei din învăţământul 

preuniversitar; (Legea 87/2006) 

e1) efectuează, pe baze contractuale, la 

solicitarea ministrului educaţiei naţionale, 

evaluarea externă în vederea acordării 

autorizaţiei de funcţionare provizorie, 

acreditării şi înfiinţării de unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat; (OUG 

48/2018 ) 
f) propune ministrului educaţiei şi cercetării acreditarea 

organizaţiilor care oferă programe de formare profesională; (Legea 
87/2006 ) 

g) realizează împreună cu inspectoratele şcolare şi direcţiile de 

resort din Ministerul Educaţiei şi Cercetării activitatea de 
monitorizare şi control al calităţii; 

7. La articolul 24 alineatul (3), după litera e) 

se introduce o nouă literă, litera e1), cu 

următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"e1) efectuează,  la solicitarea ministrului 

educaţiei naţionale, evaluarea externă în 

vederea acordării autorizaţiei de funcţionare 

provizorie, acreditării şi înfiinţării de unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat;" 
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10.  

 

h) efectuează, periodic, din 5 în 5 ani, 

evaluarea externă a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar acreditate; (OUG 48/2018 ) 
i) face publice rezultatele evaluărilor externe; 

j) elaborează manuale de evaluare internă a calităţii, diferenţiate 

potrivit art. 8 alin. (3), şi le supune aprobării prin ordin al ministrului 
educaţiei şi cercetării; 

k) elaborează ghiduri de bune practici; 

l) publică un raport anual cu privire la propria activitate; 
m) elaborează periodic, cel puţin la fiecare 4 ani, analize de sistem 

asupra calităţii învăţământului preuniversitar din România; 

n) elaborează recomandări de îmbunătăţire a calităţii învăţământului 
preuniversitar;  (Legea 87/2006 ) 

o) elaborează Codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi 

acreditare. 

8. La articolul 24 alineatul (3), litera h) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

"h) efectuează, periodic, din 5 în 5 ani, 

evaluarea externă a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar acreditate;" 

  

11.  

 

Art. 27 - (1) ARACIP se finanţează integral 

din venituri proprii, cuprinse în buget propriu 

de venituri şi cheltuieli. (OUG 48/2018) 

 

9. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

"(1) ARACIP se finanţează integral din 

venituri proprii, cuprinse în buget propriu de 

venituri şi cheltuieli." 

  

12. Art. 27 - (2) Veniturile proprii ale ARACIP 

provin din: 

a) venituri obţinute pe bază de contracte 

privind evaluarea externă încheiate cu 

Ministerul Educaţiei Naţionale, autorităţile 

administraţiei publice locale, organizaţii 

interesate în furnizarea de servicii de 

educaţie, aşa cum sunt acestea definite la 

pct. 34 din anexa la Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, ori cu organizaţiile 

furnizoare de educaţie, aşa cum sunt 

acestea definite la art. 2 lit. b), după caz, 

pentru evaluarea externă în vederea 

acreditării conform prevederilor art. 29 

10. La articolul 27 alineatul (2), litera a) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) venituri obţinute pe bază de contracte 

privind evaluarea externă încheiate cu 

Ministerul Educaţiei Naţionale, autorităţile 

administraţiei publice locale, organizaţii 

interesate în furnizarea de servicii de educaţie.” 
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alin. (4), precum şi prin contracte, pentru 

evaluarea externă, periodică, din 5 în 5 

ani; (OUG 48/2018) 
b) perceperea unor tarife de autorizare, acreditare şi evaluare 

periodică, aprobate prin hotărâre a Guvernului; (Legea 87/2006) 

c) fonduri externe nerambursabile obţinute prin participarea la 
programe internaţionale; 

d) donaţii, sponsorizări, alte surse legal constituite. (Legea 87/2006 ) 
13.  

 

Art. 29 - (2) În învăţământul preuniversitar 

evaluarea, în cadrul celor două etape ale 

acreditării, se face pentru fiecare nivel de 

învăţământ, pentru fiecare filieră, profil şi 

specializare/calificare profesională, pentru 

fiecare program de studii, pe fiecare limbă de 

predare, pe fiecare formă de învăţământ, pe 

fiecare locaţie, după caz, cu stabilirea 

capacităţii maxime de şcolarizare. (OUG 

48/2018) 

11. La articolul 29, alineatul (2) se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

"(2) În învăţământul preuniversitar evaluarea, 

în cadrul celor două etape ale acreditării, se 

face pentru fiecare nivel de învăţământ, pentru 

fiecare filieră, profil şi specializare/calificare 

profesională, pentru fiecare program de studii, 

pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de 

învăţământ, pe fiecare locaţie, după caz, cu 

stabilirea capacităţii maxime de şcolarizare." 

  

14.  

 

 

Art. 29 - (21) Prin derogare de la prevederile 

alin. (2) în învăţământul liceal precum şi în 

învăţământul profesional, pentru unităţile de 

învăţământ acreditate, evaluarea externă în 

vederea acordării autorizaţiei de funcţionare 

provizorie şi/sau acreditării se realizează 

astfel: 

a) pentru filiera teoretică prevăzută de art. 31 

din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, evaluarea externă se 

efectuează pe limbă de predare, formă de 

învăţământ şi/sau locaţie; 

b) pentru filiera vocaţională prevăzută de art. 

31 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

12. La articolul 29, după alineatul (2) se 

introduc şase noi alineate, alineatele (21)-

(26), cu următorul cuprins: 

"(21) Prin derogare de la prevederile alin. (2) în 

învăţământul liceal precum şi în învăţământul 

profesional, pentru unităţile de învăţământ 

acreditate, evaluarea externă în vederea 

acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie 

şi/sau acreditării se realizează astfel: 

a) pentru filiera teoretică prevăzută de art. 31 

din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, evaluarea externă se 

efectuează pe limbă de predare, formă de 

învăţământ şi/sau locaţie; 

b) pentru filiera vocaţională prevăzută de art. 

31 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, evaluarea externă se 
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completările ulterioare, evaluarea externă se 

efectuează pe profil, limbă de predare, formă 

de învăţământ şi/sau locaţie; 

c) pentru filiera tehnologică şi învăţământul 

profesional prevăzute de art. 31-332 din 

Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, evaluarea externă se 

realizează pe tipuri de calificări profesionale 

de acelaşi nivel de calificare sau de nivel 

inferior, în cadrul aceluiaşi profil, pe limbă 

de predare, formă de învăţământ şi/sau 

locaţie. 

(22) Tipul calificărilor profesionale din cadrul 

aceluiaşi profil, din cadrul filierei tehnologice 

şi din cadrul învăţământului profesional se 

stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale. 

(23) Programul A doua şansă poate fi 

organizat: 

a) de către unităţi de învăţământ 

autorizate/acreditate pentru nivelurile de 

învăţământ primar şi/sau gimnazial sau 

pentru calificări corespunzătoare 

învăţământului profesional sau liceal; 

b) de către consorţii şcolare înfiinţate în 

condiţiile art. 62 din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu 

condiţia ca în cadrul consorţiului să existe cel 

puţin o unitate de învăţământ 

autorizată/acreditată pentru nivelurile de 

învăţământ primar, gimnazial, respectiv 

pentru calificările corespunzătoare 

învăţământului profesional sau liceal oferite 

în programul A doua şansă. 

(24) Unităţile de învăţământ acreditate pot să 

efectuează pe profil, limbă de predare, formă 

de învăţământ şi/sau locaţie; 

c) pentru filiera tehnologică şi învăţământul 

profesional prevăzute de art. 31-332 din Legea 

nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, evaluarea externă se realizează pe 

tipuri de calificări profesionale de acelaşi nivel 

de calificare sau de nivel inferior, în cadrul 

aceluiaşi profil, pe limbă de predare, formă de 

învăţământ şi/sau locaţie. 

 

 

(22) Tipul calificărilor profesionale din cadrul 

aceluiaşi profil, din cadrul filierei tehnologice 

şi din cadrul învăţământului profesional se 

stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale. 

(23) Programul A doua şansă poate fi organizat: 

a) de către unităţi de învăţământ 

autorizate/acreditate pentru nivelurile de 

învăţământ primar şi/sau gimnazial sau pentru 

calificări corespunzătoare învăţământului 

profesional sau liceal; 

b) de către consorţii şcolare înfiinţate în 

condiţiile art. 62 din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu 

condiţia ca în cadrul consorţiului să existe cel 

puţin o unitate de învăţământ 

autorizată/acreditată pentru nivelurile de 

învăţământ primar, gimnazial, respectiv pentru 

calificările corespunzătoare învăţământului 

profesional sau liceal oferite în programul A 

doua şansă. 

 

(24) Unităţile de învăţământ acreditate pot să 
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înfiinţeze alte specializări în cadrul 

profilurilor deja autorizate să funcţioneze 

provizoriu/acreditate, pe baza acordului 

ARACIP. Procedura privind acordul 

ARACIP se stabileşte prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale. 

 (25) Palatele şi cluburile copiilor, precum şi 

cluburile sportive şcolare sunt acreditate şi se 

supun evaluării periodice, din 5 în 5 ani. 

(26) Înfiinţarea în cadrul palatelor, cluburilor 

copiilor, cluburilor sportive şcolare de noi 

cercuri, respectiv discipline sportive se 

realizează pe baza acordului ARACIP. 

Procedura privind acordul ARACIP se 

stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale. 

înfiinţeze alte specializări în cadrul profilurilor 

deja autorizate să funcţioneze 

provizoriu/acreditate, pe baza acordului 

ARACIP, prevăzut de metodologia aprobată 

prin ordin al ordin al ministrului educaţiei 

naţionale. 

(25) Palatele şi cluburile copiilor, precum şi 

cluburile sportive şcolare sunt acreditate şi se 

supun evaluării periodice, din 5 în 5 ani. 

(26) Înfiinţarea în cadrul palatelor, cluburilor 

copiilor, cluburilor sportive şcolare de noi 

cercuri, respectiv discipline sportive se 

realizează pe baza acordului ARACIP prevăzut 

de metodologia aprobată prin ordin al ordin al 

ministrului educaţiei naţionale. 

15. (3) În învăţământul superior evaluarea şi acreditarea se fac la 

nivelul structurilor instituţionale pentru fiecare program din ciclul de 

licenţă, care duce la o calificare universitară distinctă. Programele 

specifice ciclurilor de studii de masterat şi doctorat se supun 
evaluării externe, în vederea acreditării. 

(4) Acreditarea presupune parcurgerea a două etape succesive: 

a) autorizarea de funcţionare provizorie, care acordă dreptul de a 
desfăşura procesul de învăţământ şi de a organiza, după caz, 

admiterea la studii; 

b) acreditarea, care acordă, alături de drepturile prevăzute la lit. a), şi 
dreptul de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii 

recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de a organiza, 

după caz, examen de absolvire, licenţă, masterat, doctorat. 

(41) Prin derogare de la prevederile alin. (4), 

acreditarea, în cazul programelor de studii 

universitare de masterat, organizate de 

universităţi acreditate, se realizează pe 

domenii de studii universitare de masterat, 

fără parcurgerea procedurii de autorizare de 

funcţionare provizorie. 

(42) Prin derogare de la alin. (4), acreditarea, 

în cazul programelor de studii universitare de 

doctorat, organizate de universităţi acreditate 

13. La articolul 29, după alineatul (4) se 

introduc trei noi alineate, alineatele (41)-(43), 

cu următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

"(41) Prin derogare de la prevederile alin. (4), 

acreditarea, în cazul programelor de studii 

universitare de masterat, organizate de 

universităţi acreditate, se realizează pe domenii 

de studii universitare de masterat, fără 

parcurgerea procedurii de autorizare de 

funcţionare provizorie. 

(42) Prin derogare de la alin. (4), acreditarea, în 

cazul programelor de studii universitare de 

doctorat, organizate de universităţi acreditate în 
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în aceleaşi domenii de masterat acreditate 

conform alin. (41), se realizează pe domenii 

de studii universitare de doctorat, fără 

parcurgerea procedurii de autorizare de 

funcţionare provizorie. 

(43) Prin derogare de la alin. (4), acreditarea, 

în cazul programelor de studii universitare de 

doctorat, organizate de Academia Română, se 

realizează pe domenii de studii universitare 

de doctorat, fără parcurgerea procedurii de 

autorizare de funcţionare provizorie, cu 

îndeplinirea standardelor de calitate stabilite 

de ARACIS. (OUG 48/2018) 

(5) Evaluarea externă în vederea acreditării se declanşează la cererea 

furnizorului de educaţie care îşi propune să ofere unul sau mai multe 
programe de educaţie iniţială sau continuă şi se bazează pe un 

ansamblu de standarde referitoare la domeniile şi criteriile prevăzute 

la art. 10. 
(51) Furnizorii de educaţie care îndeplinesc condiţiile de acreditare 

instituţională vor depune un dosar în vederea declanşării procedurii 

de acreditare instituţională cel târziu în anul universitar imediat 
următor îndeplinirii acestor condiţii. Furnizorii de educaţie care nu 

respectă acest termen vor intra în lichidare. (OUG 96/2016 ) 

(6) Standardele naţionale specifice fiecărei etape de acreditare, 
diferenţiate potrivit art. 8 alin. (3), metodologiile de evaluare 

externă, eşalonarea în timp a procesului de acreditare, precum şi 

tarifele percepute în vederea autorizării şi acreditării se stabilesc 
periodic, la propunerea agenţiilor de asigurare a calităţii şi a 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin hotărâre a Guvernului. 

aceleaşi domenii științifice în care au programe 

de licență și de masterat acreditate, se 

acreditează fără parcurgerea procedurilor de 

autorizare de funcţionare provizorie. 

 

(43) Prin derogare de la alin. (4), acreditarea, în 

cazul programelor de studii universitare de 

doctorat, organizate de Academia Română, se 

realizează pe domenii științifice  de doctorat, 

fără parcurgerea procedurii de autorizare de 

funcţionare provizorie cu îndeplinirea 

standardelor de calitate stabilite de ARACIS." 

16.  

 

 

Art. 291 - (1) În vederea asigurării exercitării 

dreptului fundamental la învăţătură, la 

cererea justificată, după caz, a 

părinţilor/tutorilor legali, a refugiaţilor, a 

cultelor recunoscute oficial de stat sau a unor 

organizaţii ale minorităţilor naţionale 

reprezentate în Parlamentul României, în 

situaţia în care autorităţile publice locale nu 

14. După articolul 29 se introduc două noi 

articole, articolele 291 şi 292, cu următorul 

cuprins: 

"Art. 291 - (1) În vederea asigurării exercitării 

dreptului fundamental la învăţătură, la cererea 

justificată, după caz, a părinţilor/tutorilor legali, 

a refugiaţilor, a cultelor recunoscute oficial de 

stat sau a unor organizaţii ale minorităţilor 

naţionale reprezentate în Parlamentul 

României, în situaţia în care autorităţile publice 

locale nu asigură, în mod corespunzător, 
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asigură, în mod corespunzător, conform 

cererilor, exercitarea acestui drept, în 

localităţile în care acestea îşi exercită 

autoritatea, Ministerul Educaţiei Naţionale 

înfiinţează, reorganizează şi constituie unităţi 

de învăţământ preuniversitar de stat, cu 

personalitate juridică, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

(2) Inspectoratul şcolar judeţean ori al 

municipiului Bucureşti, după caz, la 

solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, 

în raport cu domiciliul sau reşedinţa 

potenţialilor beneficiari direcţi ai educaţiei, 

aşa cum sunt aceştia definiţi la pct. 5 din 

anexa prevăzută de art. 365 din Legea nr. 

1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, analizează cererile şi emite, în 

termen de maximum 10 zile de la 

înregistrarea solicitării, un aviz motivat. 

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), 

avizul motivat şi analiza cererilor justificate, 

formulate de către cultele recunoscute oficial 

de stat sau de către organizaţii ale 

minorităţilor naţionale reprezentate în 

Parlamentul României, la solicitarea 

părinţilor/tutorilor legali, refugiaţilor, se 

elaborează şi se realizează, în cadrul 

Ministerului Educaţiei Naţionale prin direcţia 

de specialitate pentru învăţământul în limbile 

minorităţilor naţionale, respectiv prin 

direcţiile de specialitate competente, după 

caz, în termen de maximum 10 zile de la 

înregistrarea solicitării, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

(4) Pe baza avizului motivat se desemnează 

conform cererilor, exercitarea acestui drept, în 

localităţile în care acestea îşi exercită 

autoritatea, Ministerul Educaţiei Naţionale 

înfiinţează, reorganizează şi constituie unităţi 

de învăţământ preuniversitar de stat, cu 

personalitate juridică, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

 

(2) Inspectoratul şcolar judeţean ori al 

municipiului Bucureşti, după caz, la solicitarea 

Ministerului Educaţiei Naţionale, în raport cu 

domiciliul sau reşedinţa potenţialilor 

beneficiari direcţi ai educaţiei, aşa cum sunt 

aceştia definiţi la pct. 5 din anexa prevăzută de 

art. 365 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, analizează cererile şi 

emite, în termen de maximum 10 zile de la 

înregistrarea solicitării, un aviz motivat. 

 

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), 

avizul motivat şi analiza cererilor justificate, 

formulate de către cultele recunoscute oficial 

de stat sau de către organizaţii ale minorităţilor 

naţionale reprezentate în Parlamentul 

României, la solicitarea părinţilor/tutorilor 

legali, refugiaţilor, se elaborează şi se 

realizează, în cadrul Ministerului Educaţiei 

Naţionale prin direcţia de specialitate pentru 

învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, 

respectiv prin direcţiile de specialitate 

competente, după caz, în termen de maximum 

10 zile de la înregistrarea solicitării, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

(4) Pe baza avizului motivat se desemnează 
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prin ordin al ministrului educaţiei naţionale o 

unitate tutelară, definită conform pct. 511 din 

anexa prevăzută la art. 365 din Legea nr. 

1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, dintre unităţile de învăţământ 

acreditate, care încheie cu ARACIP, în 

termen de maximum 5 zile de la desemnare, 

un contract privind efectuarea evaluării 

externe pentru acordarea autorizaţiei de 

funcţionare provizorie în vederea înfiinţării 

de către Ministerul Educaţiei Naţionale a unei 

unităţi de învăţământ de stat, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

(5) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), 

are obligaţia de a elabora un raport de 

evaluare internă, pe baza prevederilor art. 10, 

în raport cu intenţia de înfiinţare, pentru 

fiecare nivel de învăţământ, pentru fiecare 

filieră, profil şi specializare/calificare 

profesională şi pentru fiecare program de 

studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare 

formă de învăţământ şi pe fiecare locaţie, 

după caz, în vederea parcurgerii procesului 

de evaluare, în cadrul procedurii de 

autorizare de funcţionare provizorie, 

prevăzută de art. 30, în termen de maximum 

30 de zile de la desemnare. 

(6) Finanţarea cheltuielilor aferente etapelor 

acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4), în 

cazul înfiinţării de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat, în condiţiile alin. (1), 

se asigură prin bugetul Ministerului Educaţiei 

Naţionale, cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare. 

(7) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale o 

unitate tutelară, definită conform pct. 511 din 

anexa prevăzută la art. 365 din Legea nr. 

1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, dintre unităţile de învăţământ 

acreditate, care încheie cu ARACIP, în termen 

de maximum 5 zile de la desemnare, un 

contract privind efectuarea evaluării externe 

pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare 

provizorie în vederea înfiinţării de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale a unei unităţi de 

învăţământ de stat, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 

(5) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), are 

obligaţia de a elabora un raport de evaluare 

internă, pe baza prevederilor art. 10, în raport 

cu intenţia de înfiinţare, pentru fiecare nivel de 

învăţământ, pentru fiecare filieră, profil şi 

specializare/calificare profesională şi pentru 

fiecare program de studii, pe fiecare limbă de 

predare, pe fiecare formă de învăţământ şi pe 

fiecare locaţie, după caz, în vederea parcurgerii 

procesului de evaluare, în cadrul procedurii de 

autorizare de funcţionare provizorie, prevăzută 

de art. 30, în termen de maximum 30 de zile de 

la desemnare. 

 

(6) Finanţarea cheltuielilor aferente etapelor 

acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4), în 

cazul înfiinţării de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat, în condiţiile alin. (1), se 

asigură prin bugetul Ministerului Educaţiei 

Naţionale, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

(7) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), 
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exercită atribuţiile aferente în vederea 

parcurgerii procedurii de autorizare de 

funcţionare provizorie stabilită prin art. 30 şi 

este sprijinită, în acest scop, de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

inspectoratul şcolar judeţean ori al 

municipiului Bucureşti, după caz, pentru 

asigurarea de personal şi pentru spaţiu 

adecvat, în vederea desfăşurării procesului de 

învăţământ. 

(8) ARACIP are obligaţia de a realiza 

procesul de evaluare externă, în cadrul 

procedurii de autorizare de funcţionare 

provizorie, prevăzută de art. 30, în termen de 

maximum 20 de zile de la data depunerii 

raportului de evaluare internă, prevăzut la 

alin. (5), şi de a propune, în termen de 5 zile 

de la finalizarea evaluării, ministrului 

educaţiei naţionale ordinul privind 

autorizarea de funcţionare provizorie sau 

neautorizarea, după caz. 

(9) Ministrul educaţiei naţionale emite 

ordinul prevăzut la alin. (8) în termen de 5 

zile, pe baza propunerii ARACIP. 

(10) Prin derogare de la prevederile art. 19 

alin. (1) şi ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 

1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, ordinul prin care se acordă 

autorizarea de funcţionare provizorie, 

prevăzut la alin. (8), reprezintă şi actul de 

înfiinţare, ca persoană juridică, a unităţii de 

învăţământ preuniversitar de stat, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(11) Ordinul ministrului educaţiei naţionale 

de acordare a autorizaţiei de funcţionare 

exercită atribuţiile aferente în vederea 

parcurgerii procedurii de autorizare de 

funcţionare provizorie stabilită prin art. 30 şi 

este sprijinită, în acest scop, de către Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi inspectoratul şcolar 

judeţean ori al municipiului Bucureşti, după 

caz, pentru asigurarea de personal şi pentru 

spaţiu adecvat, în vederea desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

 

(8) ARACIP are obligaţia de a realiza 

procesul de evaluare externă, în cadrul 

procedurii de autorizare de funcţionare 

provizorie, prevăzută de art. 30, în termen de 

maximum 20 de zile de la data depunerii 

raportului de evaluare internă, prevăzut la alin. 

(5), şi de a propune, în termen de 5 zile de la 

finalizarea evaluării, ministrului educaţiei 

naţionale ordinul privind autorizarea de 

funcţionare provizorie sau neautorizarea după 

caz. 

(9) Ministrul educaţiei naţionale emite 

ordinul prevăzut la alin. (8) în termen de 5 zile, 

pe baza propunerii ARACIP. 

(10) Prin derogare de la prevederile art. 19 

alin. (1) şi ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 

1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, ordinul prin care se acordă 

autorizarea de funcţionare provizorie, prevăzut 

la alin. (8), reprezintă şi actul de înfiinţare, ca 

persoană juridică, a unităţii de învăţământ 

preuniversitar de stat, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

(11) Ordinul ministrului educaţiei naţionale 

de acordare a autorizaţiei de funcţionare 
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provizorie şi de înfiinţare ca persoană juridică 

a unităţii de învăţământ de stat se comunică 

autorităţii publice locale în vederea 

includerii, de drept, în reţeaua şcolară a 

unităţii administrativ-teritoriale. 

(12) Desfiinţarea oricărei unităţi de 

învăţământ se realizează, în condiţiile legii, 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

(13) Unităţile de învăţământ înfiinţate în 

condiţiile prezentului articol au dreptul de a 

participa la procesul de reorganizare, în 

condiţiile stabilite prin metodologia aprobată 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

 

Art. 292 - (1) Autorităţile administraţiei 

publice locale au dreptul de a înfiinţa unităţi 

de învăţământ preuniversitar de stat. 

Prevederile alin. (3)-(5), alin. (7)-(11) ale art. 

291 sunt aplicabile în vederea înfiinţării. 

(2) Finanţarea cheltuielilor aferente etapelor 

acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4), în 

cazul prevăzut la alin. (1), se asigură de către 

autorităţile administraţiei publice locale, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

provizorie şi de înfiinţare ca persoană juridică a 

unităţii de învăţământ de stat se comunică 

autorităţii publice locale în vederea includerii, 

de drept, în reţeaua şcolară a unităţii 

administrativ-teritoriale. 

(12) Desfiinţarea oricărei unităţi de 

învăţământ se realizează, în condiţiile legii, 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

(13) Unităţile de învăţământ înfiinţate în 

condiţiile prezentului articol au dreptul de a 

participa la procesul de reorganizare, în 

condiţiile stabilite prin metodologia aprobată 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

 

Art. 292 - (1) Autorităţile administraţiei publice 

locale au dreptul de a înfiinţa unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat. Prevederile 

alin. (3)-(5), alin. (7)-(11) ale art. 291 sunt 

aplicabile în vederea înfiinţării. 

(2) Finanţarea cheltuielilor aferente etapelor 

acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4), în 

cazul prevăzut la alin. (1), se asigură de către 

autorităţile administraţiei publice locale, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare." 

17. Art. 31 - Procedura de acreditare cuprinde 

următoarele activităţi: 
a) furnizorul de educaţie autorizat să funcţioneze provizoriu 

elaborează un raport de evaluare internă, folosind ca termeni de 
referinţă standardele specifice etapei de acreditare; (Legea 87/2006 ) 

b) raportul de evaluare internă se depune la departamentul de 

acreditare al agenţiei de asigurare a calităţii împreună cu o cerere de 
declanşare a procedurii de evaluare externă şi de acreditare; 

c) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării este de 2 ani 

de la data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea ridicării 
autorizaţiei de funcţionare provizorie de către Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului; (OUG 75/2011 ) 

c1) termenul de depunere a cererii în vederea 

acreditării unui nivel de învăţământ sau a 

15. La articolul 31, după litera c) se 

introduce o nouă literă, litera c1), cu 

următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

"c1) termenul de depunere a cererii în vederea 

acreditării unui nivel de învăţământ sau a unei 
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unei specializări/calificări, program de studii, 

în învăţământul preuniversitar, este de 

maximum 3 ani de la data absolvirii complete 

a unui nivel de învăţământ de către prima 

promoţie, sub sancţiunea şcolarizării în 

lichidare, fără dreptul de a organiza admitere. 

Nivelul preşcolar are o durată de 3 ani; (OUG 

48/2018 ) 

d) departamentul de acreditare numeşte o comisie de experţi în 

evaluare şi acreditare care analizează raportul de evaluare internă, 

verifică prin vizite la instituţia solicitantă îndeplinirea standardelor 
referitoare la domeniile şi criteriile prevăzute la art. 10 şi elaborează 

propriul raport de evaluare; 

e) departamentul de acreditare al agenţiei de asigurare a calităţii 
validează raportul experţilor prin verificarea respectării 

metodologiei de evaluare externă, iar agenţia propune Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării acreditarea sau, după caz, neacreditarea 
instituţiei solicitante; 

f) pentru furnizorii de educaţie de nivel preuniversitar, acreditarea 

acestora se acordă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pe 
baza avizului ARACIP; (Legea 87/2006 ) 

g) pentru furnizorii de educaţie de învăţământ superior, acreditarea 

instituţiilor se face prin lege, promovată de Guvern, la iniţiativa 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pe baza avizului ARACIS. 

(Legea 87/2006 ) 

specializări/calificări, program de studii, în 

învăţământul preuniversitar, este de maximum 

3 ani de la data absolvirii complete a unui nivel 

de învăţământ de către prima promoţie, sub 

sancţiunea şcolarizării în lichidare, fără dreptul 

de a organiza admitere. Nivelul preşcolar are o 

durată de 3 ani;" 

18.  

 

 

Art. 311 - (1) De la data ridicării autorizaţiei 

de funcţionare provizorie, furnizorul de 

educaţie/unitatea de învăţământ 

preuniversitar desfăşoară proces de 

învăţământ în lichidare, având obligaţia de a 

asigura şcolarizarea elevilor până la 

finalizarea absolvirii respectivului nivel de 

învăţământ. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în 

cazul în care, din motive întemeiate, nu se 

mai poate asigura şcolarizarea elevilor în 

condiţiile menţinerii standardelor de calitate, 

16. După articolul 31 se introduc două noi 

articole, articolele 311 şi 312, cu următorul 

cuprins: 

"Art. 311 - (1) De la data ridicării autorizaţiei 

de funcţionare provizorie, furnizorul de 

educaţie/unitatea de învăţământ preuniversitar 

desfăşoară proces de învăţământ în lichidare, 

având obligaţia de a asigura şcolarizarea 

elevilor până la finalizarea absolvirii 

respectivului nivel de învăţământ. 

 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în 

cazul în care, din motive întemeiate, nu se mai 

poate asigura şcolarizarea elevilor în condiţiile 

menţinerii standardelor de calitate, furnizorul 
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furnizorul de educaţie/unitatea de învăţământ 

preuniversitar solicită autorităţilor publice 

locale, Ministerului Educaţiei Naţionale, 

persoanelor juridice de drept privat sau 

cultelor recunoscute oficial de stat care au 

participat la înfiinţare, după caz, 

reorganizarea prin fuziune sau divizare, după 

caz. 

(3) Inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al 

municipiului Bucureşti emite, în termen de 

30 de zile, un raport cu privire la standardele 

de calitate necesare pentru asigurarea 

şcolarizării, precum şi propuneri privind 

procesul de reorganizare. (OUG 48/2018 ) 

 

Art. 312 - Termenele prevăzute la art. 291 

alin. (2), (3), (5), (8) şi (9) se aplică şi în 

cazul procedurii de acreditare prevăzute la 

art. 31. (OUG 48/2018 ) 

de educaţie/unitatea de învăţământ 

preuniversitar solicită autorităţilor publice 

locale, Ministerului Educaţiei Naţionale, 

persoanelor juridice de drept privat sau cultelor 

recunoscute oficial de stat care au participat la 

înfiinţare, după caz, reorganizarea prin fuziune 

sau divizare, după caz. 

 

(3) Inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al 

municipiului Bucureşti emite, în termen de 30 

de zile, un raport cu privire la standardele de 

calitate necesare pentru asigurarea şcolarizării, 

precum şi propuneri privind procesul de 

reorganizare. 

 

Art. 312 Termenele prevăzute la art. 291 alin. 

(2), (3), (5), (8) şi (9) se aplică şi în cazul 

procedurii de acreditare prevăzute la art. 31." 

19.  

 

 

Art. 34 - (21) Pe baza raportului ARACIP 

prin care se constată neîndeplinirea 

standardelor de calitate de către un furnizor 

de educaţie/unitate de învăţământ se emite 

ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru 

intrarea în proces de lichidare, fără dreptul de 

a înscrie noi preşcolari şi/sau elevi, începând 

cu anul şcolar următor, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. (OUG 

48/2018) 

17. La articolul 34, după alineatul (2) se 

introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 

următorul cuprins: 

"(21) Pe baza raportului ARACIP prin care se 

constată neîndeplinirea standardelor de calitate 

de către un furnizor de educaţie/unitate de 

învăţământ se emite ordin al ministrului 

educaţiei naţionale pentru intrarea în proces de 

lichidare, fără dreptul de a înscrie noi preşcolari 

şi/sau elevi, începând cu anul şcolar următor, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare." 

  

20.  

 

 

18. La articolul 35, după alineatul (1) se 

introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 

următorul cuprins: 
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Art. 35 - (11) Pot desfăşura activităţi de 

învăţământ preuniversitar şi pot utiliza 

denumirile de liceu, şcoală, grădiniţă sau 

altele similare numai unităţile de învăţământ 

preuniversitar autorizate să funcţioneze 

provizoriu ori acreditate. (OUG 48/2018) 

"(11) Pot desfăşura activităţi de învăţământ 

preuniversitar şi pot utiliza denumirile de 

școală postliceală, colegiu, liceu, şcoală, 

grădiniţă sau altele similare numai unităţile de 

învăţământ preuniversitar autorizate să 

funcţioneze provizoriu ori acreditate." 

21.  

 

 

Art. 35 - (21) Desfăşurarea activităţilor de 

învăţământ preuniversitar cu încălcarea 

prevederilor legale privind tratamentul 

elevilor/preşcolarilor, utilizarea de personal 

necalificat sau gestionarea frauduloasă a 

resurselor financiare atrage ridicarea 

autorizaţiei de funcţionare a furnizorului de 

educaţie şi/sau desfiinţarea respectivei unităţi 

de învăţământ. (OUG 48/2018) 

19. La articolul 35, după alineatul (2) se 

introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 

următorul cuprins:  

"(21) Desfăşurarea activităţilor de învăţământ 

preuniversitar cu încălcarea prevederilor legale 

privind tratamentul elevilor/preşcolarilor, 

utilizarea de personal necalificat sau 

gestionarea frauduloasă a resurselor financiare 

atrage ridicarea autorizaţiei de funcţionare a 

furnizorului de educaţie şi/sau desfiinţarea 

respectivei unităţi de învăţământ." 

  

22.  

 

 

 

----  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. II (1) Elevii şcolarizaţi în unităţi de 

învăţământ de stat înfiinţate de autoritățile 

locale sau de inspectoratele școlare în procesul 

de reorganizare a reţelei şcolare prevăzute de 

art. 61 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, fără 

parcurgerea etapelor acreditării prevăzute de 

art. 29 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 87/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, la iniţiativa autorităţilor 

publice locale, au dreptul la recunoaşterea şi 

continuarea studiilor în unităţi de învăţământ 

preuniversitar acreditate sau autorizate 

provizoriu, după caz. 
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---  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat, înfiinţate la iniţiativa autorităţilor publice 

locale, în procesul de organizare a reţelei 

şcolare prevăzute de art. 61 din Legea nr. 

1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, fără parcurgerea etapelor acreditării 

prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 87/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, au 

obligaţia de a declanşa şi de a se supune 

procesului de evaluare externă periodică, în 

vederea asigurării calităţii educaţiei, în termen 

de cel mult 1 an, de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi. 

(3) De drepturile prevăzute la alin.(1) 

beneficiază și elevii școlarizați în componente 

organizatorice - de tipul: nivel de învățământ, 

filieră, profil cu specializări/calificări 

profesionale,  programe de studii - înființate 

până la sfârșitul anului școlar 2017-2018, fără 

parcurgerea etapelor acreditării prevăzute de 

lege.” 

(4) Inspectoratele școlare județene, respectiv 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

au obligația de a asigura respectarea termenelor 

pentru declanșarea procesului de evaluare 

externă, în cazul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat prevăzute la alin.(2) și a 

componentelor organizatorice prevăzute la 

alin.(3). 

(5) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar, denumită în 

continuare ARACIP, realizează, cu prioritate, 

evaluarea externă periodică asupra unităţilor și 
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---  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

componentelor organizatorice de învăţământ 

preuniversitar de stat, înfiinţate în condiţiile 

alin. (2) și (3). Componentele organizatorice 

acreditate anterior organizării/reorganizării își 

păstrează statutul. 

(6) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

transmit ARACIP, până la  începutul fiecărui 

an școlar, lista şi situaţia unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, înfiinţate în 

condiţiile precizate de alin. (2) și (3) şi care 

funcţionează la data intrării în vigoare a 

prezentei legi. 

(7) ARACIP, în cadrul evaluării externe 

periodice, prevăzute la alin. (5), constată, după 

caz: 

a) îndeplinirea standardelor de acreditare, 

situaţie în care propune ministrului educaţiei 

naţionale emiterea ordinului privind constatarea 

acreditării şi menţinerea personalităţii juridice, 

în condiţiile art. 31 lit. f) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 87/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

b) îndeplinirea standardelor de autorizare de 

funcţionare provizorie, situaţie în care propune 

ministrului educaţiei naţionale emiterea 

ordinului privind constatarea autorizării de 

funcţionare provizorie şi menţinerea 

personalităţii juridice, în condiţiile art. 30 lit. e) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

87/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

c) neîndeplinirea standardelor de acreditare, 
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---  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situaţie în care propune ministrului educaţiei 

naţionale emiterea ordinului privind 

funcţionarea unităţii de învăţământ în lichidare, 

în condiţiile art. 34 alin. (21) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 87/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, până la 

finalizarea procesului de reorganizare. 

(8) Ministerul Educaţiei Naţionale comunică, în 

termen de 5 zile de la emitere, autorităţilor 

administraţiei publice locale ordinele prevăzute 

la alin. (7). 

(9) Unităţile de învăţământ evaluate, care 

îndeplinesc standardele de calitate în condiţiile 

alin. (7), intră de drept în reţeaua şcolară 

prevăzută de art. 61 alin. (1) din Legea nr. 

1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(10) Unitățile de învățământ - în structura 

cărora sunt organizate și funcționează  

componente organizatorice, de tipul celor 

prevăzute la  alin.(3) - au obligația, în termen 

de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi, de a solicita, pentru acestea, evaluarea 

externă în vederea parcurgerii etapei aferente 

din cele prevăzute de art. 29 alin.(4) din 

Ordonanța de urgență nr. 75/2005 privind 

asigurarea calității educației, aprobată cu 

modificări prin Legea 87/2006, cu modificările 

și completările ulterioare. 

(11) Prevederile stabilite de alin.(4) - (9) se 

aplică și pentru procesul de evaluare externă a 

componentelor organizatorice de tipul celor 

prevăzute la  alin.(3). 

(12) Prin derogare de la termenul prevăzut de 
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art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 

75/2005 privind asigurarea calității educației, 

aprobată cu modificări prin Legea 87/2006, cu 

modificările și completările ulterioare,  

furnizorii de educație autorizați să funcţioneze 

provizoriu își mențin autorizația de funcționare 

provizorie până la finalizarea procesului de 

acreditare dar nu mai târziu de sfârșitul anului 

școlar 2018-2019.  

(13) Prin excepție de la termenul prevăzut de 

art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 

75/2005 privind asigurarea calității educației, 

aprobată cu modificări prin Legea 87/2006, cu 

modificările și completările ulterioare,  

Ministerul Educației Naționale aprobă: 

a) acreditarea unităților de învățământ evaluate 

- până la începutul anului școlar 2018-2019, de 

către ARACIP cu propunere de acreditare în  

baza constatării îndeplinirii standardelor și 

criteriilor de calitate - în termen de 30 de zile, 

de la intrarea în vigoare a prezentei legi;  

b) cererile de declanșare a procesului de 

acreditare - pe baza propunerilor justificate ale 

inspectoratelor școlare județene, respectiv, al 

Municipiului București, însoțite de dovezi că 

nerespectarea termenului de 2 ani nu este 

imputabilă unității de învățământ -  în termen 

de 1 an, de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi. 

(14) Furnizorii de educaţie care își mențin 

autorizarea de funcționare provizorie conform 

alin.(12) intră, de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, în proces de monitorizare până 

la acreditare sau reorganizare, după caz. 

(15) Monitorizarea prevăzută la alin. (11) se 
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--- 

 

 

realizează de către inspectoratele școlare 

județene, respectiv de către Inspectoratul Şcolar 

al Municipiului Bucureşti, după caz. 

(16) ARACIP realizează, cu prioritate 

evaluarea externă a furnizorilor de educație 

care au cereri aprobate  conform alin. (13) lit. 

b).  

(17) Pe baza rezultatelor evaluării externe în 

vederea acreditării, aprobate în condițiile 

prevăzute la alin.(13) lit. b, ARACIP propune 

acreditarea sau reorganizarea, după caz. 

  

 

 

 

--- 

Art. III. -  La data intrării în vigoare a 

prezentei legi se abrogă: 

 Art.  I  și Art.  III din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului  nr. 48 din 8 iunie 2018 privind 

drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de 

învăţământ înfiinţate în procesul de organizare 

a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 18 

iunie 2018; 

  

 


