
 
 

 

 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei 

de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință şi a listei indicatorilor de performanță 

a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învăţământul Superior 

 

Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

Hotărârea Guvernului nr.1418/2006 aprobă Metodologia de evaluare externă, Standardele, standardele de 

referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Superior (ARACIS), prevăzută în Anexă, corespunzător criteriilor de calitate a educaţiei stabilite prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, astfel cum a fost 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006.      

Aprobarea în 2015 de către miniştrii responsabili cu învăţământul superior la Conferinţa de la Erevan, 

Armenia, a modificării Standardelor şi liniilor directoare pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior 

(ESG), implică asumarea lor de toate cele 48 de ţări din Spaţiul European al Învăţământului Superior. În 

aceste condiţii se impune modificarea unor prevederi ale Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a 

standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior (ARACIS), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1418/2006, cu modificările 

ulterioare în vederea punerii de acord cu noile prevederi ale ESG şi cu evoluţia sistemului naţional de 

învăţământ superior după anul 2006. 

Menţinerea calităţii ARACIS ca agenţiei înregistrată în Registrul European al agenţiilor de asigurare 

a calităţii în învăţământul superior (EQAR), precizată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 

87/2006 ca obligaţie a ARACIS este condiţionată de adaptarea modificărilor la noile ESG. 

2. Schimbări preconizate 

Modificarea Metodologiei susține nevoia de a întări legătura solidă între toate componentele şi participanţii la 

viaţa comunităţii academice, cadre didactice, personal nedidactic, studenţi, personal administrativ şi alţi actori 

interesaţi, în vederea asigurării calităţii educaţiei, precum şi cu beneficiarii din toate sectoarele vieţii 

economice și sociale pentru integrarea cu succes a absolvenţilor în viața profesională. Totodată, modificarea 

Metodologiei este menită să contribuie la clarificarea unor aspecte noi, precizate de noile standarde 

internaţionale. 

În aceste condiții, în care bunele practici europene privind asigurarea calităţii educaţiei au fost recent ridicate 

la un nivel superior,  se resimte acut nevoia adaptării reglementărilor naţionale la noile cerinţe.  

3. Alte informații 

Nu este cazul. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 



 
 

 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

1
1
. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect . 

2
1
.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2
2
. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social 

Asigurarea calităţii educaţiei are un impact social important pentru societate. În plan educativ este esențial ca 

studenţii din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare să participe la un proces educaţional de 

calitate, capabil să le permită obţinerea unor rezultate ale învăţării care să le stimuleze dezvoltarea personală şi 

să le dezvolte competenţele profesionale, pentru ca, în calitate de absolvenţi,  să returneze societăţii rezultatele 

muncii lor. 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  

 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul curent Următorii patru ani Media pe cinci 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

3. Impact financiar, plus/minus, din care:       



 
 

a)
 
buget de stat 

b) bugete locale 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 

bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor 

bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 

      

7. Alte informaţii  

 

 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte 

normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de 

act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; Prezentul proiect de act normativ modifică și completează Hotărârea de Guvern 

nr.1418/2006; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

1
1
. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente, făcându-

se referire la un anume acord, o anume rezoluție sau recomandare internațională ori la alt 

document al unei organizații internaționale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informații 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare şi 

alte organisme implicate  

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu consultarea reprezentanţilor organizaţiei sindicale reprezentative 

pentru învăţământul superior, a Conferinţei Naţionale a Rectorilor, a reprezentanţilor asociaţiilor studenţeşti 

recunoscute la nivel naţional, a unor reprezentanţi ai angajatorilor din diferite domenii ale vieţii economice şi 

sociale.  

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

Organizaţiile cu care au avut loc consultări au fost alese pe baza contribuţiei acestora la învăţământul superior: 



 
 

Ministerul Educației Naționale proiectează, fundamentează şi aplică strategiile naționale în domeniul 

învățământului superior cu consultarea Consiliului National al Rectorilor, conform art. 14 din Legea educației 

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

Consiliul National al Rectorilor; sindicatul ALMA MATER; asociaţiile ANOSR – membră a Uniunii 

Europene a Studenţilor (ESU), UNSR şi USR; reprezentanţii instituţiilor de învăţământului superior din 

România în Conferinţa Naţională a Rectorilor; reprezentanţii angajatorilor au participat la evaluarea 

programelor de studii inginereşti în vederea acordării certificării europene EUR-ACE Label acordată de 

ENAEE, la evaluări ale unor programe de studii economice etc.  

 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de 

act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 

nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

 

Proiectul  este supus avizării Consiliului Legislativ și Consiliul Economic și Social. 

 

6. Alte informaţii 

 

Nu este cazul. 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Alte informații 

 

Nu este cazul. 

 

 



 
 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea competenţelor instituţiilor 

existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 

Nu sunt. 

   

             Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a 

standardelor, a standardelor de referință şi a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de 

Asigurare a Calității în Învăţământul Superior, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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