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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

Hotărâre 

privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi 

evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie 

Secţiunea a 2 –a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

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

educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, s-au pus bazele construirii unui sistem naţional coerent şi unitar de management al calităţii în 

sistemul educaţional, preuniversitar şi superior, de stat şi particular din țara noastră. 

         Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 a prevăzut și înfiinţarea Agenţiei Române de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), instituţie publică, de interes naţional, în 

coordonarea Ministerului Educaţiei și Cercetării, având drept scop evaluarea externă a calităţii în 

învăţământul preuniversitar. 

  

       În cei 15 ani de existenţă, ARACIP şi-a asumat rolul de a orienta structurarea şi funcţionarea 

sistemului de calitate în România, elaborând instrumentele reglatoare privind asigurarea, managementul 

şi evaluarea calităţii, atât la nivel de furnizor de educaţie, cât şi la nivel de sistem, realizând peste 9000 

de vizite de evaluare la unități de învățământ preuniversitar publice și private.  

           Cadrul normativ de derulare a activităților a fost creat treptat, începând cu anul 2005, în funcție 

de fiecare etapă a procesului de evaluare externă. Schimbările legislative intervenite în această perioadă 

de 15 ani, în funcție de dinamica învățământului preuniversitar, fac necesară actualizarea unor norme 

juridice care orientează activitatea ARACIP, având în vedere considerentele de eficiență și 

debirocratizare.  

Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei se derulează cu respectarea a două categorii de 

principii: 

a) principii generale ale implementării sistemului naţional de management şi asigurare  a calităţii; 

b) principii specifice evaluării externe periodice a calităţii educaţiei. 

          

           În plus, ultimele modificări de ordin juridic intervenite în procesul de evaluare externă realizate 

prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2018 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 fac 

din necesitatea actualizării normelor juridice privind realizarea procesului de evaluare externă o 

urgență. 

             De aceea, pentru a sprijini implementarea reală a sistemului de calitate, dezvoltarea unor 

servicii educaţionale de calitate centrate pe progres și performanță, dezvoltarea capacităţii furnizorilor 

de educaţie de a-şi îmbunătăţi continuu activitatea şi de a obține rezultatele așteptate de societate, 

ARACIP propune abrogarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea 

Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a 

organizaţiilor furnizoare de educaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 25 

ianuarie 2007 și Ordinul ministrului educației, tineretului și sportului nr. 6517/2012 privind aprobarea 

Metodologiei de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, publicat în 

Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2013.  

Astfel sunt respectate și prevederile art. 24 alin. (3) pct. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 
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87/2006, cu modificările ulterioare, conform cărora ,,ARACIP elaborează și propune ministrului 

educației și cercetării metodologia de evaluare instituțională și de acreditare, care se aprobă prin 

hotărâre a Guvernului”.          

 1^1. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislație comunitară sau creează cadrul 

pentru aplicarea directă a acesteia 

Proiectul de act normativ transpune legislația comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a 

acesteia. Acest proiect este relevant în raport cu prioritățile politicilor și strategiilor europene referitoare 

la rolul educației de calitate în crearea unei economii și societăți dinamice și referitoare la abordarea 

într-o manieră comună a asigurării calității în educație, pentru consolidarea încrederii reciproce între 

actorii principali din educație și piața muncii, exprimate în:  

• Concluziile Consiliului European din 12 mai 2009 privind Cadrul Strategic de Cooperare Europeană 

în educație și formare („ET 2020”) (2009/C 119/02).  

• Comunicarea Comisiei: Europa 2020, O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și 

favorabilă incluziunii Bruxelles (3.3.2010, COM(2010) 2020 final). 

• Comunicatul de la Bruges privind intensificarea cooperării europene în domeniul educației și formării 

profesionale pe perioada 2011-2020 (decembrie 2010). 

• Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor. Regândirea educației: investiții în competențe pentru rezultate socioeconomice 

mai bune (Strasbourg, 20.11.2012, COM(2012) 669 final). 

• Recomandarea Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2013 și care 

include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru perioada 2012-

2016 (Bruxelles, 29.5.2013, COM(2013) 373 final).  

De asemenea, prezentul proiect de act normativ este relevant și prin raportare la prioritățile politicilor 

naționale cu privire la necesitatea asigurării accesului la educație de calitate în contextul 

descentralizării. 

 

2. Schimbări preconizate 

       Prin proiectul de act normativ se  propune abrogarea unor acte normative, după cum urmează:  

I. Hotărârea Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în 

vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 25 ianuarie 2007; 

II. Ordinul ministrului educației, tineretului și sportului nr. 6517/2012 privind aprobarea Metodologiei 

de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al 

României Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2013. 

          Având în vedere aplicarea metodologiei de evaluare instituțională, aprobată prin HG nr. 22/2007 

timp de circa 15 ani, ARACIP a constatat că unele proceduri necesită îmbunătățire, pentru a facilita 

derularea mecanismelor de asigurare a calității și a asigura o reală protecție beneficiarilor direcți și 

indirecți ai serviciilor educaționale, fapt reflectat în noua metodologie propusă. 

 

Din punctul de vedere tehnic, noua metodologie realizează: 

 debirocratizarea activității de evaluare externă a calității educației, prin transmiterea în format 

electronic a documentelor prevăzute în legislația în vigoare, eficientizarea și simplificarea activității 

de evaluare externă, prin: 

a. reducerea costurilor antrenate de derularea acesteia ca urmare a informatizării activității de 

evaluare internă și de evaluare externă (prin aplicația informatică https://calitate.aracip.eu); 

b. reducerea numărului documentelor pe care persoana juridică solicitantă trebuie să le depună la 

ARACIP (în format electronic) în vederea autorizării de funcționare provizorie, a acreditării și 

evaluării externe periodice; 

c. prevederea clară a procedurilor și a termenelor de evaluare externă în vederea autorizării de 

funcționare provizorie, a acreditării, respectiv a evaluării externe periodice într-un singur act 

normativ, fără a se mai opera cu mai multe alte normative; 

d. derularea unei proceduri simplificate, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 48/2018 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. 

https://calitate.aracip.eu/
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1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. Totodată, prin aprobarea prezentului proiect de 

act normativ, se prevăd o serie de informații privind infrastructura, curriculum-ul, resursele 

umane și materiale, avizele și autorizațiile necesare, ca pre-condiții pentru asigurarea calității, 

iar conformitatea cu realitatea a acestor informații (cuprinse în Fișa-tip, anexa 2 la prezentul 

proiect de act normativ) va fi verificată și certificată de inspectoratul școlar județean/ al 

municipiului București.   

 asigurarea corelării acesteia cu noile reglementări în domeniul învățământului, aduse prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2018 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. 

 

Precizăm, totodată, faptul că promovarea acestui proiect de act normativ este oportună, întrucât acesta 

se regăsește în Planul Anual de Lucru al Guvernului 2020 (PALG) și în Planul de acțiuni pentru 

implementarea Programului Național de Reformă 2019 (PNR) și a Recomandărilor Specifice de Țară 

2019 (RST). 

 

3. Alte informaţii – Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al actului normativ 

1.Impact macro-economic 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. 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. 

21.Impactul asupra sarcinilor administrative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact social 

Proiectul de act normativ se adresează în mod direct, cadrelor didactice, conducerii unităţilor de 

învăţământ (director, consiliu de administraţie, comisii de asigurare și evaluare a calității), pentru 

îmbunătăţirea calităţii ofertei educaţionale, precum şi beneficiarilor serviciilor educaţionale, care pot 

lua la cunoştinţă de nivelul calităţii educaţiei oferite de furnizorii de educaţie, raportat la indicatori de 

performanţă. 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii 

Nu sunt 

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) 

 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact financiar asupra bugetului general consolidat.  

- în mii lei (RON) - 
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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  

 

Nu este cazul 

Secţiunea a 5-a 

Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor actului normativ 

(acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a actului normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se 

abrogă ca urmare a intrării în vigoare a 

actului normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

 

 

a) Ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ, vor fi abrogate următoarele acte 

normative:  

I. Hotărârea Guvernului nr. 22/2007 pentru 

aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în 

vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a 

organizaţiilor furnizoare de educaţie, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 25 

ianuarie 2007; 

II. Ordinul ministrului educației, tineretului și 

sportului nr. 6517/2012 privind aprobarea 

Metodologiei de evaluare externă a calităţii educaţiei 

în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul 
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Oficial al României Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 

2013. 

11. Compatibilitatea actului normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea actului 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 şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se 

referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt 

document al unei organizaţii internaţionale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

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

cercetare şi alte organisme implicate  

Propunerile de modificare/ completare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru 

aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării 

periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 59 din 25 ianuarie 2007 au fost realizate încă de la nivelul anului 2014, cunoscând modificări și 

actualizări succesive până în prezent, în funcție de evoluția procesului legislativ cu impact în educație. 

Astfel, aceste propuneri au fost realizate inițial în cadrul proiectului strategic „Sprijinirea şcolilor 

pentru creșterea calităţii  serviciilor educaționale” (Cod Contract: POSDRU/153/1.1/S/138879), 

finanţat prin FSE POSDRU (finalizat în octombrie 2015). Acestea au fost dezbătute public, în perioada 

ianuarie 2015-iulie 2016 şi pilotate, în perioada martie – iunie 2015, pe un număr de peste 689 de 

unități de învățământ preuniversitar de stat din mediul rural și mediul urban.  

De asemenea, prezentul proiect de act normativ a fost dezbătut în cadrul Comisiei consultative 

constituite la nivelul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul preuniversitar prin 

Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5445/07.10.2016, care, în 

conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din HG nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare, are următoarea componență: 

a) cadre didactice din învățământul preuniversitar de stat și particular ; 

b) cercetători, cadre didactice din învățământul superior, cu expertiză în învățământul 

preuniversitar; 

c) reprezentanți din învățământul în limbile minorităților naționale ; 

d) reprezentanți ai părinților. 

Totdată, proiectul de act normativ a fost supus unei ample dezbateri publice, fiind postat pe site-ul 

Ministerului Educaţiei Naționale în perioada 2016 - 2019, iar propunerile rezultate în urma dezbaterii 

au fost analizate în grupurile de lucru organizate la nivelul Agenției Române de Asigurare a Calității în 

Învățământul Preuniversitar (ARACIP) și, ulterior, inserate în cadrul acestuia.  

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

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul actului normativ 

 Prezentul proiect de act normativ a fost dezbătut la 8 ateliere regionale organizate în cadrul proiectului 
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strategic „Sprijinirea şcolilor pentru creșterea calităţii  serviciilor educaționale” (Cod Contract: 

POSDRU/153/1.1/S/138879) menționat anterior, la care au participat circa 240 de evaluatori externi ai 

ARACIP. Apoi, a fost supus analizei în cadrul a 5 dezbateri regionale organizate de ARACIP cu 

reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor reprezentative din domeniul educațional. La aceste ateliere/ 

dezbateri regionale au participat cadre didactice din toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare a României, 

reprezentanți ai inspectoratelor școlare județene/ al municipiului București, organizații sindicale 

reprezentative, reprezentanți ai părinților, ai consiliilor locale, beneficiari ai serviciilor educaționale din 

România etc. 

Propunerile de modificare/ completare au fost analizate în cadrul grupurilor de lucru organizate la 

nivelul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). 

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

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 de act normativ va fi supus avizării Consiliului Economic şi Social și Consiliului Legislativ. 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea actului normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ 

          A fost respectată procedura transparenței decizionale potrivit Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică. 

Conform Legii nr. 52/2003 privind privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de act normativ a fost publicat pe 

pagina de internet a ministerului, la Secțiunea ”Proiecte de acte normative”.   

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

implementării actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii 

Nu sunt 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a actului 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. 
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea 

Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a 

organizaţiilor furnizoare de educaţie. 

   

 MINISTRUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

Monica Cristina ANISIE 
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