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PROIECT 

ANEXA la Ordinul comun MEN – MMJS  Nr. ......../..........2018 - Nr. ......../..........2018 

Instrucţiuni specifice privind acreditarea și evaluarea periodică a centrelor comunitare de 

învăţare permanentă 

Dispoziţii generale 

Art. 1. Prezentele instrucțiuni reglementează modul de acreditare și evaluare periodică a centrelor 

comunitare de învăţare permanentă, sunt elaborate în baza prevederilor din Hotărârea de Guvern nr. 

598/2017 pentru aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare 

a centrelor comunitare de învăţare permanentă și Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările 

și completările ulterioare.   

Art. 2. Centrele comunitare de învăţare permanentă, denumite în continuare CCIP, sunt entități publice 

în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale. 

Art. 3. (1) Centrul comunitar de învăţare permanentă se înființează prin hotărâre a autorităţii 

deliberative a administraţiei publice locale, la propunerea autorității/autorităţilor executive, care 

implementează la nivelul comunităţii politicile şi strategiile în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii 

pentru dezvoltarea comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor, în baza: 

a) existenţei unei analize a nevoii/nevoilor de educaţie permanentă a comunităţii care să justifice 

propunerea de înfiinţare a CCIP  și atribuțiile acestuia; 

b) asigurării îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții minimale: 

i. existenţa unui spaţiu adecvat pentru funcţionarea CCIP, deţinut cu orice titlu legal, pentru 

o perioadă de minimum 2 ani; 

ii. asigurarea dotărilor necesare funcţionării CCIP, inclusiv tehnologie modernă de 

comunicare şi conexiune la internet. 

(2) Pentru înființarea CCIP, în completarea condițiilor precizate la alin (1), autoritățile administraţiei 

publice locale își pot elabora propriile proceduri și instrumente. 

Art. 4. Documentul administrativ de înființare (hotărârea autorităţii deliberative a administraţiei 

publice locale), emis conform precizărilor de la art. 3,  va fi transmis de către autoritatea locală 

emitentă: 

a) Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) din județul în care CCIP  este autorizat 

administrativ/înființat; fiecare ISJ va raporta anual, în luna decembrie, Ministerului Educației 

Naționale informațiile privitoare la înființarea CCIP din județul respectiv;  

b) structurii locale/județene aflate în subordinea MMJS; structura locală/județeană  va raporta 

MMJS informațiile privitoare la înființarea CCIP din județul respectiv; 

c) alte ministere/instituții, la solicitarea expresă a acestora. 

Acreditarea Centrelor comunitare de învăţare permanentă 

Art. 5. (1) Prin procesul de acreditare a centrului comunitar de învăţare permanentă se înțelege 

dobândirea dreptului de desfășurare a activităților prin care CCIP poate duce la îndeplinire atribuțiile 

din domeniul său de activitate.  
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(2) Dobândirea dreptului de desfășurare a activităților se realizează, după caz, prin parcurgerea unui 

proces de acreditare/autorizare/avizare, dacă există instituții de reglementare sau, în lipsa acestor 

instituții, prin decizie proprie de aprobare la nivel local pentru fiecare  activitate/program/curs, 

conform descrierilor de la art.  6 al prezentelor instrucțiuni. 

Art. 6. Acreditarea/autorizarea/avizarea sau aprobarea prin decizie proprie la nivel local a 

activităților/programelor/cursurilor propuse de către CCIP presupune parcurgerea unui proces de:  

a) acreditare a activităților/programelor/cursurilor propuse de către CCIP, dacă pentru acest proces 

există instituție de reglementare;  

b) autorizare a activităților/programelor/cursurilor propuse de către CCIP, dacă pentru acest proces 

există instituție de reglementare;  

c) avizare a activităților/programelor/cursurilor propuse de către CCIP, dacă pentru acest proces 

există instituție de reglementare;  

d) aprobare prin decizie proprie la nivel local a activităților/programelor/cursurilor propuse de către 

CCIP, emisă de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale, dacă obținerea 

dreptului de desfășurare a activităților respective nu este reglementat de unul din procesele 

enumerate la literele a, b sau c ale prezentului articol. 

Art. 7. Dobândirea dreptului de desfășurare a activităților - prin oricare din procesele enumerate la art. 

6, lit. a, b, sau c - este condiționată de respectarea prevederilor legislative, metodologice și procedurale 

specifice instituțiilor de reglementare care gestionează procesul respectiv.  

Art. 8.  Documentele care atestă dreptul CCIP de a desfășura  activități  care necesită proces de 

acreditare/autorizare/avizare se transmit de către CCIP,  prin raport anual, la MEN și MMJS.  

 

Art. 9. (1) În situația în care desfășurarea unei/unui activități/program/curs nu necesită 

acreditare/autorizare/avizare sau acest proces nu este reglementat de către o instituție, atunci  

autoritatea deliberativă a administrației publice locale aprobă, prin decizie proprie la nivel local 

(conform art. 6 lit. d), desfășurarea activității/programului/cursului, în baza unor proceduri interne 

elaborate, în funcție de tipul activităților.  

(2) Situația activităților/programelor/cursurilor prevăzute la alin. (1)  se  transmite,  prin raport anual, 

la MEN și MMJS.  

Evaluarea periodică a Centrelor comunitare de învăţare permanentă 

Art. 10. După acreditare, CCIP se supune procesului de evaluare periodică, conform legislației în 

vigoare și presupune: 

a) Evaluarea periodică a activităților/ programelor/ cursurilor acreditate/ autorizate/ avizate se 

realizează conform legislației specifice de acreditare/ autorizare/ avizare; 

b)  Evaluarea periodică a activităților/ programelor/ cursurilor aprobate prin decizie proprie la 

nivel local se realizează conform procedurilor specifice elaborate în cadrul CCIP. 

Art. 11. Evaluarea periodică a CCIP este procesul prin care se verifică modul de îndeplinire a 

atribuțiilor acestuia, conform condițiilor de acreditare a CCIP.   

Art. 12. Evaluarea periodică poate presupune, după caz: 

a) evaluare internă, realizată conform legislației specifice în domeniu sau procedurilor specifice 

elaborate în cadrul CCIP; 

b) evaluare externă, realizată de către instituții abilitate, conform legislației specifice în 

domeniu. 


