
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie, a standardelor de 

acreditare, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și 

asigurarea calității în învățământul preuniversitar 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 24 alin. (3) lit. a) şi al art. 

29 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

aprobată cu  modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

  

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. - Se aprobă standardele de autorizare de funcţionare provizorie, standardele de acreditare, 

standardele de referință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în 

învățământul preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Standardele de autorizare de funcţionare provizorie, standardele de acreditare, standardele de 

referință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul 

preuniversitar sunt standarde naţionale, care se aplică învăţământului preuniversitar de stat, 

particular și confesional. 

Art. 3. –  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul școlar 2019 – 2020. 

(2) Unitățile de învățământ preuniversitar aflate în proceduri de evaluare externă în vederea 

autorizării, acreditării și evaluării externe periodice a calității finalizează procedura pe baza 

Hotărârii Guvernului nr. 21/2007, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 1534/2008. 

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului: 

a) Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de 

funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de 

acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din data de 18 ianuarie 2007, se abrogă; 

b) Hotărârea Guvernului nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a 

indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul 

preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 8 decembrie 

2008, se abrogă; 

c) art. 3 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4688/2012 

privind aprobarea Ghidului general – Calitate în școala din România prin standarde și 

standarde de referință, a cerințelor minimale pentru serviciile educaționale, respectiv a 

standardelor specifice de calitate pentru învățământul preuniversitar, se abrogă. 

 

PRIM- MINISTRU, 

Mihai TUDOSE 
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