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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E  

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă 

în vederea acreditării/evaluării periodice

Având în vedere prevederile art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea

Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene,

în temeiul art. 94 alin. (2) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

pe baza art. 29 alin. (2)—(2

6

) și art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității

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

având în vedere art. 15 lit. e) și f) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de

organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, 

conform Referatului de aprobare nr. 3.616 din 3.06.2022 prin care se propune aprobarea calendarului și a procedurii de

evaluare în vederea acreditării/evaluării periodice,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,

cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Calendarul de evaluare externă pentru

acreditare/evaluare periodică, prevăzut în anexa nr. 1 care face

parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Se aprobă Procedura pentru evaluare externă

pentru acreditare/evaluare periodică, prevăzută în anexa nr. 2

care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. — Ministerul Educației, unitățile de învățământ

preuniversitar de stat și particular, inspectoratele școlare

județene/al municipiului București și Agenția Română de

Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la

îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 6 iunie 2022.

Nr. 3.958.

ANEXA Nr. 1 
Calendarul de evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică

1. Cererile depuse de unitățile de învățământ/organizațiile

furnizoare de educație până la data de 6.06.2022 vor fi

soluționate în perioada 9—10 iunie 2022, la solicitarea acestora.

2. Cererile depuse de unitățile de învățământ/organizațiile

furnizoare de educație începând cu data de 7.06.2022 până la data

de 5.09.2022 vor fi evaluate în perioada 7.09.2022—31.12.2022.

3. Cererile depuse de unitățile de învățământ/organizațiile

furnizoare de educație începând cu 6.09.2022 până la

31.12.2022 vor fi evaluate în perioada 2.01.2023—31.03.2023.

4. Cererile depuse de unitățile de învățământ/organizațiile

furnizoare de educație în perioada 2.01.2023—31.03.2023 vor

fie evaluate în perioada 1.04.2023—31.05.2023.

5. Cererile depuse de unitățile de învățământ/organizațiile

furnizoare de educație în perioada 1.04.2023—2.06.2023 vor fi

evaluate cel mai târziu cu o săptămână înainte de finalizarea

cursurilor, în funcție de nivel/profil/specializare/calificare.

ANEXA Nr. 2 

P R O C E D U R Ă  

pentru evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta procedură se aplică unităților de

învățământ de stat și particulare care nu au fost supuse evaluării

externe periodice/evaluării externe pentru acreditare în termenele

prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005

privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin

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

CAPITOLUL II

Descrierea procedurii

Art. 2. — Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al

Municipiului București, la solicitarea Agenției Române de Asigurare

a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), informează

unitățile de învățământ de stat și particular asupra calendarului de

evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică.

Art. 3. — Unitățile de învățământ de stat și particular care nu

au fost supuse evaluării externe periodice/evaluării externe
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pentru acreditare în termenele prevăzute de Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității

educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu

modificările și completările ulterioare, au obligația să depună

cerere letrică la sediul ARACIP și în format electronic pe

platforma https://calitate.aracip.eu, în vederea evaluării externe

pentru acreditare/pentru evaluare periodică.

Art. 4. — Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul

Școlar al Municipiului București transmit/transmite Agenției

Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar

listele cu unitățile de învățământ aflate în rețeaua școlară care

nu au fost supuse evaluării externe periodice în termenele

prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005

privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin

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

până la 30 septembrie 2022.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 5. — Începând cu anul școlar 2023—2024, pentru

unitățile de învățământ de stat și particular și componentele

organizatorice ale acestora care nu au solicitat Agenției Române

de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar conform

calendarului derularea procedurii de evaluare externă în

vederea acreditării, se va emite ordinul de ridicare a autorizării

de funcționare provizorie.

Art. 6. — Începând cu anul școlar 2024—2025,

inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al

Municipiului București nu vor/va mai repartiza/aviza plan de

școlarizare pentru clasele de început de ciclu unităților de

învățământ de stat și particular care nu au solicitat Agenției

Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar

derularea procesului de evaluare externă, conform calendarului.
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