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Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de  

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

nr. 6/13.07.2018 

 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) pct. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 87/2006, ARACIP ,,realizează activitatea de evaluare şi acreditare a furnizorilor de educaţie 

din învăţământul preuniversitar” şi ,,propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării înfiinţarea şi 

acreditarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program 

de studii şi calificare profesională, după caz. Înfiinţarea şi acreditarea se fac prin ordin al 

ministrului educaţiei şi cercetării”. 

  

Ţinând cont de desfăşurarea, în baza HG nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 

evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor 

furnizoare de educaţie, precum şi a HG 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, în perioada              

25 septembrie 2017 - 6 iulie 2018, a activităţilor de evaluare externă a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular în vederea autorizării de funcţionare provizorie, acreditării, 

evaluării externe periodice, respectiv a activităților de monitorizare conform solicitărilor 

înregistrate din partea acestora. 

 

Având în vedere validarea, de către experţii din departamentele ARACIP, a rapoartelor 

de evaluare întocmite de comisiile ARACIP  de experţi în evaluare şi acreditare cu ocazia 

vizitelor de evaluare în vederea autorizării, acreditării, evaluării externe periodice, respectiv a 

activităților de monitorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, 

   

Ţinând cont de avizarea, de către Biroul executiv al ARACIP, a rapoartelor sus - 

menţionate, 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (6) pct. f) şi g) din HG nr. 1258/2005 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a 

Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare, conform cărora 
Consiliul ARACIP ,,analizează şi aprobă rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de 

evaluare externă a calităţii, întocmite de membrii comisiilor de experţi, în urma avizării Biroului 

executiv al ARACIP’’, respectiv ,,propune acordarea/ neacordarea/ ridicarea autorizaţiei de 

funcţionare provizorie, respectiv a acreditării pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar, 

pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după 

caz”, 
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Consiliul Agenţiei Române  

de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

    hotărăşte: 

 
 

Art. 1. Se aprobă rapoartele de autorizare de funcţionare provizorie, respectiv de acreditare, 

pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada                   

4 iunie - 6 iulie 2018.   

Art. 2. Se propune acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se propune acordarea acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular prevăzute în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă rapoartele de monitorizare pentru unitatea de învăţământ preuniversitar 

particular evaluată în data de 6 iulie 2018, prevăzută în anexa 3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 5 Se aprobă rapoartele de evaluare externă periodică pentru unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 25 septembrie 2017 - 6 iulie 2018, 

prevăzute în anexa 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

MEMBRII Consiliului ARACIP: 

1. Constantin - Şerban IOSIFESCU, preşedinte ARACIP   

2. Constanţa - Valentina MIHĂILĂ, vicepreşedinte ARACIP  

3. Alina - Aura RÂPĂ, consilier juridic ARACIP  

4. Gabriela Alina PARASCHIVA, expert ARACIP  

5. Mariana DOGARU, expert ARACIP  

6. Gabriela Margareta KACSO - BODO, expert ARACIP  

7. Florica CRIVINEANU, expert ARACIP 

8. Virginia MARCUS, expert ARACIP 

9. Tatiana TUTUNARU, expert ARACIP  

10. Tatiana GHEORGHIU, expert ARACIP  

11. Cătălin - Bogdan FUIOR, expert ARACIP 

12. Petruţa FLUIERAŞ, revizor contabil ARACIP  
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