
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 

 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
 
 
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

1. După articolul 10 se introduce un nou articol, art. 101, cu 
următorul cuprins: 

„Art. 101 - (1) Prin derogare de la prevederile art. 10, domeniul 
„Capacitate instituţională”, lit.b) criteriul „bază materială”, ARACIP 
realizează evaluarea externă în vedereaautorizării 
provizorii/acreditării/menţinerii acreditării în învăţământul 
preuniversitar de stat fără verificarea existenţei autorizaţiei de securitate 
la incendiu şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de 
proprietari ai imobilelor din domeniul public local sau judeţean, după 
caz, au obligativitatea de a asigura obţinerea şi menţinerea autorizaţiei 
de securitate la incendiu şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sau componentele 
organizatorice ale acestora. Răspunderea pentru obţinerea şi menţinerea 
acestor autorizaţii revine autorităţilor administraţiei publice locale. 
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2. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„ARACIS exercită şi atribuţiile conferite de Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.” 

3. La articolul 18, lit. a) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„ a) să folosească colaboratori externi, din ţară sau din 
străinătate, angajaţi pe bază de contract civil, experţi în domeniul de 
activitate al ARACIS, remuneraţi conform legii; 
 

4. La articolul 191, alineatul (81) se abrogă. 

5. La articolul 23, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„ (2) ARACIS are obligaţia de a îndeplini şi respecta 
standardele privind asigurarea calităţii pe baza cărora funcţionează 
entităţile membre ale Registrului european al agenţiilor de asigurare a 
calităţii precum şi de a dobândi calitatea membră a acestui registru. 

(3) Nerespectarea obligaţiilor stabilite prin alin.(2), pentru o 
perioadă de 2 ani, se sancţionează cu suspendarea dreptului ARACIS de 
a realiza evaluări externe până la redobândirea calităţii de membru în 
EQAR.” 

6. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

"(1) ARACIP este instituţie publică, de interes naţional, în 
coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu personalitate juridică, 
autofinanţată, cu buget propriu de venituri şi cheltuieli." 

7. La articolul 24 alineatul (3), după litera e) se introduce o 
nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: 

"e1) efectuează, la solicitarea ministrului educaţiei naţionale, 
evaluarea externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare 
provizorie, acreditării şi înfiinţării de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat;" 

8. La articolul 24 alineatul (3), litera h) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

"h) efectuează, periodic, din 5 în 5 ani, evaluarea externă a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate;" 
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9. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

"(1) ARACIP se finanţează integral din venituri proprii, 
cuprinse în buget propriu de venituri şi cheltuieli." 

10. La articolul 27 alineatul (2), litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

"a) venituri obţinute pe bază de contracte privind evaluarea 
externă încheiate cu Ministerul Educaţiei Naţionale, autorităţile 
administraţiei publice locale, organizaţii interesate în furnizarea de 
servicii de educaţie.” 

11. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

"(2) în învăţământul preuniversitar evaluarea, în cadrul celor 
două etape ale acreditării, se face pentru fiecare nivel de învăţământ, 
pentru fiecare filieră, profil şi specializare/calificare profesională, pentru 
fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă 
de învăţământ, pe fiecare locaţie, după caz, cu stabilirea capacităţii 
maxime de şcolarizare." 

12. La articolul 29, după alineatul (2) se introduc şase noi 
alineate, alineatele (21)- (26), cu următorul cuprins: 

"(21) Prin derogare de la prevederile alin. (2) în învăţământul 
liceal precum şi în învăţământul profesional, pentru unităţile de 
învăţământ acreditate, evaluarea externă în vederea acordării autorizaţiei 
de funcţionare provizorie şi/sau acreditării se realizează astfel: 

a) pentru filiera teoretică prevăzută de art. 31 din Legea  
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea externă 
se efectuează pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie; 

b) pentru filiera vocaţională prevăzută de art. 31 din Legea  
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea externă 
se efectuează pe profil, limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau 
locaţie; 

c) pentru filiera tehnologică şi învăţământul profesional 
prevăzute de art. 31-332 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, evaluarea externă se realizează pe tipuri de 
calificări profesionale de acelaşi nivel de calificare sau de nivel inferior, 
în cadrul aceluiaşi profil, pe limbă de predare, formă de învăţământ 
şi/sau locaţie. 
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(22)Tipul calificărilor profesionale din cadrul aceluiaşi profil, 
din cadrul filierei tehnologice şi din cadrul învăţământului profesional 
se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

(23) Programul A doua şansă poate fi organizat: 
a) de către unităţi de învăţământ autorizate/acreditate pentru 

nivelurile de învăţământ primar şi/sau gimnazial sau pentru calificări 
corespunzătoare învăţământului profesional sau liceal; 

b) de către consorţii şcolare înfiinţate în condiţiile art. 62 din 
Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia 
ca în cadrul consorţiului să existe cel puţin o unitate de învăţământ 
autorizată/acreditată pentru nivelurile de învăţământ primar, gimnazial, 
respectiv pentru calificările corespunzătoare învăţământului profesional 
sau liceal oferite în programul A doua şansa. 

(24) Unităţile de învăţământ acreditate pot să înfiinţeze alte 
specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze 
provizoriu/acreditate, pe baza acordului ARACIP, prevăzut de 
metodologia aprobată prin ordin al ordin al ministrului educaţiei 
naţionale. 

(25) Palatele şi cluburile copiilor, precum şi cluburile sportive 
şcolare sunt acreditate şi se supun evaluării periodice, din 5 în 5 ani. 

(26) înfiinţarea în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, 
cluburilor sportive şcolare de noi cercuri, respectiv discipline sportive se 
realizează pe baza acordului ARACIP prevăzut de metodologia aprobată 
prin ordin al ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

 
13. La articolul 29, după alineatul (4) se introduc trei noi 

alineate, alineatele (41) - (43), cu următorul cuprins: 
"(4l) Prin derogare de la prevederile alin. (4), acreditarea, în 

cazul programelor de studii universitare de masterat, organizate de 
universităţi acreditate, se realizează pe domenii de studii universitare de 
masterat, fară parcurgerea procedurii de autorizare de funcţionare 
provizorie. 

(42)Prin derogare de la alin. (4), acreditarea, în cazul 
programelor de studii universitare de doctorat, organizate de universităţi 
acreditate în aceleaşi domenii ştiinţifice în care au programe de licenţă 
şi de masterat acreditate, se acreditează fară parcurgerea procedurilor de 
autorizare de funcţionare provizorie. 

(43)Prin derogare de la alin. (4), acreditarea, în cazul 
programelor de studii universitare de doctorat, organizate de Academia 
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Română, se realizează pe domenii ştiinţifice de doctorat, fară 
parcurgerea procedurii de autorizare de funcţionare provizorie cu 
îndeplinirea standardelor de calitate stabilite de ARACIS." 

14. După articolul 29 se introduc două noi articole, 
articolele 291 şi 292, cu următorul cuprins: 

"Art. 291 - (1) In vederea asigurării exercitării dreptului 
fundamental la învăţătură, la cererea justificată, după caz, a 
părinţilor/tutorilor legali, a refugiaţilor, a cultelor recunoscute oficial de 
stat sau a unor organizaţii ale minorităţilor naţionale reprezentate în 
Parlamentul României, în situaţia în care autorităţile publice locale nu 
asigură, în mod corespunzător, conform cererilor, exercitarea acestui 
drept, în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea, Ministerul 
Educaţiei Naţionale înfiinţează, reorganizează şi constituie unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(2) Inspectoratul şcolar judeţean ori al municipiului Bucureşti, 
după caz, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în raport cu 
domiciliul sau reşedinţa potenţialilor beneficiari direcţi ai educaţiei, aşa 
cum sunt aceştia definiţi la pct. 5 din anexa prevăzută de art. 365 din 
Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, analizează 
cererile şi emite, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea 
solicitării, un aviz motivat. 

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), avizul motivat şi 
analiza cererilor justificate, formulate de către cultele recunoscute 
oficial de stat sau de către organizaţii ale minorităţilor naţionale 
reprezentate în Parlamentul României, la solicitarea părinţilor/tutorilor 
legali, refugiaţilor, se elaborează şi se realizează, în cadrul Ministerului 
Educaţiei Naţionale prin direcţia de specialitate pentru învăţământul în 
limbile minorităţilor naţionale, respectiv prin direcţiile de specialitate 
competente, după caz, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea 
solicitării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(4) Pe baza avizului motivat se desemnează prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale o unitate tutelară, definită conform pct. 
511 din anexa prevăzută la art. 365 din Legea nr. 1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, dintre unităţile de învăţământ acreditate, care 
încheie cu ARACIP, în termen de maximum 5 zile de la desemnare, un 
contract privind efectuarea evaluării externe pentru acordarea 
autorizaţiei de funcţionare provizorie în vederea înfiinţării de către 
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Ministerul Educaţiei Naţionale a unei unităţi de învăţământ de stat, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(5) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), are obligaţia de a 
elabora un raport de evaluare internă, pe baza prevederilor art. 10, în 
raport cu intenţia de înfiinţare, pentru fiecare nivel de învăţământ, 
pentru fiecare filieră, profil şi specializare/calificare profesională şi 
pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare 
formă de învăţământ şi pe fiecare locaţie, după caz, în vederea 
parcurgerii procesului de evaluare, în cadrul procedurii de autorizare de 
funcţionare provizorie, prevăzută de art. 30, în termen de maximum 30 
de zile de la desemnare. 

(6) Finanţarea cheltuielilor aferente etapelor acreditării 
prevăzute de art. 29 alin. (4), în cazul înfiinţării de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat, în condiţiile alin. (1), se asigură prin bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 

(7) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), exercită atribuţiile 
aferente în vederea parcurgerii procedurii de autorizare de funcţionare 
provizorie stabilită prin art. 30 şi este sprijinită, în acest scop, de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratul şcolar judeţean ori al 
municipiului Bucureşti, după caz, pentru asigurarea de personal şi 
pentru spaţiu adecvat, în vederea desfăşurării procesului de învăţământ. 

(8) ARACIP are obligaţia de a realiza procesul de evaluare 
externă, în cadrul procedurii de autorizare de funcţionare provizorie, 
prevăzută de art. 30, în termen de maximum 20 de zile de la data 
depunerii raportului de evaluare internă, prevăzut la alin. (5), şi de a 
propune, în termen de 5 zile de la finalizarea evaluării, ministrului 
educaţiei naţionale ordinul privind autorizarea de funcţionare provizorie 
sau neautorizarea după caz. 

(9) Ministrul educaţiei naţionale emite ordinul prevăzut la  
alin. (8) în termen de 5 zile, pe baza propunerii ARACIP. 

(10)Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) şi ale art. 22 
alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
ordinul prin care se acordă autorizarea de funcţionare provizorie, 
prevăzut la alin. (8), reprezintă şi actul de înfiinţare, ca persoană 
juridică, a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 

(11) Ordinul ministrului educaţiei naţionale de acordare a 
autorizaţiei de funcţionare provizorie şi de înfiinţare ca persoană 
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juridică a unităţii de învăţământ de stat se comunică autorităţii publice 
locale în vederea includerii, de drept, în reţeaua şcolară a unităţii 
administrativ-teritoriale. 

(12) Desfiinţarea oricărei unităţi de învăţământ se realizează, în 
condiţiile legii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

(13) Unităţile de învăţământ înfiinţate în condiţiile prezentului 
articol au dreptul de a participa la procesul de reorganizare, în condiţiile 
stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale. 

Art. 292 - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au 
dreptul de a înfiinţa unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. 
Prevederile alin. (3)-(5), alin. (7) - (11) ale art. 291 sunt aplicabile în 
vederea înfiinţării. 

(2) Finanţarea cheltuielilor aferente etapelor acreditării 
prevăzute de art. 29 alin. (4), în cazul prevăzut la alin. (1), se asigură de 
către autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare." 

15. La articolul 31, după litera c) se introduce o nouă literă, 
litera c1), cu următorul cuprins: 

"c1) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării unui 
nivel de învăţământ sau a unei specializări/calificări, program de studii, 
în învăţământul preuniversitar, este de maximum 3 ani de la data 
absolvirii complete a unui nivel de învăţământ de către prima promoţie, 
sub sancţiunea şcolarizării în lichidare, fără dreptul de a organiza 
admitere. Nivelul preşcolar are o durată de 3 ani;" 

16. După articolul 31 se introduc două noi articole, 
articolele 311 şi 312, cu următorul cuprins:  

"Art. 311 - (1) De la data ridicării autorizaţiei de funcţionare 
provizorie, furnizorul de educaţie/unitatea de învăţământ preuniversitar 
desfăşoară proces de învăţământ în lichidare, având obligaţia de a 
asigura şcolarizarea elevilor până la finalizarea absolvirii respectivului 
nivel de învăţământ. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în cazul în care, din 
motive întemeiate, nu se mai poate asigura şcolarizarea elevilor în 
condiţiile menţinerii standardelor de calitate, furnizorul de 
educaţie/unitatea de învăţământ preuniversitar solicită autorităţilor 
publice locale, Ministerului Educaţiei Naţionale, persoanelor juridice de 
drept privat sau cultelor recunoscute oficial de stat care au participat la 
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înfiinţare, după caz, reorganizarea prin fuziune sau divizare, după caz. 
(3) Inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului 

Bucureşti emite, în termen de 30 de zile, un raport cu privire la 
standardele de calitate necesare pentru asigurarea şcolarizării, precum şi 
propuneri privind procesul de reorganizare. 

Art. 312 - Termenele prevăzute la art. 291 alin. (2), (3), (5), (8) 
şi (9) se aplică şi în cazul procedurii de acreditare prevăzute la art. 31." 

 
17. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 
"(21) Pe baza raportului ARACIP prin care se constată 

neîndeplinirea standardelor de calitate de către un furnizor de 
educaţie/unitate de învăţământ se emite ordin al ministrului educaţiei 
naţionale pentru intrarea în proces de lichidare, fară dreptul de a înscrie 
noi preşcolari şi/sau elevi, începând cu anul şcolar următor, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare." 

 
18. La articolul 35, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
"(l1) Pot desfăşură activităţi de învăţământ preuniversitar şi pot 

utiliza denumirile de şcoală postliceală, colegiu, liceu, şcoală, grădiniţă 
sau altele similare numai unităţile de învăţământ preuniversitar 
autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate." 

19. La articolul 35, după alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 

"(21) Desfăşurarea activităţilor de învăţământ preuniversitar cu 
încălcarea prevederilor legale privind tratamentul elevilor/preşcolarilor, 
utilizarea de personal necalificat sau gestionarea frauduloasă a resurselor 
financiare atrage ridicarea autorizaţiei de funcţionare a furnizorului de 
educaţie şi/sau desfiinţarea respectivei unităţi de învăţământ." 

Art. II - (1) Elevii şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de stat 
înfiinţate de autorităţile locale sau de inspectoratele şcolare în procesul 
de reorganizare a reţelei şcolare prevăzute de art. 61 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fară 
parcurgerea etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, 1a iniţiativa autorităţilor publice 
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locale, au dreptul la recunoaşterea şi continuarea studiilor în unităţi de 
învăţământ preuniversitar acreditate sau autorizate provizoriu, după caz. 

(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, înfiinţate la 
iniţiativa autorităţilor publice locale, în procesul de organizare a reţelei 
şcolare prevăzute de art. 61 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, fară parcurgerea etapelor acreditării prevăzute 
de art. 29 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, au obligaţia de a declanşa şi de a se supune 
procesului de evaluare externă periodică, în vederea asigurării calităţii 
educaţiei, în termen de cel mult 1 an, de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

(3) De drepturile prevăzute la alin. (l) beneficiază şi elevii 
şcolarizaţi în componente organizatorice - de tipul: nivel de învăţământ, 
filieră, profil cu specializări/calificări profesionale, programe de studii - 
înfiinţate până la sfârşitul anului şcolar 2017-2018, fară parcurgerea 
etapelor acreditării prevăzute de lege”. 

(4) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul 
Şcolar al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura respectarea 
termenelor pentru declanşarea procesului de evaluare externă, în cazul 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute la alin. (2) şi a 
componentelor organizatorice prevăzute la alin. (3). 

(5)Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul 
Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, realizează, cu 
prioritate, evaluarea externă periodică asupra unităţilor şi componentelor 
organizatorice de învăţământ preuniversitar de stat, înfiinţate în 
condiţiile alin. (2) şi (3). Componentele organizatorice acreditate 
anterior organizării/reorganizării îşi păstrează statutul. 

(6) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul 
Şcolar al Municipiului Bucureşti transmit ARACIP, până la începutul 
fiecărui an şcolar, lista şi situaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat, înfiinţate în condiţiile precizate de alin. (2) şi (3) şi care 
funcţionează la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

(7) ARACIP, în cadrul evaluării externe periodice, prevăzute la 
alin. (5), constată, după caz: 

a) îndeplinirea standardelor de acreditare, situaţie în care 
propune ministrului educaţiei naţionale emiterea ordinului privind 
constatarea acreditării şi menţinerea personalităţii juridice, în condiţiile 
art. 31 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, 
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aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi  
completările ulterioare; 

b) îndeplinirea standardelor de autorizare de funcţionare 
provizorie, situaţie în care propune ministrului educaţiei naţionale 
emiterea ordinului privind constatarea autorizării de funcţionare 
provizorie şi menţinerea personalităţii juridice, în condiţiile art. 30 lit. e) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

c) neîndeplinirea standardelor de acreditare, situaţie în care 
propune ministrului educaţiei naţionale emiterea ordinului privind 
funcţionarea unităţii de învăţământ în lichidare, în condiţiile art. 34 alin. 
(21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, până la finalizarea procesului de reorganizare. 

(8) Ministerul Educaţiei Naţionale comunică, în termen de 5 
zile de la emitere, autorităţilor administraţiei publice locale ordinele 
prevăzute la alin. (7). 

(9) Unităţile de învăţământ evaluate, care îndepliesc standardele 
de calitate în condiţiile alin. (7) , intră de drept în reţeaua şcolară 
prevăzută de art. 61 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(10) Unităţile de învăţământ - în structura cărora sunt 
organizate şi funcţionează componente organizatorice, de tipul celor 
prevăzute la alin. (3) - au obligaţia, în termen de 1 an de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, de a solicita, pentru acestea, evaluarea externă 
în vederea parcurgerii etapei aferente din cele prevăzute de art. 29 
alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea 87/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(11) Prevederile stabilite de alin. (4) - (9) se aplică şi pentru 
procesul de evaluare externă a componentelor organizatorice de tipul 
celor prevăzute la alin.(3). 

(12) Prin derogare de la termenul prevăzut de art. 31 lit. c) din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 
aprobată cu modificări prin Legea 87/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, furnizorii de educaţie autorizaţi să funcţioneze 
provizoriu îşi menţin autorizaţia de funcţionare provizorie până la 
finalizarea procesului de acreditare dar nu mai târziu de sfârşitul anului 
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şcolar 2018-2019. 
(13) Prin excepţie de la termenul prevăzut de art. 31 lit. c) din 

Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 
aprobată cu modificări prin Legea 87/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ministerul Educaţiei Naţionale aprobă: 

a) acreditarea unităţilor de învăţământ evaluate - până la 
începutul anului şcolar 2018- 2019, de către ARACIP cu propunere de 
acreditare în baza constatării îndeplinirii standardelor şi criteriilor de 
calitate - în termen de 30 de zile, de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi; 

b) cererile de declanşare a procesului de acreditare - pe baza 
propunerilor justificate ale inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv, al 
Municipiului Bucureşti, însoţite de dovezi că nerespectarea termenului 
de 2 ani nu este imputabilă unităţii de învăţământ - în termen de 1 an, de 
la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

(14) Furnizorii de educaţie care îşi menţin autorizarea de 
funcţionare provizorie conform alin. (12) intră, de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, în proces de monitorizare până la acreditare sau 
reorganizare, după caz. 

(15) Monitorizarea prevăzută la alin. (II) se realizează de către 
inspectoratele şcolare judeţene, respectiv de către Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti, după caz. 

(16) ARACIP realizează, cu prioritate evaluarea externă a 
furnizorilor de educaţie care au cereri aprobate conform alin. (13) lit. b). 

(17) Pe baza rezultatelor evaluării externe în vederea 
acreditării, aprobate în condiţiile prevăzute la alin. (13) lit. b), ARACIP 
propune acreditarea sau reorganizarea, după caz. 

Art.III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: 
Art. I şi Art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48 

din 8 iunie 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, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 18 iunie2018; 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 

din Constituţia României, republicată. 

 
 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

CARMEN - ILEANA MIHĂLCESCU 
 


