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Către: Ministrul Educației, domnul Sorin Cîmpeanu 
De la: Federația Părinților și Aparținătorilor Legali 
 
 
Obiectul întrebării: Propuneri FEPAL – proiect HOTĂRÂRE privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP)  
 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Vă transmitem propunerile FEPAL de modificare a HOTĂRÂRII privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) aflat în proces de consultare publică. 
 
 
 Propus Modificare FEPAL 
1 Art. 4 

 
 
(3) Numărul maxim de posturi al aparatului 
propriu al ARACIP este de 75, fără a 
depăşi numărul de posturi alocate unităţilor 
din subordinea şi coordonarea Ministerului 
Educaţiei, finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii acordate de la bugetul de stat. 
 

Art. 4 
 
 
(3) Numărul maxim de posturi al aparatului 
propriu al ARACIP este de 25, fără a 
depăşi numărul de posturi alocate unităţilor 
din subordinea şi coordonarea Ministerului 
Educaţiei, finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii acordate de la bugetul de stat. 
 

Argument:  
Nu este asigurată sustenabilitatea financiară a unui număr de 75 de poziții (o creștere cu 50 
de poziții față de schema actuală de personal). În ultimii ani, ARACIP a evaluat în jur de 
700-800 de unități pe an, iar în urma concursurilor pe posturi, o analiză sumară relevă faptul 
că sunt resurse financiare pentru un număr aproximativ de 25 de posturi, estimăm că pentru 
a acoperi din resurse bugetare proprii 75 de posturi, menținând actualele niveluri de taxe, ar 
fi nevoie de o evaluare a 2500 de unități/an, ceea ce este nerealist. 
 
2 Art. 5 (1) ARACIP are următoarea structură 

organizatorică: 
(...) 
 
(2) Structura organizatorică a ARACIP se 
aprobă prin ordin al ministrului educației, la 
propunerea președintelui Consiliului 
ARACIP.  
 
În funcţie de activităţile derulate în cadrul 
ARACIP, se pot constitui compartimente, 

Art. 5 (1) ARACIP are următoarea structură 
organizatorică: 
(...) 
 
(2) Structura organizatorică a ARACIP se 
aprobă prin Decizia Consiliului ARACIP, la 
propunerea președintelui Consiliului 
ARACIP.  
 
În funcţie de activităţile derulate în cadrul 
ARACIP, se pot constitui compartimente, 
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birouri, în cadrul departamentelor 
menționate la alin (1), prin ordin al 
ministrului educației, la propunerea 
motivată a Consiliului ARACIP. 
 
 
 
 

birouri, în cadrul departamentelor 
menționate la alin (1), la propunerea 
motivată a Președintelui ARACIP sau a 
oricăruia dintre membrii Consiliului 
ARACIP. 
 

Argument:  
Plasarea deciziei privind structura organizatorică a ARACIP în sfera de decizie a ministrului 
educației este un conflict de interese. Decizia privind structura nu poate aparține șefului 
instituției centrale care coordonează unități ce urmează a trece prin procesul de evaluare 
derular de ARACIP: Procesul de evaluare își pierde independența. 
   
3 Art. 7 

 
(1) Consiliul ARACIP este format din 
președinte cu drept de vot, 14 membri 
permanenți cu drept de vot, precum și 4 
membri observatori fără drept de vot, după 
cum urmează:  
 
a) 6 experți din cadrul Direcției Generale 
pentru Asigurarea Calității; 
b) 5 reprezentanți ai Ministerului Educației, 
cadre didactice și/sau inspectori școlari de 
specialitate, dintre un reprezentant al 
Direcției pentru învățământul in limbile 
minorităților naționale; 
c) 3 reprezentanți ai altor autorități cu 
responsabilități în sistemul de educație, 
astfel:  
 
1. câte un reprezentant desemnat de 
Ministerul Afacerilor Interne și de Ministerul 
Apărării Naționale, personal responsabil cu 
activitățile de învățământ 
 
2. 1 reprezentant al Inspectoratului 
General pentru Situații de Urgență, cu 
experiență în elaborarea standardelor de 
siguranță specifice învățământului;  
 
d) 1 reprezentant al Asociației Școlilor 
Particulare, cadru didactic reprezentând 
furnizorii de învățământ particular, inclusiv 
organizațiile furnizoare de educație care 
organizează și desfășoară, pe teritoriul 
României, activități de învățământ 

Art. 7 
 
(1) Consiliul ARACIP este format din 7 
membri permanenți cu drept de vot din 
cadrul comunității educaționale din 
România, persoane cu o contribuție 
incontestabilă și recunoscută la 
îmbunătățirea calității, proceselor și 
politicilor sistemului de educație din 
România. 
 
(2) Cei 7 membri din cadrul comunității 
educaționale din România vor fi numiți de 
către Președintele României în urma unui 
proces transparent de recomandare din 
partea societății civile și selecție pe baza 
unor dovezi incontestabile ale acestora la 
bunăstarea sistemului de educație din 
România. 
 
(3) Consiliul ARACIP își va alege 
Președintele. 
 
(4) Consiliul ARACIP poate decide 
alegerea a 2 vicepreședinți din rândul 
propriilor membri. Aceștia  vor fi aleși prin 
majoritate simplă.  
 
(5) La oricare dintre lucrările Consiliului 
ARACIP vor putea participa ca observatori 
fără drept de vot, reprezentanți ai: 
 
a) Ministerului Educației, 
b) altor ministere care coordonează 
instituții de învățământ, 
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corespunzătoare unui sistem de educație 
din altă țară; 
e) 4 reprezentanți ai partenerilor de dialog 
social, membri observatori fără drept de 
vot, astfel:  

1. doi reprezentanți desemnați de cele 
două federații sindicatele 
reprezentative din învățământul 
preuniversitar;  

2. un reprezentant al Consiliului 
Național al Elevilor.  

3. un reprezentant al federației 
naționale a asociațiilor de părinți din 
învățământul preuniversitar  

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) sunt 
nominalizate de către reprezentantul legal 
al entităților de care aparțin la solicitarea 
ministrului educației.  

În cazul în care entitățile prevăzute la alin. 
(1) desemnează mai mult de un candidat 
pentru aceeași poziție de membru, selecția 
va fi făcută de ministrul educației pe baza 
profilului profesional. 

 
(3) Membrii permanenți ai Consiliului sunt 
numiți prin ordin al ministrului educației 
pentru un mandat individual de patru ani. 

 
(4) Membrii observatori sunt numiți prin 
ordin al ministrului educației pentru un 
mandat individual de un an.  

 

c) asociațiilor sau altor structuri de 
organizare a elevilor, 
d) asociațiilor și federațiilor de părinți și 
aparținători legați, 
e) asociațiilor furnizorilor de servicii de 
educație, 
f) mediului de afaceri interesat, 
d) mediului academic, 
e) organizațiilor neguvernamentale cu 
activitate în domeniul Educației. 
 
(6) Observatorii vor putea participa la 
lucrările Consiliului ARACIP în urma 
anunțării intenției în scris adresată 
Departamentului Secretariat Tehnic, pe 
oricare dintre mediile de comunicare, cu 
cel puțin 24 de ore înainte de întrunirea 
Consiliului. 
 
(7) Observatorii vor putea prezenta luări de 
poziție și puncte de vedere pe teme 
anunțate în cadrul intențiilor de participare 
menționate anterior.  

Argument: 
ARACIP trebuie să devină o structură independentă de decizia unuia sau altuia dintre 
furnizorii de servicii educaționale, publici sau privați, pentru a se asigura credibilitatea și 
realismul acreditărilor, evaluărilor și a altor decizii ce privesc activitatea ARACIP. 
 
4 Art. 8 

(1) Consiliul este condus de preşedinte, iar 
în lipsa acestuia, de persoana delegată de 
către acesta dintre membrii Consiliului. 
 

Art. 8 
(1) Consiliul este condus de preşedinte, iar 
în lipsa acestuia, de unul dintre 
vicepreședinți sau de alt membru delegat 
de către acesta dintre membrii Consiliului. 
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(1) Consiliul este condus de preşedinte, iar 
în lipsa acestuia, de persoana delegată de 
către acesta dintre membrii Consiliului. 
 
 
(2) Consiliul se întruneşte lunar în sedinţă 
ordinară, precum şi în şedinţă 
extraordinară ori de câte ori este nevoie, la 
solicitarea președintelui prin 
Departamentul Secretariat Tehnic. 
 
 
 
(3)Consiliul poate fi convocat și prin 
Departamentul Secretariat Tehnic la 
solicitarea scrisă a două treimi (2/3) din 
membrii permanenți ai Consiliului sau a 
ministrului educației. 
 
(4) Şedinţele se derulează în prezenţa a 
cel puțin două treimi din numărul total al 
membrilor cu drept de vot şi sunt conduse 
de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de 
persoana delegată de către acesta dintre 
membrii Consiliului. 
 
 
(5) Hotărârile Consiliului se iau cu 
majoritatea membrilor cu drept de vot 
prezenți. 
 
(6) Ședințele Consiliului se desfășoară, în 
mod normal, cu prezența fizică a membrilor 
Consiliului. În situații motivate, ce limitează 
prezența fizică, membrii Consiliului pot 
participa și în sistem on-line, votul acestora 
dându-se electronic. 
 
(7) La ședințele Consiliului pot participa și 
alte persoane, având statut de invitați, la 
inițiativa președintelui acestuia. 
 
(8) Dezbaterile în cadrul Consiliului, 
precum și deciziile luate, sunt consemnate 
în procesul verbal al ședinței. 
 
 

(1) Consiliul este condus de preşedinte, iar 
în lipsa acestuia, de vicepreședintele sau 
de persoana delegată de către acesta 
dintre membrii Consiliului. 
 
(2) Consiliul se întruneşte lunar în sedinţă 
ordinară, precum şi în şedinţă 
extraordinară ori de câte ori este nevoie, la 
solicitarea președintelui sau la solicitarea 
scrisă a două treimi (2/3) din membrii ai 
Consiliului, prin Departamentul Secretariat 
Tehnic. 
 
(3)Consiliul poate fi convocat și prin 
Departamentul Secretariat Tehnic la 
solicitarea scrisă a două treimi (2/3) din 
membrii permanenți ai Consiliului sau a 
ministrului educației. 
 
(4) Şedinţele se derulează în prezenţa a 
cel puțin două treimi din numărul total al 
membrilor cu drept de vot şi sunt conduse 
de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de 
unul dintre vicepreședinți sau persoana 
delegată de către acesta dintre membrii 
Consiliului. 
 
(5) Hotărârile Consiliului se iau cu 
majoritatea membrilor cu drept de vot 
prezenți. 
 
(6) Ședințele Consiliului se desfășoară, în 
mod normal, cu prezența fizică a membrilor 
Consiliului. În situații motivate, ce limitează 
prezența fizică, membrii Consiliului pot 
participa și în sistem on-line, votul acestora 
dându-se electronic. 
 
(7) La ședințele Consiliului pot participa și 
alte persoane, având statut de invitați, la 
inițiativa președintelui acestuia. 
 
(8) Dezbaterile în cadrul Consiliului, 
precum și deciziile luate, sunt consemnate 
în procesul verbal al ședinței. 
 
 

Argument:  
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Pentru asigurarea independenței ARACIP, niciunul dintre reprezentanții părților interesate 
(Stakeholders) nu pot decide unilateral întrunirea Consiliului, nici chiar ministrul educației. 
 
5 Art. 10  

Încetarea calității de membru al Consiliului 
se poate dispune oricând prin ordinul 
ministrului educației, la propunerea 
preşedintelui, în următoarele situaţii: 
 
 
 
a) prin absenţa nejustificată de la două 
şedinţe consecutive sau de la trei şedinţe 
într-un an calendaristic; 
 
b) dacă se află în imposibilitatea de a-şi 
îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o 
perioadă mai mare de 90 de zile; 
 
c) la săvârşirea oricăror fapte de natură să 
atragă repercusiuni asupra prestigiului 
Ministerului Educaţiei şi/sau al ARACIP, 
după caz; 
 
d) ca urmare a retragerii calității de 
reprezentant al entității care a propus 
numirea. 
 

Art. 10  
Încetarea calității de membru al Consiliului 
se poate dispune oricând prin Decizia  
Consiliului ARACIP, la propunerea 
preşedintelui sau a oricăruia dintre ceilalți 
membri ai Consiliului, în următoarele 
situaţii: 
 
a) prin absenţa nejustificată de la două 
şedinţe consecutive sau de la trei şedinţe 
într-un an calendaristic; 
 
b) dacă se află în imposibilitatea de a-şi 
îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o 
perioadă mai mare de 90 de zile; 
 
c) la săvârşirea oricăror fapte de natură să 
atragă repercusiuni asupra prestigiului 
Ministerului Educaţiei şi/sau al ARACIP, 
după caz; 
 
d) ca urmare a retragerii calității de 
reprezentant al entității care a propus 
numirea. 
 

Argument: 
Pentru asigurarea independenței ARACIP, niciunul dintre reprezentanții părților interesate 
(Stakeholders) nu pot decide unilateral încetarea calității de membru cu drept de vot.  
A fost efectuată alinierea logică cu articolele modificate anterior.  
6 Art. 11 Atribuţiile Consiliului ARACIP: 

 
a) propune ministrului educației 
acordarea/neacordarea/ridicarea 
autorizaţiei de funcţionare provizorie, a 
acreditării, respectiv avizării pentru 
instituţiile de învăţământ preuniversitar, 
pentru fiecare nivel de învăţământ, 
program de studiu, respectiv calificare 
profesională, după caz; 
 

Art. 11 Atribuţiile Consiliului ARACIP: 
 
a) decide în majoritatea membrilor 
Consiliului, acordarea/ neacordarea/ 
ridicarea autorizaţiei de funcţionare 
provizorie, a acreditării, respectiv avizării 
pentru instituţiile de învăţământ 
preuniversitar, pentru fiecare nivel de 
învăţământ, program de studiu, respectiv 
calificare profesională, după caz; 
 
  

Argument: 
A fost efectuată alinierea logică cu articolele modificate anterior. 
 
 Art. 12.  

Președintele Consiliului 
Art. 12.  
Președintele Consiliului 
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(1) Președintele Consiliului este ales de 2/3 
din numărul membrilor cu drept de vot ai 
Consiliului ARACIP, dintre membrii acestuia 
și numit prin ordin de ministrul educației, 
pentru un mandat de 4 ani. Persoana 
propusă pentru a fi numită în funcția de 
Președinte trebuie să aibă experiență 
didactică de minimum 10 ani. 
 
3) Președintele Consiliului își desfășoară 
activitatea în baza unui contract de 
management încheiat cu ministrul 
educației. 
 
(4) Președintele Consiliului poate fi numit 
pentru maximum 2 mandate consecutive. 
 
(5) Președintele Consiliului prezintă anual, 
sau ori de câte ori este nevoie, ministrului 
educației un raport de activitate a ARACIP 
care include o analiză a stării 
învățământului din perspectiva 
managementului calității și propune măsuri 
de îmbunătățire a calității învățământului la 
nivel sistemic. 
 
(6) Încetarea mandatului de președinte al 
Consiliului ARACIP, înainte de împlinirea 
termenului se poate dispune prin ordin de 
către ministrul educației, la propunerea a 
2/3 din numărul membrilor cu drept 
de vot ai Consiliului. 
 
 
 

(1) Președintele Consiliului este ales de 2/3 
din numărul membrilor cu drept de vot ai 
Consiliului ARACIP, dintre membrii acestuia 
și numit de către Președintele României, 
pentru un mandat de 4 ani. Persoana 
propusă pentru a fi numită în funcția de 
Președinte trebuie să aibă experiență 
didactică de minimum 10 ani. 
 
3) Președintele Consiliului își desfășoară 
activitatea în baza unui contract de 
management încheiat cu ARACIP. 
 
 
(4) Președintele Consiliului poate fi numit 
pentru maximum 2 mandate consecutive. 
 
(5) Președintele Consiliului prezintă anual, 
sau ori de câte ori este nevoie, 
Președintelui României un raport de 
activitate a ARACIP care include o analiză 
a stării învățământului din perspectiva 
managementului calității și propune măsuri 
de îmbunătățire a calității învățământului la 
nivel sistemic. 
 
(6) Încetarea mandatului de președinte al 
Consiliului ARACIP, înainte de împlinirea 
termenului se poate dispune prin ordin de 
către ministrul educației, la propunerea a 
2/3 din numărul membrilor cu drept 
de vot ai Consiliului. 
 
 

Argument: 
A fost efectuată alinierea logică cu articolele modificate anterior. 
 
7 Art. 13. Atribuțiile Președintelui Consiliului. 

 
Președintele Consiliului ARACIP are 
următoarele atribuții: 
 
b) aprobă statul de funcţii al ARACIP și 
înaintează ministrului educației, pentru 
aprobare prin ordin, structura organizatorică 
a ARACIP; 
h) întocmește și înaintează Consiliului și 
ministrului educației raportul anual cu privire 

Art. 13. Atribuțiile Președintelui Consiliului. 
 
Președintele Consiliului ARACIP are 
următoarele atribuții: 
 
b) aprobă statul de funcţii al ARACIP și 
înaintează ministrului educației, pentru 
aprobare prin ordin, structura organizatorică 
a ARACIP; 
h) întocmește și înaintează Consiliului și 
observatorilor care îl solicită, raportul anual 
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la activitatea departamentelor pe care le 
coordonează; 
 
 

cu privire la activitatea departamentelor pe 
care le coordonează; publică raportul anual 
pe site-ul propriu. 
 
 

Argument: 
A fost efectuată alinierea logică cu articolele modificate anterior. 
 
8 e) înaintează Ministerului Educaţiei spre 

aprobare, prin ordin, propunerea ARACIP 
de acordare/neacordare/ridicare a 
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; 
 
f) înaintează Ministerului Educaţiei spre 
aprobare, prin ordin, propunerea ARACIP 
de avizare a funcționării organizațiilor 
furnizoare de educație care organizează si 
desfășoară, pe teritoriul României, activități 
de învățământ corespunzătoare unui sistem 
din altă țară; 
 
g) înaintează Ministerului Educaţiei, în 
vederea promovării prin hotărâre a 
Guvernului, standardele, standardele de 
referinţă, indicatorii de performanţă, pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii în 
învăţământul preuniversitar, precum şi 
standardele de acreditare specifice fiecărei 
etape a procesului de acreditare; 
  
 
h) înaintează Ministerului Educaţiei, în 
vederea promovării prin hotărâre a 
Guvernului, metodologia de evaluare 
instituţională şi de acreditare a organizaţiilor 
furnizoare de educaţie; 
 
i) înaintează Ministerului Educaţiei, în 
vederea promovării prin hotărâre a 
Guvernului, propunerea privind cuantumul 
taxelor de autorizare, de acreditare, 
respectiv de evaluare periodică; 
 
j) înaintează Ministerului Educaţiei, în 
vederea promovării prin ordin, Codul de 

e) înaintează Ministerului Educaţiei spre 
aprobare, prin ordin, propunerea ARACIP 
de acordare/neacordare/ridicare a 
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; 
 
f) înaintează Ministerului Educaţiei spre 
aprobare, prin ordin, decizia Consiliului 
ARACIP de avizare a funcționării 
organizațiilor furnizoare de educație care 
organizează si desfășoară, pe teritoriul 
României, activități de învățământ 
corespunzătoare unui sistem din altă țară; 
 
g) înaintează spre informare Ministerului 
Educaţiei, în vederea promovării prin 
hotărâre a Guvernului, standardele, 
standardele de referinţă, indicatorii de 
performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii în învăţământul preuniversitar, 
precum şi standardele de acreditare 
specifice fiecărei etape a procesului de 
acreditare;  
 
h) înaintează Ministerului Educaţiei, spre 
informare, metodologia de evaluare 
instituţională şi de acreditare a organizaţiilor 
furnizoare de educaţie; 
 
 
i) înaintează Ministerului Educaţiei, spre 
informare, propunerea privind cuantumul 
taxelor de autorizare, de acreditare, 
respectiv de evaluare periodică; 
 
j) înaintează Ministerului Educaţiei, spre 
informare, Codul de etică profesională a 
experţilor în evaluare şi acreditare; 
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etică profesională a experţilor în evaluare şi 
acreditare; 
 
k) înaintează Ministerului Educaţiei, în 
vederea promovării prin ordin, manualele 
de evaluare internă a calităţii, în urma 
aprobării Consiliului ARACIP; 
 
 
 
 
 
 

 
 
k) înaintează Ministerului Educaţiei, spre 
informare, manualele de evaluare internă a 
calităţii, în urma aprobării Consiliului 
ARACIP; 
 
 
*renumerotarea celorlalte alin. în 
consecință. 

Argument:  
Modificările propuse vin ca o consecință a asigurării independenței ARACIP. 
 

 
 

Vă mulțumim!           

Corina Atanasiu  

Președinte 

FEPAL 

 

 
 

 

Data 18.12.2021 

           

 

 

 

 

 


