
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 
 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului      
nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
 

Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului    
nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, 
cu următoarele modificări şi completări: 
 

1. Literele d) şi f) ale articolului 2 vor avea următorul 
cuprins: 

“d) Beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt preşcolarii, elevii şi 
studenţii, precum şi persoanele adulte cuprinse într-o formă de 
educaţie. 

f) Cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi 
corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atestă 
nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în 
învăţare. Cadrul naţional al calificărilor este corelat cu cel european 
corespunzător.” 
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2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
Art. 3. – (1) Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici 

ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt 
îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.  

(2) Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea 
multicriterială a măsurii în care o organizaţie furnizoare de educaţie şi 
programele acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de 
referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi 
organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. 
Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională 
sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.  

(3) Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un 
ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de 
elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin 
care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de 
educaţie îndeplineşte standardele. Asigurarea calităţii exprimă 
capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de 
educaţie, în conformitate cu standardele anunţate. Aceasta este astfel 
promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii 
educaţiei.  

(4) Controlul calităţii educaţiei în instituţiile de învăţământ 
preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal presupune 
activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o 
autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea 
standardelor prestabilite.  

(5) Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză 
şi acţiune corectivă continuă din partea organizaţiei furnizoare de 
educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite 
proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea  standardelor de 
referinţă.” 
 

3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins: 
“(2) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calităţii prin 

care se certifică respectarea standardelor, pentru înfiinţarea şi 
funcţionarea organizaţiilor furnizoare de educaţie şi a programelor lor 
de studii.” 
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4. Articolul 5 va avea următorul cuprins: 
“Art. 5. – (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate 

permanentă pentru orice  organizaţie furnizoare de educaţie, precum şi 
pentru angajaţii acesteia.  

(2) Calitatea este un criteriu fundamental de finanţare din surse 
publice a educaţiei. 

(3) Instituţiile şi unităţile de învăţământ trebuie să funcţioneze 
astfel încât prin calitatea activităţii să satisfacă încrederea publică, iar 
învăţământul să se afirme ca bun public.  

(4) Politicile de asigurare a calităţii educaţiei din România sunt 
permanent corelate cu acţiunile promovate la nivel european şi 
mondial.” 
 

5. La alineatul (1) al articolului 6, litera b) va avea următorul 
cuprins: 

“b) producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente 
şi credibile, public accesibile despre calitatea educaţiei.” 
 

6. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins: 
“(2) În cadrul învăţământului superior, evaluarea comparativă 

transinstituţională a programelor de studii universitare are drept 
consecinţă finanţarea diferenţiată, în funcţie de calitatea diferită a 
programului oferit.” 
 

7. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 
“Art. 11. – (1) La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de 

educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii. 

(2) Organizaţia furnizoare de educaţie elaborează şi adoptă 
propria strategie şi regulamentul de funcţionare a Comisiei. 

(3) Conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea 
educaţiei furnizate. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
este formată din minimum 3 membri. Conducerea ei operativă este 
asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator 
desemnat de acesta. 
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(4) Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
în unităţile din învăţământul preuniversitar cuprinde:  

a) reprezentanţi ai corpului profesoral şi ai sindicatului 
reprezentativ, aleşi prin vot secret de Consiliul profesoral; 

b) reprezentanţi ai părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, 
primar, gimnazial sau liceal şi ai elevilor, în cazul învăţământului 
profesional, liceal şi postliceal;  

c) reprezentanţi ai consiliului local; 
d) reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, după caz. 
(5) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior cuprinde: 
a) reprezentanţi ai corpului profesoral şi ai sindicatului 

reprezentativ, aleşi prin vot secret de Senat; 
b) reprezentanţi ai studenţilor şi ai absolvenţilor;  
c) reprezentanţi ai angajatorilor.  
(6) Pentru orice organizaţie furnizoare de educaţie, alta decât o 

instituţie de învăţământ superior, Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii cuprinde următoarele categorii:  

a) reprezentanţi ai furnizorului;  
b) reprezentanţi ai beneficiarilor direcţi;  
c) reprezentanţi ai angajatorilor.” 

 
8. Litera f) a articolului 13 va avea următorul cuprins: 
“f) evaluarea comparativă transinstituţională a aceluiaşi tip de 

program de studiu oferit de diferite organizaţii furnizoare de 
educaţie.” 
 

9. Articolul 14 va avea următorul cuprins: 
“Art. 14. – (1) Pentru evaluarea externă a calităţii se înfiinţează, 

prin prezenta lege, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS, şi Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, 
denumită în continuare ARACIP. 

(2) Evaluarea externă poate fi efectuată şi de alte agenţii 
autohtone sau internaţionale, înscrise în Registrul European al 
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Agenţiilor de Asigurare a Calităţii şi agreate de statul român prin 
hotărâre de Guvern.” 
 

10. La alineatul (1) al articolului 15, litera b) va avea 
următorul cuprins: 

“b) Departamentul de Evaluare Externă a Calităţii.” 
 

11. La alineatul (2) al articolului 17, literele e), i) şi l) vor 
avea următorul cuprins: 

“e) încheie cu instituţii din ţară şi din străinătate contracte de 
prestări de servicii pentru evaluarea externă a calităţii programelor şi 
furnizorilor de programe de educaţie specifice învăţământului 
superior, precum şi pentru evaluarea transinstituţională a programelor 
similare. 

i) elaborează periodic, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, cel puţin la fiecare 4 ani, analize de sistem asupra calităţii 
învăţământului superior din România;  

l) publică, anual, un Raport cu privire la propria activitate pe 
care-l prezintă în Consiliul Naţional al Rectorilor;” 
 

12. Litera b) a articolului 18 va avea următorul cuprins: 
“b) să alcătuiască, pe baza unei metodologii transparente şi 

folosind criterii de competenţă şi competitivitate, propriul registru de 
experţi, pe care îi pregăteşte metodologic şi îi deleagă pentru 
efectuarea misiunilor de evaluare externă a calităţii;” 

 
13. Alineatele (2), (5) şi (6) ale articolului 19 vor avea 

următorul cuprins: 
“(2) La înfiinţare, ARACIS este condus de un Consiliu 

Interimar, ai cărui membri sunt stabiliţi de comun acord de către 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Consiliul Naţional al Rectorilor. 

(5) În termen de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, consiliul interimar:  

a) elaborează metodologia de evaluare externă, standardele, 
standardele de referinţă şi lista de indicatori de performanţă;  
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b) scoate la concurs posturi din organigrama ARACIS. 
Candidaţii pentru ocuparea acestor posturi nu pot cumula funcţii 
didactice în învăţământul superior; 

c) constituie propriul registru de experţi pentru activităţile de 
acreditare şi de evaluare a calităţii în învăţământul superior; 

d) organizează concurs, pe baza unei metodologii proprii, 
agreate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Consiliul Naţional al 
Rectorilor, pentru ocuparea a 10 posturi din consiliu. Noul consiliu 
rezultat are un mandat de 3 ani şi îşi alege preşedintele şi 
vicepreşedintele; 

e) nu pot fi membri ai consiliului persoane care îndeplinesc o 
funcţie de demnitate publică sau funcţia de rector. 

f) Membrii Consiliului nu pot cumula mai mult de 2 mandate. 
(6) La fiecare 3 ani, Consiliul ARACIS se înnoieşte prin 

scoaterea la concurs a 10 posturi şi îşi alege preşedintele şi 
vicepreşedintele, în condiţiile stabilite la alin. (5) lit. d).” 
 

14. Articolul 20 va avea următorul cuprins: 
“Art. 20. – Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ARACIS preia 

patrimoniul, toate drepturile şi obligaţiile, infrastructura logistică, 
personalul tehnic şi baza de date a Consiliului Naţional de Evaluare şi 
Acreditare Academică. Funcţiile Consiliului Naţional de Evaluare şi 
Acreditare Academică sunt transferate Departamentului de acreditare 
din cadrul ARACIS, în termen de maximum 6 luni de la data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.” 
 

15. La alineatul (2) al articolului 21, litera d) va avea 
următorul cuprins: 

“d) fonduri externe nerambursabile, obţinute prin participarea la 
programe internaţionale.” 
 

16. La alineatul (2) al articolului 21, după litera d) se 
introduce litera e) cu următorul cuprins: 

“e)  alte surse legal constituite.” 
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17. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins: 
“Art. 22. – (1) ARACIS face demersurile necesare pentru 

înscrierea în maximum un an de la înfiinţarea Registrului european al 
agenţiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior.” 
 

18. Articolul 23 va avea următorul cuprins: 
“Art. 23. – (1) Potrivit principiului subsidiarităţii, instituţiile 

româneşti de învăţământ superior acreditate au dreptul de a solicita 
evaluarea externă a calităţii fie de ARACIS, fie de o altă agenţie 
înscrisă în Registrul european al agenţiilor de asigurare a calităţii în 
învăţământul superior, agreată de statul român prin hotărâre de 
Guvern. 

(2) Dacă ARACIS este radiată din Registrul european  de 
asigurare a calităţii aceasta îşi încetează de drept activitatea. 

(3) În condiţiile alin. (2),  conform prezentei legi, se trece la 
înfiinţarea unei noi agenţii pentru asigurarea calităţii în învăţământul 
superior.” 
 

19. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins: 
“(2) Sediul, structura organizatorică şi regulamentul de 

funcţionare a ARACIP se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.” 
 

20. La alineatul (3) al articolului 24, literele f), h) şi m) vor 
avea următorul cuprins: 

“f) propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării acreditarea 
organizaţiilor furnizoare de educaţie care oferă programe de formare 
profesională;  

h) efectuează periodic, evaluarea organizaţiilor furnizoare de 
educaţie acreditate; 

m) elaborează periodic, analize de sistem asupra calităţii 
învăţământului preuniversitar din România;” 
 

21. Alineatul (5) al articolului 24 va avea următorul cuprins: 
“(5) ARACIP dispune de un aparat propriu format din experţi şi 

personal administrativ, angajaţi prin concurs. Aparatul propriu format 
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din experţi va avea în componenţă şi reprezentanţi ai învăţământului 
în limba minorităţilor naţionale.” 
 
 

22. Articolul 25 va avea următorul cuprins: 
“Art. 25. – Pentru îndeplinirea obiectivelor sale ARACIP preia 

patrimoniul, toate drepturile şi obligaţiile, infrastructura logistică, 
personalul şi baza de date ale Comisiei Naţionale de Evaluare şi 
Acreditare a Învăţământului Preuniversitar. Funcţiile Comisiei 
Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar 
sunt transferate Departamentului de acreditare al ARACIP, în termen 
de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă.” 
 
 

23. La alineatul (2) al articolului 27, litera d) va avea 
următorul cuprins: 

“d) alte surse de finanţare legal constituite.” 
 
 

24. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 29 vor avea următorul 
cuprins: 

“(2) În învăţământul preuniversitar evaluarea şi acreditarea se 
face la nivelul structurilor instituţionale pentru fiecare nivel de 
învăţământ, fiecare tip de program de studii şi de calificare 
profesională, după caz.  

(3) În învăţământul superior evaluarea şi acreditarea se face la 
nivelul structurilor instituţionale pentru fiecare program din ciclul de 
licenţă, care duce la o calificare universitară distinctă. Programele 
specifice ciclurilor de studii de masterat şi doctorat se supun evaluării 
externe, în vederea acreditării, numai la cererea instituţiei de 
învăţământ superior.” 
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25. La alineatul (4) al articolului 29, litera b) va avea 
următorul cuprins: 

“b) acreditarea, care acordă - alături de drepturile prevăzute la 
lit. a) - şi dreptul de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii 
recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de a organiza, 
după caz, examen de absolvire sau licenţă.” 

 
26. Literele f) şi g) ale articolului 31 vor avea următorul 

cuprins: 
“f) pentru organizaţiile care desfăşoară activităţi de educaţie de 

nivel preuniversitar, acreditarea unităţilor de învăţământ se acordă 
prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în baza avizului 
ARACIP;  

g) pentru organizaţiile care desfăşoară activităţi de învăţământ 
superior, acreditarea instutuţiilor se face prin  lege, promovată  de 
Guvern, la iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în baza 
avizului ARACIS.” 
 

27. La articolul 31, după litera g) se introduce litera h) cu 
următorul cuprins: 

“h) acreditarea programelor de studii se face prin hotărâre a 
Guvernului, în baza avizului ARACIS şi a propunerii Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării.” 
 

28. Alineatul (3) al articolului 33 va avea următorul cuprins: 
“(3) Organizaţia furnizoare de educaţie şi programele de studii 

acreditate ale acesteia se supun periodic, din 5 în 5 ani, evaluării 
externe de către ARACIP, respectiv ARACIS, sau de o altă agenţie 
agreată de statul român.” 
 

29. Alineatul (1) al articolului 37 va avea următorul cuprins: 
“Art. 37. – (1) În cazul instituţiilor de învăţământ preuniversitar 

şi universitar care se află în proces de autorizare de funcţionare 
provizorie sau acreditare la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, se aplică prevederile Legii nr. 88/1993 privind 
acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea 
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diplomelor, republicată, şi, respectiv, ale Ordonanţei Guvernului 
nr.87/1998 privind evaluarea şi acreditarea învăţământului 
preuniversitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  
nr. 196/1999, de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare 
Academică, respectiv Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare a 
Învăţământului Preuniversitar, până la finalizarea procesului, dar nu 
mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă.” 
 
 

30. Articolul 38 va avea următorul cuprins: 
“Art. 38. – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă, se vor supune aprobării prin hotărâri 
ale Guvernului, sediul, organigrama şi regulamentul de funcţionare ale 
ARACIS, respectiv ale ARACIP.” 
 
 

31. Articolul 39 va avea următorul cuprins: 
“Art. 39. – La 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, se abrogă Legea nr. 88/1993 privind acreditarea 
instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, 
republicată, Ordonanţa Guvernului nr.87/1998 privind evaluarea şi 
acreditarea învăţământului preuniversitar, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 196/1999, art. 18 alin. (3), art. 23 alin. (2), 
art. 56 alin. (1), art. 106 alin. (2), art. 107, art. 113 şi art. 148 alin. (1) 
din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.” 
 
 

32. Articolul 40 va avea următorul cuprins: 
“Art. 40. – Toate instituţiile şi unităţile de învăţământ care 

funcţionează legal la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă îşi păstrează statutul şi se supun prevederilor acestei legi.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 26 iulie 2005, cu respectarea prevederilor articolului 76 
alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 
 
 

 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Adrian Năstase 

 
 


