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Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
Conform art.12 din O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,
atribuţiile CEAC sunt:
a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate
de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de
lege;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia
respectivă. Raportul este adus la cunostinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare şi este
pus la dispoziţie evaluatorului extern;
c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi
organisme abilitate, potrivit legii.

ARACIP (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar) a
elaborat, conform H.G. nr. 21/18.01.2007, standardele de autorizare de funcţionare
provizorie, precum și standardele de acreditare și de evaluare periodică pentru furnizorii de
educaţie de nivel preuniversitar. Conform art. 4 din OUG nr. 75/2005, aprobată prin Legea nr.
87/2006, acreditarea organizaţiilor furnizoare de educaţie și a programelor lor de studiu este
parte a asigurării calităţii prin care se certifică respectarea cerinţelor (exprimate în termeni de
„regulă” sau „rezultat”) care se referă la existenţa unor structuri ale organizaţiilor furnizoare de
educaţie și privind programele lor de studii și la funcţionarea acestora conform reglementărilor în
vigoare. Ca atare, îndeplinirea standardelor de acreditare reprezintă nivelul minimal de calitate
pentru orice furnizor de educaţie, pentru ca acesta să devină parte integrantă, cu drepturi depline,
în sistemul naţional de învăţământ.
Prin Hotărârea nr. 1534 din 25 noiembrie 2008 s-au aprobat standardele de referinţă şi
indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar,
care reprezintă, conform legii, descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a
unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la
nivel naţional, european sau mondial.
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EXCELENT

INOVAŢIE
CREATIVITATE
DEPĂŞIREA STANDARDELOR DE REFERINŢĂ
CERINŢE PROPRII

FOARTE
BINE

Standardele de referinţă – nivel optimal (toate
cerinţele au fost îndeplinite)

BINE

SATISFĂCĂTOR
NESATISFĂCĂTOR

Standarde de acreditare şi evaluare periodică
(toţi descriptorii)
+
Standardele de referinţă – standarde de calitate
(una sau mai multe cerinţe)
Standardele de acreditare şi evaluare periodică
(toţi descriptorii)
Neîndeplinirea standardelor de acreditare şi
evaluare periodică – unul sau mai mulţi descriptori

Calificativele care se acordă pentru fiecare indicator de performanţă
evaluat din standardele de referinţă

