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ORDIN nr. 5.002 din 23 august 2021
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 mai-2 iulie 2021

EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 13 septembrie 2021

Data intrării în vigoare 13-09-2021
Prezenta formă este valabilă începând cu data de 13-09-2021 până la data de 14-09-2021

Având în vedere prevederile  privind art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005
asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin , cu modificările şi completările ulterioare,Legea nr. 87/2006
ţinând cont de prevederile  pentru art. II alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019
completarea , instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene, aprobată cu Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
completări prin ,Legea nr. 230/2019
având în vedere dispoziţiile  privind luarea unor măsuri art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020
pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, aprobată cu modificări şi completări prin ,Legea nr. 103/2020
luând în considerare dispoziţiile  privind aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 Metodologiei de evaluare 

,instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie
având în vedere prevederile  privind aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 Standardelor de autorizare de 

, precum şi a funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar Standardelor de acreditare şi de evaluare 
periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
ţinând cont de dispoziţiile  privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor Hotărârii Guvernului nr. 844/2002
profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu 
modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile  privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu Hotărârii Guvernului nr. 918/2013
modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 
nr. 13 din 30.07.2021 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat evaluate în perioada 10 mai-2 iulie 2021,
în temeiul  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021
Educaţiei, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

Articolul 1
Se acordă acreditarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 mai-2 iulie 2021, 
prevăzute în  şi  care fac parte integrantă din prezentul ordin.anexele nr. 1 2

Articolul 2
Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute în  şi  la prezentul ordin sunt monitorizate şi anexele nr. 1 2
controlate periodic de către Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării 
respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Articolul 3
Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la  au obligaţia de a solicita evaluarea externă art. 1
periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2025-2026.

Articolul 4
Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat prevăzute în anexele ordinului, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi 
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin.

Articolul 5
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat
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Bucureşti, 23 august 2021.
Nr. 5.002.

Anexa nr. 1

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 mai-2 iulie 2021

Judeţul Alba
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Nr. 
crt.

Denumire
a unităţii
d e  
învăţămâ
nt

Hotărârea 
ARACIP 
d e  
evaluare
/data

Denumirea 
persoanei 
juridice 
iniţiatoare

Adresa 
unităţii de 
învăţământ, 
tel./fax, e-
mail

Nivelul de 
învăţământ/
Nivelul de 
calificare

Domeniul/
Profilul

Domeniul 
pregătirii 
de bază

Calificar
e a  
profesio
nală/
Speciali
zarea

Limba 
d e  
predare

Forma de 
învăţământ

Nr. de 
c lase 
şcolarizate
/număr 
de elevi

1. Liceul 
German

6/17 .
05.2021

 

Municipiul 
Sebeş,
str. Ştefan cel 
Mare
nr. 1, tel./fax: 
0371/348884/037

Liceal/Nivel 4
(conform Hotărâ
rii Guvernului 

, cu nr. 918/2013
modificările şi 
completările 
ulterioare)

Rea l  
(filieră 
teoretică)

 
Ştiinţe 
a l e  
naturii

Germană C u  
frecvenţă

1,50/20

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 38 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 20 de formaţiuni de studiu
/schimbul 1 şi maximum 18 formaţiuni de studiu/schimbul 2)
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*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două 
schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

Anexa nr. 2

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 mai-2 iulie 2021

Judeţul Gorj
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Nr. 
crt.

Denumirea
unităţii
d e  
învăţământ

Hotărârea 
ARACIP 
d e  
evaluare
/data

Denumirea 
persoanei 
juridice 
iniţiatoare

Adresa unităţii de 
învăţământ, tel./fax, 
e-mail

Nivelul de 
învăţământ/
Nivelul de 
calificare

Domeniul/
Profilul

Domeniul 
pregătirii 
de bază

Calificarea 
profesională/
Specializarea

Limba 
d e  
predare

Forma de 
învăţământ

Nr. de 
c lase 
şcolarizate
/număr 
de elevi

1.

Liceul 
Teologic 
Târgu 
Jiu

10/15.
06.2021

 

Municipiul Târgu Jiu, 
str. Alexandru Ioan 
Cuza nr. 23, tel.: 
0253/237714, 
liceulteologic@yahoo.
com

Liceal/Nivel 
4 (conform 
Hotărârii 
Guvernului 

, nr. 918/2013
c u  
modificările 
ş i  
completările 
ulterioare)

Teologic 
(filieră 
vocaţională)

 
Muzică 
bisericească Română

C u  
frecvenţă 4/50

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 38 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 20 de formaţiuni de studiu/schimbul 
1 şi maximum 15 formaţiuni de studiu/schimbul 2)
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*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două 
schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

-----


