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ORDIN nr. 4.967 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 13 aprilie-18 iunie 2021

EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 9 septembrie 2021

Data intrării în vigoare 09-09-2021
Prezenta formă este valabilă începând cu data de 09-09-2021 până la data de 10-09-2021

Având în vedere prevederile  şi  privind art. 24 alin. (3) lit. c) 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  şi  pentru art. II alin. (2) (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
luând în considerare dispoziţiile  privind aprobarea  de evaluare Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 Metodologiei
instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
având în vedere prevederile  privind aprobarea  de Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 Standardelor de autorizare
funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a  şi de evaluare Standardelor de acreditare
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. 5 din 29.06.2021 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
evaluate în perioada 13 aprilie-18 iunie 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 nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-18 iunie 2021, prevăzute în , care fac anexele nr. 1-9
parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2021-2022.

Articolul 2
Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute în  la prezentul ordin sunt monitorizate şi anexele nr. 1-9
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  ordinului, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi anexele
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
Bucureşti, 23 august 2021.



Pagina 2 din 20

Nr. 4.967.

Anexa nr. 1

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările
profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-18 iunie 2021

Judeţul Braşov
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Nr. 
crt.

Denumirea 
unităţii
de 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
profesiona
lă/
Specializa
rea

Limba 
d e  
predare

Forma de 
învăţământ

1.

Liceul 
Tehnologic 
„Dr. I. 
Şenchea“

6/17.
05.2021

 

Municipiul 
Făgăraş, str. 
Vlad Ţepeş 
nr. 1B, tel.
/fax: 0268
/211933

Profesional/ Nivel 2 
(conform Hotărârii 
Guvernului nr. 844/2002
, cu modificările şi 
completările 
ulterioare) Nivel 3 
(conform Hotărârii 
Guvernului nr. 918/2013
, cu modificările şi 
completările 
ulterioare)

Turism şi 
alimentaţie

 Bucătar Română C u  
frecvenţă

Mecanică  
Mecanic 
auto Română

C u  
frecvenţă

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 40 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 20 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 20 
de formaţiuni de studiu/schimbul 2)
Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 6 formaţiuni de studiu
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*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 
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 13 aprilie-18 iunie 2021

Judeţul Brăila
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Nr. 
crt.

Denumirea 
unităţii
de învăţământ

Hotărârea 
ARACIP de 
evaluare/data

Denumirea 
persoanei 
jur id ice 
iniţiatoare

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

Nivelul de 
învăţământ
/
Nivelul de 
calificare

Do
me
niu
l/
Pr
ofil
ul

Domeniul 
pregătirii 
de bază

Calificar
e a  
profesio
nală/
Speciali
zarea

Limba 
d e  
predare

Forma de 
învăţământ

1.
Şcoala 
Gimnazială 
„Anton Pann“

6/17.05.2021  
Municipiul Brăila, Str. 
Dorului nr. 38, tel.
/fax: 239/674793

Preşcolar    Română PN

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 2 formaţiuni de studiu/1 schimb (maximum 2 formaţiuni de studiu/schimbul 1)
Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 2 formaţiuni de studiu
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*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 
schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

Anexa nr. 3

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările
profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-18 iunie 2021

Municipiul Bucureşti, sectorul 1
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Nr. 
crt.

Denumirea 
unităţii
de 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

Domeniu
l/
Profilul

Domeniul 
pregătirii 
de bază

Calificarea 
profesională/
Specializarea

Limba 
d e  
predare

Forma de 
învăţământ

1.

Colegiul 
Tehnologic 
„Viaceslav 
Harnaj“

5/10.
05.2021

 

Bd. Ficusului nr. 20-26, 
sectorul 1, tel.: 
0212327165, 
grup_scolar_agricol_ 
harnaj@yahoo.com

Liceal/ 
Nivel 4 
(conform H
otărârii 
Guvernului 
nr. 918

, cu /2013
modificările
ş i  
completăril
e 
ulterioare)
Liceal/ 
Nivel 3 
(conform H
otărârii 
Guvernului 
nr. 844

, cu /2002
modificările
ş i  
completăril
e 
ulterioare)

Servicii Turism şi 
alimentaţie

Tehnician 
î n  
gastronomie

Română C u  
frecvenţă

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 48 formaţiuni de studiu în 2 schimburi (maximum 24 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 24 
de formaţiuni de studiu/schimbul 2)
Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 16 formaţiuni de studiu
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*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 
schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

Anexa nr. 4

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-18 iunie 2021

Municipiul Bucureşti, sectorul 6
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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

Nive lu l  de 
învăţământ/
Nivelul de calificare

Domeniul/
Profilul

Domeniul 
pregătirii 
de bază

Calificare
a 
profesiona
lă/
Specializa
rea

Limba 
d e  
predare

Forma de 
învăţământ

1.

Colegiul 
Naţional 
„Grigore 
Moisil“

5/10.
05.2021

 

Bulevardul Timişoara 
nr. 33, sectorul 6, tel.
/fax: 0214132696 
0214401006, 
contact@moisil.ro 
cn_gmoisil@yahoo.ro

Liceal/Nivel 4 
(conform 
Hotărâr i i  
Guvernului nr. 918

, cu /2013
modificările şi 
completările 
ulterioare)

Rea l  
(filieră 
teoretică)

 

Ştiinţe 
a l e  
naturii 
- 
intensiv 
engleză

Română C u  
frecvenţă

Umanist 
(filieră 
teoretică)

 
Ştiinţe 
sociale Română

C u  
frecvenţă

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 40 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 20 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 20 de 
formaţiuni de studiu/schimbul 2)
Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 20 de formaţiuni de studiu
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*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 
schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

Anexa nr. 5

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările
profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-18 iunie 2021

Judeţul Constanţa
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Nr. 
crt.

Denumirea 
unităţii
de 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
/
Specializare
a

Limba 
d e  
predare

Forma de 
învăţământ

1.

L i ceu l  
Tehnologic 
„Dragomir 
Hurmuzescu
“ Medgidia

7/24.
05.2021

 

Municipiul 
Medgidia, Str. 
Poporului nr. 1B, 
tel.: 0241
/820540, fax: 
0241/820593

Profesional
/N i ve l  2  
(conform Hotărâr
ii Guvernului nr. 

, cu 844/2002
modificările şi 
completările 
ulterioare)
Nivel 3 (conform 
Hotărâri i  
Guvernului nr. 

, cu 918/2013
modificările şi 
completările 
ulterioare)

Mecanică  
Mecanic 
auto

Română C u  
frecvenţă

Postliceal/Nivel 
3 avansat 
(conform Hotărâr
ii Guvernului nr. 

, cu 844/2002
modificările şi 
completările 
ulterioare)
Nivel 5 (conform 
Hotărâri i  
Guvernului nr. 

, cu 918/2013
modificările şi 
completările 
ulterioare)

Sănătate 
ş i  
asistenţă 
pedagogică

 
Asistent 
medical 
generalist

Română
C u  
frecvenţă 
(zi)

Capacitate maximă de şcolarizare*) – 34 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 19 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 15 
formaţiuni de studiu/schimbul 2)
Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 9 formaţiuni de studiu
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*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 
schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

Anexa nr. 6

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările
profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-18 iunie 2021

Judeţul Dâmboviţa
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Nr. 
crt.

Denumirea 
unităţii
de 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

Domeni
ul/
Profilul

Domeniul 
pregătirii 
de bază

Calificarea 
profesională/
Specializarea

Limba 
d e  
predare

Forma de 
învăţământ

1.

L iceu l  
Tehnologic 
„Constantin 
Brâncoveanu
“

7/24.
05.2021

 

Municipiul 
Târgovişte, Bd. 
Unirii nr. 20, tel.: 
0245/220468, 
cbtgv@yahoo.com

Liceal/Nivel 3 
(conform Hotărârii 
Guvernului nr. 844

,  cu  /2002
modificările şi 
completările 
ulterioare)
Nivel 4 (conform H
o t ă r â r i i  
Guvernului nr. 918

,  cu  /2013
modificările şi 
completările 
ulterioare)

Tehnic Producţie 
media

Tehnician 
multimedia

Română C u  
frecvenţă

Tehnician 
operator 
procesare 
t ex t -
imagine

Română C u  
frecvenţă

Capacitate maximă de şcolarizare*)/UI: 40 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 20 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 
20 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)
Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 4 formaţiuni de studiu
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*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 
schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

Anexa nr. 7

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările
profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-18 iunie 2021

Judeţul Galaţi
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Nr. 
crt.

Denumirea 
unităţii
de 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

1.

Liceul 
Tehnologic 
„Paul Bujor
“

8 / 2 .
06.2021

 

Oraşul Bereşti, 
S t r .  
Trandafirilor nr. 
210, tel./fax: 
0236/342345

Liceal/Nivel 3 
(conform Hotărârii 
Guvernului nr. 844

,  cu /2002
modificările şi 
completările 
ulterioare)
Nivel 4 (conform H
o t ă r â r i i  
Guvernului nr. 918

,  cu /2013
modificările şi 
completările 
ulterioare)

Resurse 
naturale 
ş i  
protecţia 
mediului

Agricultură
Tehnician 
î n  
agricultură

Română C u  
frecvenţă

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 54 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 28 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 26 
de formaţiuni de studiu/schimbul 2)
Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 4 formaţiuni de studiu
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*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot şi şcolarizate în 2 
schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

Anexa nr. 8

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările
profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-18 iunie 2021

Judeţul Ilfov
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Nr. 
crt.

Denumirea 
unităţii
de 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
/
Specializare
a

Limba 
d e  
predare

Forma de 
învăţământ

1.

Liceul 
Tehnologic 
„Barbu A. 
Ştirbey“

5/10.
05.2021

 

Str. Liceului nr. 5, oraşul Buftea, 
judeţul Ilfov tel.: 0784101801, 
oliviaignatescu@liceulbarbustirbey.
ro

Liceal/Nivel 
4 (conform 
Hotărârii 
Guvernului 

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

Vocaţional Pedagogic
Învăţător 
- 
educator

Română
C u  
frecvenţă

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 30 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 15 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 15 formaţiuni de studiu
/schimbul 2)
Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 16 formaţiuni de studiu
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*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot şi şcolarizate în 2 
schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

Anexa nr. 9

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările
profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-18 iunie 2021

Judeţul Vrancea
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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

Nivelu l  de 
învăţământ/
Nivelul de calificare

Domeniul/
Profilul

Domeniul 
pregătirii 
de bază

Calificarea 
profesională/
Specializarea

Limba 
d e  
predare

Forma de 
învăţământ

1.

Colegiul 
Tehnic 
„Gheorghe 
Asachi“

9 / 8 .
06.2021

 

Municipiul 
Focşani, str. 
Moldova nr. 9, 
tel./fax: 0733
/939247

Postliceal/Nivel 3 
avansat (conform H
otărârii Guvernului 

, cu nr. 844/2002
modificările şi 
completările 
ulterioare)
Nivel 5 (conform Ho
tărârii Guvernului 

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

Turism şi 
alimentaţie

 

Agent de 
turism - 
ghid

Română
C u  
frecvenţă

Tehnician 
nutriţionist

Română C u  
frecvenţă

Asistent 
manager 
unităţi 
hoteliere

Română
C u  
frecvenţă

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 24 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 12 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 12 
formaţiuni de studiu/schimbul 2)
Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane calificate identificate: 9 formaţiuni de studiu
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*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot şi şcolarizate în 2 
schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
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