
ORDIN nr. 3.894/823/2019 

pentru aprobarea Instrucţiunilor specifice privind acreditarea şi 

evaluarea periodică  a centrelor comunitare de învăţare permanentă  

 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Nr. 3.894 din 15 aprilie 

2019 

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE Nr. 823 din 10 mai 2019 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 10 iunie 2019 

Data intrarii in vigoare : 10 iunie 2019 

 

 

    În baza prevederilor: 

    -  art. 343 şi art. 344 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

    –  art. 23 din Metodologia de acreditare, evaluare periodică, 

organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare 

permanentă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2017, 

 

    în conformitate cu: 

    -  art. 12. alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

    –  art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    ministrul educaţiei naţionale şi ministrul muncii şi justiţiei 

sociale emit prezentul ordin. 

 

    ART. 1 

    Se aprobă Instrucţiunile specifice privind acreditarea şi 

evaluarea periodică a centrelor comunitare de învăţare permanentă, 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  

 

    ART. 2 

    Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de 

autorităţile publice locale iniţiatoare ale înfiinţării centrelor 

comunitare de învăţare permanentă, centrele comunitare de învăţare 

permanentă înfiinţate, partenerii centrelor comunitare de învăţare 

permanentă, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Muncii şi 

Justiţiei Sociale şi instituţiile aflate în coordonarea/subordonarea 

acestora. 

 

    ART. 3 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I.  

 

                    Ministrul educaţiei naţionale, 

                    Ecaterina Andronescu 

                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, 

                    Elena Solomonesc, 

                    secretar de stat 



ANEXA  

 

 

 

INSTRUCŢIUNI SPECIFICE din 15 aprilie 2019 

privind acreditarea şi evaluarea periodică a centrelor comunitare de 

învăţare permanentă 

 

 

    ART. 1 

    Centrul comunitar de învăţare permanentă se înfiinţează conform 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 598/2017 pentru aprobarea 

Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare şi 

funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă şi ale Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

    ART. 2 

    Centrele comunitare de învăţare permanentă, denumite în continuare 

CCIP, sunt entităţi publice în subordinea autorităţilor administraţiei 

publice locale. 

 

    ART. 3 

    Hotărârea de înfiinţare a CCIP, emisă de autoritatea deliberativă 

a administraţiei publice locale, va fi transmisă: 

    a) inspectoratului şcolar judeţean (ISJ) din judeţul în care CCIP 

este autorizat administrativ/înfiinţat; fiecare ISJ va raporta anual, 

în luna decembrie, Ministerului Educaţiei Naţionale informaţiile 

privitoare la înfiinţarea CCIP din judeţul respectiv;  

    b) structurii locale/judeţene aflate în subordinea Ministerului 

Muncii şi Justiţiei Sociale; structura locală/judeţeană va raporta 

anual, în luna decembrie, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale 

informaţiile privitoare la înfiinţarea CCIP din judeţul respectiv; 

    c) altor ministere/instituţii, la solicitarea expresă a acestora. 

 

    ART. 4 

    (1)  Prin procesul de acreditare a centrului comunitar de învăţare 

permanentă se înţelege dobândirea dreptului de desfăşurare a 

activităţilor prin care CCIP poate duce la îndeplinire atribuţiile din 

domeniul său de activitate.  

    (2)  Dobândirea dreptului de desfăşurare a activităţilor se 

realizează, după caz, prin parcurgerea unui proces de 

acreditare/autorizare/avizare administrativă prealabilă, dacă există 

instituţii de reglementare sau, în lipsa acestor instituţii, prin 

decizie proprie de aprobare la nivel local pentru fiecare 

activitate/program/curs, conform art. 5.  

 

    ART. 5 

    Acreditarea/Autorizarea/Avizarea administrativă prealabilă sau 

aprobarea prin decizie proprie la nivel local a 

activităţilor/programelor/cursurilor propuse de către CCIP presupune 

parcurgerea unui proces de:  



    a) acreditare a activităţilor/programelor/cursurilor propuse de 

către CCIP, dacă pentru acest proces există instituţie de 

reglementare;  

    b) autorizare a activităţilor/programelor/cursurilor propuse de 

către CCIP, dacă pentru acest proces există instituţie de 

reglementare;  

    c) avizare a activităţilor/programelor/cursurilor propuse de către 

CCIP, dacă pentru acest proces există instituţie de reglementare;  

    d) aprobare prin decizie proprie la nivel local a 

activităţilor/programelor/cursurilor propuse de către CCIP, emisă  

    de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, 

dacă obţinerea dreptului de desfăşurare a activităţilor respective nu 

este reglementată de unul dintre procesele enumerate la lit. a), b) 

sau c) ale prezentului articol. 

 

 

    ART. 6 

    (1) Dobândirea dreptului de desfăşurare a activităţilor - prin 

oricare dintre procesele enumerate la art. 5 lit. a), b) sau c) - este 

condiţionată de respectarea prevederilor legislative, metodologice şi 

procedurale specifice instituţiilor de reglementare care gestionează 

procesul respectiv.  

    (2)  Aprobarea deciziei proprii la nivel local, conform 

precizărilor art. 5 lit. d), este condiţionată de existenţa 

procedurilor interne, elaborate în mod specific, în funcţie de tipul 

activităţilor, în cadrul CCIP. 

 

    ART. 7 

    Documentele care atestă dreptul CCIP de a desfăşura activităţi 

care necesită proces de acreditare/ autorizare/avizare administrativă 

prealabilă/aprobare prin decizie proprie la nivel local se transmit de 

către CCIP:  

    a) inspectoratului şcolar judeţean (ISJ) din judeţul în care CCIP 

este autorizat administrativ/înfiinţat; fiecare ISJ va raporta anual, 

în luna decembrie, Ministerului Educaţiei Naţionale informaţiile 

privitoare la centrele comunitare de învăţare permanentă din judeţul 

respectiv care au primit dreptul de a desfăşura activităţi în urma 

unui proces de acreditare/autorizare/ avizare/aprobare prin decizie 

proprie la nivel local; 

    b) structurii locale/judeţene aflate în subordinea Ministerului 

Muncii şi Justiţiei Sociale; structura locală/judeţeană va raporta 

anual, în luna decembrie, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale 

informaţiile privitoare la centrele comunitare de învăţare permanentă 

din judeţul respectiv care au primit dreptul de a desfăşura activităţi 

în urma unui proces de acreditare/autorizare/ avizare/aprobare prin 

decizie proprie la nivel local. 

 

    ART. 8 

    După acreditare, CCIP se supune procesului de evaluare periodică 

care presupune: 



    a) evaluarea periodică a activităţilor/programelor/cursurilor 

acreditate/autorizate/avizate care se realizează conform legislaţiei 

specifice de acreditare/autorizare/avizare; 

    b) evaluarea periodică a activităţilor/programelor/cursurilor 

aprobate prin decizie proprie la nivel local care se realizează 

conform procedurilor specifice elaborate în cadrul CCIP. 

 

    ART. 9 

    Evaluarea periodică a CCIP este procesul prin care se verifică 

modul de îndeplinire a atribuţiilor acestuia, conform condiţiilor de 

acreditare a CCIP.  

 

    ART. 10 

    Evaluarea periodică presupune, după caz: 

    a) evaluare internă, realizată conform legislaţiei specifice în 

domeniu şi/sau procedurilor specifice elaborate în cadrul CCIP; 

    b) evaluare externă, realizată de către instituţii abilitate, 

conform legislaţiei specifice în domeniu. 

 

    ---- 

 

 

 

 

 

 


