
Grădinița și școala sunt, conform legii, instituții de învățământ. În România, pentru a în-
cepe funcționarea,  orice  instituție  de  învățământ trebuie să fie autorizată. Actul care 
dovedește autorizarea de funcționare provizorie este ordinul ministrului educației națio-
nale. 

Este interzisă, prin lege, desfășurarea de activități de învățământ 
în unități care nu au fost autorizate. 

Ce este o grădiniță sau o școală?  
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Cum aleg grădinița sau școala 

pentru copilul meu? 

Mic ghid pentru părintele responsabil 

Ce trebuie să fac eu, ca părinte, când caut o grădiniță sau o 
școală? 

În primul rând, trebuie  să  vă  informați, pentru a vă asigura că grădinița sau 
școala respectivă funcționează legal.  
 

Dacă nu v-ați hotărât, încă, la ce grădiniță sau la ce școală să vă înscrieți copilul, puteți 
consulta listele unităților de învățământ care funcționează legal pe site-urile inspectora-
telor școlare județene / al Municipiului București (care răspund de rețeaua școlară de la 
nivelul județului / Municipiului București). Adresele și alte date de contact ale inspecto-
ratelor școlare pot fi găsite la adresa https://edu.ro/inspectorate-scolare-judetene. 
 

De asemenea, poate fi consultat site-ul ARACIP (http://beta.aracip.eu/), unde există lista 
grădinițelor și a școlilor particulare autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate - 
la secțiunea ”Registre”.  
 

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, pu-
teți solicita, direct la ARACIP, informații 
privind școala sau grădinița care vă inte-
resează: prin poștă (Agenția Română de 
Asigurare a Calității în Învățământul 
Preuniversitar, Str. Spiru Haret Nr. 12, 
et. 1, sector 1, 010176, București); prin 
fax (0213192096); prin email 
(aracip@edu.gov.ro).  

https://edu.ro/inspectorate-scolare-judetene
http://beta.aracip.eu/
mailto:aracip@edu.gov.ro


 

Sunt mai multe criterii pe care le puteți folosi, atunci când căutați o școală sau o 
grădiniță. Cele mai utilizate criterii sunt: 
• Apropierea de domiciliu. Pentru a căuta adresele unităților de învățământ, pu-

teți consulta Cartografia școlară disponibilă la adresa http://siiir.edu.ro/carto/, 
pe site-urile inspectoratelor școlare sau pe site-ul ARACIP (http://beta.aracip.eu) 
- în secțiunea Registre, sunt disponibile Registrul național al unităților de învăță-
mânt preuniversitar autorizate să funcționeze provizoriu și Registrul național al 
unităților de învățământ preuniversitar acreditate. 

• Programul de funcționare. Grădinițele pot avea program normal (doar diminea-
ța) sau program prelungit (cu program și după-amiaza). Școlile pot funcționa în 
maximum două schimburi, dar sunt de recomandat cele care funcționează doar 
dimineața, în cursul după-amiezii putând oferi și alte servicii (inclusiv de tip after 
school). 

• Facilitățile și programele educaționale oferite. De exemplu: spațiu de joacă, sa-
lă de sport, calculatoare, tablete sau alte echipamente informatice, posibilitatea 
învățării unei limbi străine sau a unui instrument muzical etc. Aceste informații 
pot fi găsite la adresele deja menționate, mai sus, sau pe site-ul http://
beta.aracip.eu (care face public raportul anual de evaluare internă a calității 
pentru acea unitate. Site-ul ARACIP dispune de un motor de căutare).  

• Costurile asociate – dacă trebuie plătită taxă de școlarizare (la grădinițele și șco-
lile private) sau nu, dacă trebuie să suportați, ca părinte, costurile asociate me-
sei sau programelor oferite (cum ar fi activități extracurriculare  - excursii, vizite 
etc.). 

Dacă v-ați hotărât la o anumită grădiniță sau școală, primul lucru pe care 
trebuie să-l faceți este să solicitați reprezentanților unității de învățământ 
Ordinul de Ministru de autorizare de funcționare provizorie, Ordinul de Mi-
nistru de acreditare sau, după caz, Atestatul de calitate emis de ARACIP 
(dacă unitatea de învățământ funcționează, ca acreditată, pentru nivelul res-
pectiv de învățământ, de cel puțin 5 ani).  Toate școlile și grădinițele de stat, 
precum și școlile și grădinițele particulare acreditate sunt finanțate de stat 
pentru fiecare copil / elev școlarizat. 

Cum aleg grădinița sau școala care se potrivește cel mai 
bine copilului meu?  
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http://siiir.edu.ro/carto/
http://aracip.edu.ro
http://aracip.eu
http://aracip.eu


Prin procesul de evaluare externă, în urma căruia o unitate de învățământ este autorizată să 
funcționeze provizoriu sau acreditată, instituția publică abilitată de lege (Agenția Română 
de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar – ARACIP) verifică respectarea preve-
derilor legale referitoare la:  
• siguranța și sănătatea copiilor – esențiale și obligatorii sunt autorizațiile sanitare și de 

securitate la incendiu; mai sunt și alte avize și autorizații necesare, în funcție de tipul 
clădirii și de serviciile oferite; de exemplu, pentru clădirile de tip casă / vilă, care și-au 
schimbat destinația, este necesar și avizul Inspectoratului de Stat în Construcții, bazat pe 
acordul vecinilor; 

• resursa umană - existența și calificarea personalului (didactic, didactic auxiliar și nedi-
dactic); 

• planificarea și desfășurarea procesului de educație, care respectă prevederile legale și 
conduce la obținerea rezultatelor scontate; 

• condițiile materiale - dotarea cu mobilier, echipamente și materiale. 
Autorizația de funcționare provizorie se acordă înainte ca școala sau grădinița să înceapă 
să funcționeze. Sunt interzise înscrierea copiilor / elevilor, angajarea cadrelor didactice și 
desfășurarea procesului de învățământ până la emiterea autorizației de funcționare provi-
zorie, care este și actul de înființare a unității de învățământ.  
Acreditarea se acordă după parcurgerea unui ciclu complet de învățământ, după prima pro-
moție de absolvenți, dar nu mai târziu de 3 ani de la absolvirea acestei prime promoții.  
Numai în urma autorizării și acreditării unitatea de învățământ devine parte a rețelei școla-
re / sistemului național de învățământ, fiind inspectată și controlată periodic pentru verifi-
carea respectării cerințelor legale de funcționare de către autoritățile educaționale. 
Mai mult, la fiecare cinci ani, orice școală sau grădiniță trebuie evaluată periodic, pentru a 
se verifica, din nou, respectarea cerințelor legale de funcționare, dar și pentru a se evalua 
calitatea educației oferite. În urma vizitei de evaluare externă, ARACIP emite atestat de cali-
tate. 
 

Autorizația de funcționare provizorie și acreditarea se acordă prin Ordin de Ministru. Au-
torizația de funcționare provizorie și acreditarea au o valabilitate limitată:  
• Autorizația de funcționare provizorie este valabilă un ciclu de învățământ, după care 

este necesară acreditarea. 
• Acreditarea este valabilă 5 ani, după care este necesară evaluarea periodică. 
 

Mai multe informații despre rolul și misiunea ARACIP puteți găsi la http://beta.aracip.eu.  

De ce trebuie autorizate și acreditate școlile și grădinițele?   
D

A
, S

U
N

T 
U

N
 P

Ă
RI

N
TE

 R
ES

PO
N

SA
BI

L!
 

http://aracip.edu.ro


Dacă vă decideți pentru o școală sau o grădiniță care nu funcționează legal, 
vă expuneți copilul - pentru că ea nu este evaluată și controlată periodic de 
autorități. Riscul major este nerecunoașterea perioadei de școlarizare și a 
actelor de studii (diplome și certificate).  
 

În grădinițele și școlile autorizate, acreditate și evaluate periodic: 
• Copilul dumneavoastră este în siguranță - din punctul de vedere al sănă-
tății publice și al securității la incendiu. 
• Educația oferită copilului dumneavoastră este cea stabilită de lege pen-
tru acces la nivelul următor de învățământ sau în viața profesională. 
• Cadrele didactice și celelalte persoane care se ocupă de copilul dumnea-
voastră au calificarea necesară. 

Ce riscuri îmi asum atunci când optez pentru o grădiniță 
sau o școala care nu funcționează legal?   
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Pentru mai multe informații: 
 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice: contact544@edu.gov.ro ; 
 

 

 

 

 

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar: 
aracip@edu.gov.ro  
  

Pentru o școală mai bună! 

mailto:contact544@edu.gov.ro
mailto:aracip@edu.gov.ro

