
PREVEDERI LEGISLATIVE, AVIZE ȘI APROBĂRI  
 în baza cărora  

se organizează și funcționează NIVELUL GIMNAZIAL (CLASELE V – VIII) 
 LA COLEGIUL NAȚIONAL” DIMITRIE CANTEMIR” – ONEȘTI, 

 începând cu anul școlar 2012-2013 
 

Nr.1778/ 25.06.2013 
 

1. Hotărârea Consiliului ARACIP  nr. 13/ 31.12.2011, prin care Colegiul Național ”Dimitrie 

Cantemir” – Onești obține avizul favorabil pentru înființarea nivelului gimnazial, hotărâre care a 

stat la baza emiterii OMECTS nr. 3385/ 29.02.2012. Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” a 

obținut avizul favorabil al ARACIP prin îndeplinirea 100% a indicatorilor specifici. (menționăm că 

la declanșarea procedurii de evalaure externă în vederea înființării nivelului gimnazial a fost 

necesar exclusiv Avizul conform al ISJ Bacău, procedură valabilă pentru toate instituțiile de 

învățământ de stat din România).  

2. OMECTS nr. 3385/ 29.02.2012 privind acordarea autorizării de funcțíonare provizorie a nivelului 

gimnazial în cadrul Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” – Onești  începând cu anul școlar 

2012-2013, 

3. OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației cu modificările și completările aprobate prin 

Legea nr. 87/2006 și prin OUG nr. 75/2011, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 

656 din 14 septembrie 2011 (v. art. 29 al. 4 lit. a și lit. b și art. 31 privind cele 2 etape succesivce 

ale acreditării: autorizarea de funcționare provizorie și acreditarea propriu-zisă, care se solicită în 

maximum 2 ani de la absolvirea primei promoții). Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir”  va 

declanșa procedura de acreditare a nivelului gimnazial  în anul școlar 2015-2016 pentru 

obținerea acreditării în anul școlar 2016 -2017, în condițiile legii. Nivelul liceal este acreditat, cf. 

Atestatului de calitate nr. IG3/55/153/11/06/2012. 

4. Comunicat ARACIP nr. 4308/ 31.08.2011, pct. 2 privind data începerii desfășurării activității ca 

urmare a obținerii autorizării în anul școlar 2011-2012 (pentru Colegiul Național „Dimitrie 

Cantemir” se referă la funcționarea nivelului gimnazial, cf. OMECTS  nr. 3385/ 29.02.2012, 

începând cu anul școlar 2012-2013), 

5. Adresa nr. 991/ 26.04.2012 a ISJ Bacău privind aprobarea înființării nivelului gimnazial, cu 1 
clasă a V a, cu predare intensivă a limbii engleze, începând cu anul școlar 2012 - 2013, pe baza 
aplicării OMECTS 3385/ 29.02.2013 și Comunicatului ARACIP nr. 4308/ 31.08.2011, pct. 2, 

6. Adresa nr.  4656/ 30.05.2012 a ISJ Bacău privind Planul de școlarizare pentru învățământul 
preșcolar, primar și gimnazial, cu frecvență – zi, în anul de învățământ 2012 – 2013, 

7. HG 549/2012 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și 
superior de stat în anul școlar/ universitar 2012/2013, 

8. Adresa 4543 / 03.06.2013 a ISJ Bacău privind Planul de școlarizare pentru învățământul preșcolar, 
primar și gimnazial, cu frecvență – zi, în anul de învățământ 2013 – 2014, 

9. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat 
prin OMECT 4925/ 2005 ( v. Secțiunea 3 – Examenele organizate de unitățile de învățământ, art. 
72 , al. 2 lit. a și b),  coroborat cu OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației cu 
modificările și completările aprobate prin Legea nr. 87/2006 și prin OUG nr. 75/2011 (v. art. 29 
al. 4 lit. a)  în baza cărora Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” – Onești organizează testarea la 
limba engleză/ pentru admitere în clasa a V a, cf. procedurii operaționale specifice. 
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