
ORDIN nr. 4.032 din 9 aprilie 2020 

privind modificarea unor acte normative 

 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 5 mai 2020 

Data intrarii in vigoare : 5 mai 2020 

 

 

    Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei 

naţionale nr. 3.667/2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordul 

Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor 

copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline 

sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în 

vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie, 

    ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.567/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă 

activitate extraşcolară, cu modificările ulterioare, 

    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării, 

    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin. 

 

    ART. I 

    La articolul 10 din anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, aprobat 

prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 5.567/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 792 din 8 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, 

alineatul (1) se modifică după cum urmează: 

    "ART. 10 

    (1)  Activităţile din palatele şi cluburile copiilor se desfăşoară 

în cercuri din domeniile «cultural», «artistic», «civic», «tehnic», 

«aplicativ», «ştiinţific», «sportiv», «turistic», structurate pe 

catedre de specialitate/comisii metodice de tip: cultural, artistic, 

civic, tehnic, aplicativ, ştiinţific, sportiv şi turistic." 

 

 

    ART. II 

    Articolul 1 din Procedura privind acordul Agenţiei Române de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în 

cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de 

noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii 

de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare 

provizorie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

3.667/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

264 din 5 aprilie 2019, se modifică după cum urmează: 

    "ART. 1 

    (1) Palatele şi cluburile copiilor pot înfiinţa noi cercuri în 

domenii care nu au existat în oferta educaţională până în anul şcolar 



2018-2019 inclusiv, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în 

vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie. 

    (2)  Cluburile sportive şcolare pot înfiinţa noi discipline 

sportive, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea 

obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie.  

    (3)  Pentru reprofilarea/redenumirea unui cerc se aplică în mod 

corespunzător prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5.567/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă 

activitate extraşcolară, cu modificările ulterioare." 

 

 

    ART. III 

    –  Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Agenţia Română de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele 

şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi conducerile 

unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului 

ordin. 

 

    ART. IV 

    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

                    p. Ministrul educaţiei şi cercetării, 

                    Gigel Paraschiv, 

                    secretar de stat 

 

 

 

 

 

 

 

    Bucureşti, 9 aprilie 2020. 

    Nr. 4.032. 
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