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Lista documentelor necesare a fi anexate la raportul de autoevaluare 
(suport hârtie) 

 

• Autorizare de funcționare provizorie program de studii/instituție 

1. Copia certificatului de constituire/înregistrare a instituției; 

2. Copia autorizației sanitare de funcționare (pentru toate incintele utilizate în procesul de studii); 

3. Copia actului juridic care atestă respectarea normelor de siguranță antiincendiară (cu decizie 

favorabilă), eliberat de Agenția pentru Supraveghere Tehnică (pentru toate incintele utilizate în 

procesul de studii); 

4. În cazul în care procesul de studii se realizează în spații închiriate - copia contractului de 

locațiune; 

5. Planul de învățământ la programul de studii aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

și ministerele de resort. 

• Acreditare program de studii/instituție 

1. Copia certificatului de constituire/înregistrare a instituției; 

2. În cazul primei acreditări - dovada autorizării de funcționare provizorie; 

3. În cazul celei de-a doua acreditări - dovada ultimei acreditării a programului de studii; 

4. În cazul primei acreditări instituționale - dovada autorizării de funcționare provizorie; 

5. În cazul celei de-a doua acreditări instituționale - dovada acreditării instituționale anterioare; 

6. Copia autorizației sanitare de funcționare (pentru toate incintele utilizate în procesul de studii); 

7. Copia actului juridic care atestă respectarea normelor de siguranță antiincendiară (cu decizie 

favorabilă), eliberat de Agenția pentru Supraveghere Tehnică (pentru toate incintele utilizate în 

procesul de studii); 

8. În cazul în care procesul de studii se realizează în spații închiriate - copia contractului de 

locațiune; 

9. Planul de învățământ la programul de studii aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

și ministerele de resort. 

 

În varianta electronică vor fi prezentate copiile actelor menționate mai sus, 

precum și alte acte ce vor confirma cele expuse în raportul de autoevaluare, cum 

ar fi - extrase din regulamentele interne ale instituției cu referire la programul de 

studii (autorizare/acreditare plan de studiu), curricula disciplinelor (acreditarea 

programului de studii), lista cadrelor didactice ce asigura programul de studii, 

ș.a. 
 


