
ORDIN nr. 4.458/2020 din 4 iunie 2020 pentru completarea ordinului 

ministrului educaţiei naţionale nr. 4.908/2018 privind acordarea acreditării 

pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Little 

Star" din municipiul Arad 

 

EMITENT:  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iunie 2020 

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările 

ulterioare, 

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea 

Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 

5.090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 

preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 

emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2020 - 2021, 

având în vedere dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 

4.908/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ 

preuniversitar particular Grădiniţa "Little Star" din municipiul Arad, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 30 octombrie 2018, 

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a 

Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 2 din 12.02.2020, 

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 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.908/2018 

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar 

particular Grădiniţa "Little Star" din municipiul Arad, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 30 octombrie 2018, după alineatul (1) 

se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins: 



    "(2) Începând cu anul şcolar 2020 - 2021, activitatea de învăţământ a unităţii 

de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa «Little Star» din municipiul 

Arad se va desfăşura şi în sediul din bulevardul Westfield nr. 1, municipiul Arad, 

judeţul Arad. 

    (3) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa «Little Star» din 

municipiul Arad are o capacitate maximă de şcolarizare de 9 formaţiuni de studiu 

într-un singur schimb." 

ART. II 

    Asociaţia "Little Star" din municipiul Arad, unitatea de învăţământ 

preuniversitar particular Grădiniţa "Little Star" din municipiul Arad, Direcţia 

generală învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia 

Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 

ordin. 

ART. III 

    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

 

Ministrul educaţiei şi cercetării, 

Cristina Monica Anisie 
 

    Bucureşti, 4 iunie 2020 

    Nr. 4.458 


