
cheie in asigurarea calitatii in edu-

catie, teme dezbatute in cadrul ate-

lierelor de lucru ale seminarului: 

 ”Asigurarea internă a calitatii”-

implementarea programului de 

formare continuă în contextul 

noilor  instrumente promovate 

de ARACIP, Coordonator: Ma-

riana DOGARU - Sef al  Depar-

tamentului de evaluare externă 

a calităţii al ARACIP;  

 Aspecte teoretice și practice 

privind evalurea internă și ex-

ternă a calității educației, Coor-

donator: Gabriela Alina PARA-

SCHIVA - Sef al Departamentu-

lui de acreditare ARACIP; 

 Sisteme decizionale informati-

zate: “Harta riscului educaţional 

din România” şi “InfoDec  Sys  

ARACIP”, Coordonator: Serban 

IOSIFESCU - Presedinte 

ARACIP.  

 La acest eveniment au par-

ticipat 100 de participanti – membri 

ai Colegiului National al Liderilor 

FSLI si formatori in educatia adulti-

lor, specializati in managementul 

calitatii. 

Alexandra CORNEA   

 Federatia Sindicatelor Li-

bere din Invatamant a organizat 

impreuna cu partenerul sau, Agentia 

Romana de Asigurare a Calitatii in 

Invatamantul Preuniversitar —

ARACIP Seminarul naţional cu tema: 

”PARTENERIAT PENTRU CALI-

TATE ÎN EDUCAŢIE”, in cadrul 

Proiectului cofinanţat din FONDUL 

SOCIAL EUROPEAN prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 - 

„Împreună pentru calitate în educa-

ţie!” Dezvoltarea resurselor umane 

din învăţământul preuniversitar prin 

parteneriat educational - POS-

DRU/57/1.3/S/33057. 

 Seminarul naţional realizat 

cu sprijinul ARACIP a avut ca obiec-

tiv intelegerea 

sistemelor de 

evaluare ale 

calitatii: eva-

luarea internă 

a calităţii si 

evaluarea 

externă a ca-

lităţii, aspecte 

teoretice și 

practice. In 

cadrul semi-

narului natio-

nal, partenerii 

F.S.L.I., au 

prezentat 

strategia si 

viziunea ARACIP privind implemen-

tarea noilor instrumente de lucru 

referitoare la asigurarea interna a 

calitatii educatiei. De asemenea, un 

element important al acestei reuniu-

ni a fost schimbul de experienta si 

bune practici privind elementele 
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 Acest document a fost elaborat in cadrul Proiectul 

“Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea manualului 
de evaluare internă a calităţii educaţiei”  - POSDRU/85/1.1/
S55668 care are ca rezultate: 
 Elaborarea si realizarea de instrumente: un manual de 

evaluare internă a calităţii susţinut de o aplicaţie 
informatică (pilotate pe 200 de unităţi şcolare); un manual 
al formatorului şi o aplicaţie („demo”) pentru formarea 
personalului în utilizarea manualului de evaluare internă 
a calităţii educaţiei şi a aplicaţiei informatice de sprijin. 

 R e s u r s ă  u m a n ă 
formată: 600 de 
formatori în domeniul 
asigurăr i i  cal i tăţ i i 
educaţiei şi 8000 
membri ai CEAC. 

 Dezvoltarea culturii 
calităţii: o culegere de 
bune pract ic i ,  2 
conferinţe, 8 seminare 
regionale, 4 conferinţe 
de presă,  activitate de 
tip “helpdesk”.  

 Este evident că 
realizarea acestor tinte nu 
este posibilă fără imple-
mentarea sistemelor de 
calitate la nivelul unitătilor 
scolare, fără dezvoltarea capacitătii acestora de a genera 
încrederea beneficiarilor de educatie în calitatea serviciilor 
oferite. Marea majoritate a initiativelor de până acum, inclusiv 
proiectele strategice finantate prin POSDRU, au avut 
relevantă sistemică, neabordând aspectele enumerate de 
mai sus la nivel de furnizor de educatie. Instrumentele calitătii 
deja elaborate, la nivel national, constituie un cadru general, 
dar ele trebuie interpretate, adaptate si sustinute în mod spe-
cific prin datele și acțiunile concrete existente la nivelul 
unitătii scolare. Ca urmare, pentru a asigura o evaluare 
nuantată a calitătii educatiei la nivel local, pe baza „valorii 
adăugate”, pe lângă instrumentele calitătii de la nivel de sis-
tem sunt necesare si instrumente complementare, la nivel 
de furnizor, utile atât pentru autoevaluare, cât si pentru dez-
voltarea unei culturi a calitătii bazate pe îmbunătătire 
continuă. 
 Acest “Manual de evaluare internă” a fost conceput 
mai ale pentru uzul membrilor Comisiilor de Evaluare si 
Asigurare a Calitătii (CEAC) de la nivelul institutiilor de în-

vătământ preuniversitar. Dar el poate fi 
consultat și utilizat si de alte părti intere-
sate – inclusiv (si mai ales) de benefici-
arii de educatie. Manualul, însotit de o 
aplicatie informatică, va realiza urmă-
toarele functii: 
 Respectarea cadrului legal privind 

asigurarea calitătii si aplicarea 
unitară a procedurilor de evaluare 
internă. 

 Fundamentarea deciziei de 
îmbunătătire a 
calitătii pe dovezi, 
pe datele cuprinse 
în baza de date a 
fiecărei scoli, 
încărcată în aplica-
tia de sprijin. 
 Informarea 
părtilor interesate, 
prin accesul la o 
bibliotecă virtuală 
(care cuprinde le-
gislatia aferentă si 
modele / formate 
de instrumente - 
regulamente, deci-
zii, rapoarte, instru-
mente de investiga-

re - etc.). 
 Sprijinirea unitătii scolare în evalua-

rea internă (pe baza standardelor si 
indicatorilor nationali de performantă) 
si în parcurgerea „cercului calită-
tii” (proiectarea, implementarea, eva-
luarea si revizuirea activitătilor de 
îmbunătătire a calitătii) – inclusiv 
pentru elaborarea unor proceduri si 
instrumente proprii privind asigurarea 
calitătii si evaluarea internă. 

 Realizarea, în formatul cerut, si publi-
carea rapoartelor prevăzute de lege. 

 Comunicarea internă, la nivelul furni-
zorului de educatie, si externă, cu 
beneficiari si cu alte institutii. 

 Usurarea semnificativă a muncii 
responsabililor cu asigurarea calitătii - 
prin facilitătile de elaborare si de prelu-

Constantin Serban IOSIFESCU, Presedinte ARACIP 

Implementarea manualului de evaluare internă a calităţii 

educaţiei 
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Structura Manualului de Evaluare Interna 

crare statistică a instrumentelor, de auto-
matizarea a raportării, de comunicare 
internă si externă oferite de aplicatia 
informatică aferentă manualului. Aplicatia 
beneficiază de o interfată prietenoasă si 
va putea fi utilizată de persoane cu o 
pregătire de nivel mediu în utilizarea cal-
culatorului. 
 Trebuie să mentionăm faptul că 
prezentul manual de evaluare internă nu 
înlocuieste instrumentele calitătii în uz ci 
doar le completează. În primul rând, nu 
propunem un “manual al calitătii” (în sen-
sul promovat de standardele de calitate 
ISO), si nici un “manual de proceduri” 
unic, pentru toti furnizorii de educatie. 
Conceptul de calitate pe care îl promovăm 
încurajează dezvoltarea unor strategii, 
planuri, activităti, instrumente si proceduri 
diversificate privind asigurarea si evalua-
rea calitătii, la nivelul fiecărui furnizor de 
educatie. 
 Numai în acest fel, serviciul edu-
cational poate fi adecvat atât conditiilor 
specifice în care functionează unitatea 
scolară cât si cerintelor, la fel de specifice, 
ale beneficiarilor concreti de educatie. 

 Pentru a ilustra locul acestui instrument în 
“panoplia calitătii”, vom oferi, mai jos, câteva exemple con-
crete. 
 Cadrul legal existent impune unitătilor scolare să 
comunice, în mod direct, cu beneficiarii directi si indirecti de 
educatie. Dar, pe de altă parte, nu considerăm necesară o 
procedură unică de comunicare cu părintii, pentru toate 
unitătile scolare, indiferent de nivel de învătământ, de me-
diul de functionare si de structura populatiei scolare. Deci-
zia privind modalitătile de comunicare cu beneficiarii 
(proceduri, metode, instrumente, responsabiltăti etc.) apar-
tine, în întregime, unitătii scolare - evident cu respectarea 
cadrului legal. Dar, indiferent de decizia luată, pentru a asi-
gura transparenta si pentru a genera încredere, va fi 
necesară respectarea unor cerinte tehnice – de exemplu, 
privind chestionarele utilizate pentru evaluarea satisfactiei 
beneficiarilor de educatie. Aici intervine instrumentul nostru: 
oferă, în biblioteca metodologică, exemple de itemi si 
chestionare care pot fi preluate si adaptate si din care CE-
AC se poate inspira. Mai mult, odată formulati itemii din 
chestionar, aplicatia care însoteste acest manual asigură o 
prelucrare statistică minimală a răspunsurilor. 
 Un alt exemplu: având în vedere că fiecare scoală 
functionează într-un mediu specific, obiectivele dezvoltării 
institutionale, strategia si actiunile de îmbunătătire a calitătii 
trebuie să fie specifice fiecărei unităti scolare. Ca urmare, 
doar scoala este în măsură să le definească si să le pună 



în aplicare. Însă, odată stabilite si introduse în 
aplicatie, actiunile de îmbunătătire pot fi mai usor 
monitorizate, evaluare si revizuite cu ajutorul ma-
nualului si al aplicatiei aferente.  
 Mai mult decât atât, baza de date a 
scolii, care face parte integrantă din aplicatie, 
oferă un suport consistent pentru deciziile stra-
tegice si operationale privind dezvoltarea 
institutională si, mai ales, pentru îmbunătătirea 
calitătii.  
 Prin utilizarea seriilor de date si prin 
compararea situatiei unitătii scolare cu valorile 
medii privind indicatorii nationali, se vor putea 
identifica zonele de interventie. 
 Pe baza celor spuse mai sus, structu-
ra propusă pentru “Manualul de evaluare 
internă” este următoarea: 
 Primul capitol explică, pe scurt, motivele 

pentru care am considerat necesar un ast-
fel de manual, pe baza documentelor eu-
ropene, legislatiei natională si a cadrului 
conceptual general referitor la calitatea educa-
tiei pe care l-am adoptat. De asemenea, în 
acest capitol sunt explicitate modelele utiliza-
te (respectiv, “cercul calitătii” si modul în care 
evaluarea internă sprijină acest ciclu de 
îmbunătătire continuă a calitătii), modele care 
vor forma “fundalul” capitolelor următoare. 

 Cel de-al doilea capitol se referă la planifica-
rea evaluării interne, ca un complement la 
planificarea activitătilor de îmbunătătire a 
calitătii – cu referire specială la utilizarea ba-
zelor de date existente la nivelul scolii si a 

bilbliotecilor virtuale pe care aplicatia însoti-
toare le pune la dispozitie. Acest capitol se 
referă si la stabilirea esantionului minim 
(pentru ca datele obtinute să fie relevante) 
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precum si la modul în care se pot concepe 
sau, după caz, adapta instrumente de evalua-
re internă adecvate obiectivelor urmărite. 

 Cel de-al treilea capitol oferă sprijin pentru 

realizarea efectivă a evaluării interne – pen-
tru aplicarea instrumentelor de evaluare 
internă, corelate sau nu cu activităti de 
îmbunătătire a calitătii, si pentru colectarea, 
analiza si sintetizarea datelor rezultate din 
aplicarea acestor insturmente. 

 Cel de-al patrulea capitol se referă la 
“evaluarea evaluării”: ce facem cu datele 
colectate, cum le analizăm si cum le 
interpretăm. 

 În sfârsit, ultimul capitol încearcă să ofere su-
gestii privind judecarea si utilizarea rezulta-
telor evaluării interne, pentru fundamentarea 
deciziei de îmbunătătire a calitătii, pornind de 
la rezultatele evaluării interne, de la datele 
obtinute. 
 În cuprinsul lucrării există secvente origina-
le, dar si părti adaptate ale unor materiale su-
port, anterior elaborate în cadrul altor proiecte 
– ale ARACIP, ale Institutului de Stiinte ale 
Educatiei, ale Ministerului Educatiei, ale 
CNDIPT etc. -, cu relevantă pentru sistemele 
de calitate. Urmărim, astfel, să asigurăm con-
tinuitatea viziunii, coerenta principală si 
metodologică în activitatea ARACIP, precum 
si sustenabilitatea rezultatelor acestui proiect. 

 Fiecare capitol oferă mai multe tipuri 
de informatii (marcate distinct în cuprinsul 
acestuia): 

 Informatii generale – de fundal, care justifică 
si explică cerintele mentionate în capitolul res-

pectiv – marcate cu simbolul . 

 O parte numită “Ce avem de făcut?” – care 
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propune actiuni concrete, după un model opera-
tionale care răspunde unor întrebărilor funda-
mentale: Ce? (actiunea întreprinsă); Cine? 
(întreprinde este responsabil de respectiva ac-
tiune); Împreună cu cine? (dacă actiunea este 
realizată împreună cu altcineva); Cum? 
(procedura concretă de lucru si resursele nece-
sare); Când? (durata si pozitionarea în timp a 
actiunii respective); Unde? (locul de desfăsurare 
a actiunii, anvergura ei: dacă se defăsoară în 
sala de clasă, în scoală, în comunitate etc.) - 

parte încadrată cu rosu si marcată cu semnul  

pe fond rosu. 
 O parte denumită “De retinut!”– informatiile pe 

care le considerăm esentiale în capitolul respec-

tiv, marcate cu simbolul pe fond verde (lucruri 

care, în opinia noastră, ar trebui făcute), respec-

tiv cu simbolul pe fond negru (dacă se referă 

la ceea ce considerăm că trebuie evitat în cadrul 
procesului de evaluare internă). 

 Sursele suplimentare de informare si documen-

tare – marcate cu simbolulpe fond albastru, 

vor încheia acest manual. În acest capitol vor fi 
sintetizate toate sursele suplimentare pe care le 
recomandăm unitătii scolare. 

 În variantă electronică a manualului, conti-
nuturile aplicatiei informatice (bibliotecile de docu-
mente, module de prelucrare a datelor, alte resurse 

puse la dispozitie de ARACIP) pot fi accesate direct, 
prin “hiperlinkuri” marcate cu albastru si subliniate 
(“undeline” ) – de exemplu “modele de chestionare 
adresate părintilor”. 
 De asemenea, fiecare capitol va fi însotit, în 
fundal, de indicarea etapei din “cercul calitătii” sau 
din modelul de autoevaluare (ambele prezentate în 
Capitolul 1) pe care o explicitează.  

 Acest manual de evaluare internă va fi su-
pus pilotării, în cele 200 de scoli selectate, cu aju-
torul a 200 de experti pe termen scurt, câte unul 
din fiecare unitate pilot, care îi vor evalua accesibi-
litatea si utilitatea. Pe baza feed-back-ului obtinut 
în urma pilotării, manualul si aplicatia care îl înso-
teste vor fi revizuite si apoi implementate în toate 
unitătile scolare din România. 
 In concluzie, acest “Manual de evaluare 
internă” (care cuprinde si aplicatia informatică): 
 

ESTE: 
 aplicarea „cercului calitătii” la evaluarea 

internă realizată la nivelul unitătii scolare; 
este un ghid pentru realizarea autoevaluării, 
însotind cele 4 etape ale “cercului calitătii”, în 
asa fel încât să exite date pentru o decizie 
documentată si pentru realizarea 
îmbunătătirii continue (care, reamintim, este 
scopul oricărui sistem de calitate), asigurân-
du-se, astfel, calitatea evaluării interne înse-
si; 

 un spijin privind decizia de elaborare, planifi-
care, aplicare si revizuire a instrumentelor 
calitătii  unitatea scolară fiind cea care 
selectează sau crează acele instrumente 
adecvate situatiei concrete (inspirându-se din 
cele oferite ca model); 

 un îndrumar privind elaborarea procedurilor 
de autoevaluare, care se bazează pe legisla-
tia în vigoare, referitor la domeniile în care 
autoevaluarea trebuie să producă evidente; 

 un complement manualelor de autoevaluare 
existente – de exemplu, Manualul de auto-
evaluare, realizat de CNDIPT pentru unitătile 
de IPT - Anexa 1 la OMECT nr. 6308/ 
19.12.2008. 

NU ESTE: 
 manualul calitătii – deoarece procedurile si 

instrumentele de asigurare a calitătii sunt 
specifice fiecărei unităti scolare, în functie de 
conditiile concrete în care functionează (nivel 
de învătământ, tip de unitate scolară, mediul 
geografic, structura etnică a populatie scola-
re etc.); 

 listă completă de instrumente, care trebuie 
utilizate ca atare, fără modificări; 

 procedură unică si obligatorie; 
 un înlocuitor pentru manualele deja existente 

la nivel de sistem sau de unitate scolară. 

 
Constantin Serban IOSIFESCU 
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organizaţia furnizoare de educaţie este 

înregistrată şi repartizată spre expertiză 

personalului din cadrul aparatului propriu al 

ARACIP. Rezultatul expertizei se comunică 

unităţii depunătoare în termen de maximum 30 

de zile de la data înregistrării documentaţiei. 

(2) În cazul în care documentaţia depusă este 

completă, se aduce la cunoştinţa unităţii de 

învăţământ respective declanşarea procedurii 

de evaluare externă. În cazul în care se 

constată caracterul incomplet al documentelor 

prezentate, se comunică unităţii de învăţământ 

respective necesitatea completării acesteia, în 

termen de 30 de zile de la comunicare. În 

cazul în care unitatea de învăţământ nu 

transmite completările solicitate, cererea 

acesteia se respinge ca inadmisibilă. 

(3) După completarea documentaţiei, Biroul 

executiv al ARACIP, întrunit în şedinţă 

ordinară, aproba graficul de desfăşurare a 

vizitelor de evaluare, precum şi componenţa 

comisiilor de experţi, desemnate în acest 

scop. 

Secţiunea I - Pregătirea evaluării 

 

Art. 10. În vederea declanşării procedurii de 

evaluare externă a calităţii educaţiei în 

învăţământul preuniversitar, organizaţia 

furnizoare de educaţie înaintează la ARACIP, 

din proprie iniţiativă sau la solicitarea acesteia, 

următoarele documente: 

- cererea de declanşare a procedurii de 

evaluare externă a calităţii educaţiei (în 

original, în format tradiţional); 

- Fişa - tip a unităţii de învăţământ (scanată, 

în format electronic, fiecare pagină semnată 

şi ştampilată de directorul unităţii de 

învăţământ); 

- Proiectul/ planul de dezvoltare instituţională, 

respectiv Planul de acţiune al şcolii (scanat, 

în format electronic, fiecare pagină semnată 

şi ştampilată de directorul unităţii de 

învăţământ); 

- Rapoartele anuale de evaluare internă, 

respectiv: Rapoartele de autoevaluare 

pentru învăţământul profesional şi tehnic 

realizate de unitatea de învăţământ 

respectivă în ultimii 3 ani şcolari încheiaţi, 

care să cuprindă şi planurile de îmbunătăţire 

aferente fiecărui an (scanate, în format 

electronic, fiecare pagină semnată şi 

ştampilată de directorul unităţii de 

învăţământ); 

- Copie de pe ordinul de plată a tarifului de 

evaluare externă – copie scanată, în format 

electronic, semnată şi ştampilată de 

directorul unităţii de învăţământ. 

Art. 11. (1) Documentaţia depusă de 

Procedura de evaluare externă a calităţii educaţiei 
Cf. Metodologiei de evaluare a calităţii educaţiei în învăţământul 

preuniversitar (proiect) 
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ARACIP desfăşoară următoarele activităţi:   
a). întâlnirea membrilor comisiei de evaluare 
externă, în preziua deschiderii activităţilor de 
evaluare, pentru: 
a.1.) organizarea agendei evaluării (abilitare 
cu organizarea internă a furnizorului de 
educaţie); 
a.2.) analiza contextului şi situaţiei concrete a 
unităţii şcolare, aşa cum sunt ele descrise în: 
Proiectul (planul) de dezvoltare instituţională 
(PDI)  sau Planul de acţiune al şcolii (PAS), 
Raportul anual de evaluare internă (RAEI) sau 
Raportul de autoevaluare (RA), situaţia 
centralizată a rezultatelor şcolare pe ultimii 3 
ani comparativ cu rezultatele la  nivel de judeţ; 
a.3.)  programarea orară a activităţilor, 
respectiv a întâlnirilor ce urmează  fi derulate; 
b) deschiderea  activităţilor de evaluare 
externă a calităţii în prezenţa  reprezentanţilor  
unităţii de învăţământ (directorul şcolii, 
coordonatorul Comisiei de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii, coordonatorul pentru 
proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare,  a membrilor Consiliului de 
Administraţie, a observatorului delegat din 
partea inspectoratului şcolar);  
c) stabilirea întâlnirilor dintre membrii echipei 
de evaluare şi reprezentanţi ai cadrelor 
didactice, ai Consiliului de Administraţie, şefi 
de catedre/ comisii metodice/ arii curriculare,  
elevi, Consiliul elevilor, elevi cu performanţe 
deosebite, părinţi, Comitetul de părinţi, 
angajatori agenţi economici parteneri/ 
angajatori, reprezentanţi ai Consiliului Local; 
d) participarea  membrilor comisiei de 
evaluare  la activităţi, după cum urmează: 
vizita şcolii, activităţi de observare directă, 
asistenţe la lecţii, la activităţi extraşcolare 
prevăzute în Calendarul de activităţi al şcolii, 
aplicarea de chestionare unor grupuri ţintă 
(elevi, părinţi,  angajatori agenţi economici 
parteneri/ angajatori, personal didactic, 
didactic auxiliar şi nedidactic), realizarea de 
interviuri individuale şi de grup, vizite la agenţii 
economici unde elevii îşi desfăşoară stagiile 
de practică, alte activităţi curente programate 
la nivelul unităţii de învăţământ etc.; 
e) analiza dovezilor care probează rezultatele 

şi efectele acestor activităţi în privinţa creşterii 

calităţii educaţiei oferite de către unitatea 

(4) Comisia de evaluare este formată din 2- 4 

membri, iar durata vizitei de evaluare este de  2

- 4 zile, în funcţie de dimensiunea şi 

complexitatea unităţii de învăţământ evaluate. 

În cazuri excepţionale, se poate prelungi durata 

vizitei de evaluare, peste termenul stabilit iniţial, 

cu aprobarea Biroului executiv al ARACIP.  

(5) Perioada de desfăşurare a vizitelor de 

evaluare, precum şi componenţa comisiei de 

evaluare desemnate se aduc la cunoştinţa 

organizaţiilor furnizoare de educaţie solicitante, 

într-un termen de cel puţin 15 zile înainte de 

desfăşurarea vizitei de evaluare. 

(6) Documentaţia depusă de unitatea de 

învăţământ respectivă este transmisă de 

ARACIP, prin e-mail, coordonatorului comisiei 

de evaluare, în vederea informării întregii 

echipe, într-un termen de cel puţin 15 zile 

înainte de desfăşurarea vizitei de evaluare. 

 Organizaţia furnizoare de educaţie 

poate solicita, în vederea pregătirii evaluării 

externe, consiliere din partea formatorilor în 

domeniul calităţii educaţiei, înscrişi în Registrul 

special al ARACIP. 

 

Secţiunea II – Desfăşurarea evaluării 

Art. 12. Coordonatorul comisiei de evaluare 
transmite directorului unităţii de învăţământ, cu 
5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea vizitei 
de evaluare, programul vizitei respective. 
Art. 13. Comisia de evaluare desemnată de 
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şcolară,  în special asupra indicatorilor de 

calitate din standardele naţionale; 

f) finalizarea activităţilor de evaluare externă a 

calităţii în prezenţa reprezentanţilor  

organizaţiei furnizoare de educaţie/ unităţii de 

învăţământ şi prezentarea concluziilor 

desprinse din raportul de evaluare externă; 

g) redactarea procesului – verbal; 

h) redactarea raportului de evaluare externă a 

calităţii. 

 

Secţiunea III – Rezultatele evaluării 

 

Art. 14. (1) Raportul final de evaluare externă 

este înaintat la ARACIP şi transmis unităţii de 

învăţământ în termen de 10 zile lucrătoare de 

la finalizarea activităţilor de evaluare.  

(2) Raportul de evaluare externă va conţine 

calificativele acordate şcolii pentru fiecare 

indicator de performanţă din standardele de 

referinţă evaluate. 

(3) Calificativele care pot fi obţinute pentru 

fiecare indicator de performanţă evaluat din 

standardele de referinţă sunt următoarele: 

- ,,Nesatisfăcător”, în situaţia neîndeplinirii a 

cel  puţin unui descriptor din standardele 

de acreditare şi evaluare periodică;   

- ,,Satisfăcător”, în situaţia îndeplinirii tuturor 

descriptorilor din standardele de acreditare 

şi evaluare periodică;   

- ,,Bine”, în situaţia îndeplinirii tuturor 

descriptorilor din standardele de acreditare 

şi evaluare periodică şi a cel puţin unui 

descriptor din standardele de referinţă;   

- ,,Foarte bine”, în situaţia îndeplinirii tuturor 

descriptorilor din standardele de acreditare 

şi evaluare periodică şi a tuturor 

descriptorilor din standardele de referinţă;   

- ,,Excelent”, în situaţia îndeplinirii tuturor 

descriptorilor din standardele de acreditare 

şi evaluare periodică, a tuturor descriptorilor 

din standardele de referinţă, precum şi a 

unor descriptori definiţi de unitatea de 

învăţământ.  

(4) Partea finală a raportului de evaluare 

externă poate prezenta aspecte de bună 

practică în asigurarea calităţii educaţiei la 

nivelul şcolii respective.  Exemplele de buna 

practică consemnate în rapoartele de evaluare 

externă pot fi promovate la nivel local de către 

inspectoratele şcolare şi la nivel naţional de 

ARACIP. 

Art. 15. (1) Pe baza concluziilor Raportului de 

evaluare externă, Comisia de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii revizuieşte planul de 

îmbunătăţire a calităţii educaţiei elaborat de 

şcoală în urma ultimei evaluări interne.  

(2) Implementarea planului de îmbunătăţire 

este monitorizată de reprezentanţii ARACIP şi/ 

sau ai inspectoratelor şcolare.  

Art. 16. (1) În situaţia în care în raportul de 

evaluare externă există indicatori de 

performanţă apreciaţi cu calificati-

vul ,,Nesatisfăcător”, se vor aplica în mod 

corespunzător prevederile art. 34 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu 

modificările ulterioare.  

(2) În cazul menţionat la alin. (1), unitatea de 

învăţământ respectivă va urmări cu prioritate 

implementarea unor măsuri care să conducă la 

remedierea acestora.  

(3) Inspectoratele şcolare  realizează o 

monitorizare specială în cazurile menţionate la 

alin. (1), urmărind progresul înregistrat de 

şcoala respectivă. Rezultatele monitorizării sunt 

aduse la cunoştinţa ARACIP. 
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