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FIȘĂ DE PROIECT NR.4 

 

 

Titlu proiect: Sprijin pentru unitățile școlare în vederea creșterii nivelului de calitate a serviciilor 

educaționale 

 

Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.1 

 

Obiectivul general:  

 

Sprijinirea unităților de învățământ și a furnizorilor de formare profesională inițială în vederea 

creșterii nivelului calităţii serviciilor educaționale oferite 

 

Obiectivele specifice:  

 

 

1.  Revizuirea standardelor şi a metodologiilor pentru asigurarea şi evaluarea externă a calităţii 

educaţiei utilizate la nivel naţional. 

2. Atestarea nivelului de calitate a serviciilor educaţionale oferite de furnizori de educaţie din 

mediul rural şi urban. 

3. Formarea persoanelor aparţinând grupului ţintă pentru implementarea eficientă a sistemului de 

management şi asigurare a calităţii la nivel de furnizor. 

4. Dezvoltarea unei aplicaţii software pentru evaluarea externă şi integrarea ei în aplicaţia 

software pentru evaluarea internă deţinută de ARACIP. 

 

 

Activități: 

 

 

1. Revizuirea standardelor şi a metodologiilor pentru asigurarea şi evaluarea externă a calităţii 

educaţiei şi atestarea nivelului de calitate a serviciilor educaţionale oferite de furnizorii de educaţie 

2. Formarea membrilor comisiilor de evaluarea şi asigurare a calităţii din cadrul furnizorilor de 

educaţie în care se va realiza pilotarea  – minimum 1300 de persoane. 

3. Dezvoltarea aplicaţiei software pentru evaluarea externă şi integrarea ei în aplicaţia software pentru 

evaluarea internă deţinută de ARACIP 

4. Organizarea de evenimente pentru informarea publicului larg, de publicitate, de activităţi de 

conştientizare a stadiului dezvoltării culturii calităţii la nivel de învăţământ preuniversitar şi de 

diseminare a informaţiilor privind proiectul şi rezultatele acestuia 

5. Managementul general al proiectului şi achiziţiile publice. 

 

 

Rezultate anticipate: 

 

Pentru activitatea 1. Revizuirea standardelor şi a metodologiilor pentru asigurarea şi evaluarea 

externă a calităţii educaţiei şi atestarea nivelului de calitate a serviciilor educaţionale oferite de 

furnizorii de educaţie 
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•1 set revizuit de standarde de autorizare de funcţionare provizorie 

•1 set revizuit de standarde  de acreditare 

•1 set revizuit de standarde  de referinţă 

•1  metodologie revizuită de evaluare externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie 

•1  metodologie revizuită de evaluare externă în vederea  acreditării 

• 1 metodologie de selecţie a furnizorilor de educaţie în care se va realiza pilotarea noilor standarde şi 

atestarea nivelului de calitate 

• 1 listă publică cu 650 de furnizori de educaţie selectaţi – din mediul rural (minimum 50%) şi urban 

• 650 de  rapoarte de pilotare a noilor standarde 

• 650 de  rapoarte de evaluare externă a calităţii, în format tradiţional (pe suport de hârtie) şi 

disponibile în variantă electronică în aplicația software deținută de ARACIP 

•cel puţin 520 de atestate a nivelului de calitate (implicând reacreditarea) eliberate 

•cel mult 130 de notificări privind neîndeplinirea standardelor de acreditare transmise 

• 1 studiu privind nivelul calităţii serviciilor educaţionale înregistrat prin standardele în vigoare şi cel 

înregistrat prin noile standarde, precum și privind mecanismele, standardele și procedurile de 

evaluare internă și externă în România și în alte țări din Uniunea Europeană 

 

Pentru activitatea 2. Formarea membrilor comisiilor de evaluarea şi asigurare a calităţii din  

cadrul furnizorilor de educaţie în care se va realiza pilotarea  – minimum 1300 de persoane. 

 

•1 program tematic de formare (20 ore),  acreditat în 20 de centre, pentru formarea actorilor cheie în 

asigurarea şi evaluarea calităţii, de la nivelul furnizorilor de educaţie 

•1 suport de curs tipărit (1500 de exemplare) 

•1300 de membri ai CEAC formaţi şi certificaţi (1-3 din fiecare unitate şcolară selectată) 

•Cel puţin 20 de vizite de monitorizare şi control la centrele de formare 

 

Pentru activitatea 3. Dezvoltarea aplicaţiei software pentru evaluarea externă şi integrarea ei în 

aplicaţia software pentru evaluarea internă deţinută de ARACIP 

 

•1 analiză de configurare a aplicaţiei pentru evaluare externă 

• 1 aplicaţie informatică pentru evaluarea externă pilotată, revizuită şi implementată, integrată în 

aplicaţia informatică pentru evaluarea internă 

•1 material de instruire on-line a utilizatorilor aplicaţiei 

• cel puţin 200 de  utilizatori ai aplicaţiei instruiţi on-line 

 

Pentru activitatea 4. Organizarea de evenimente pentru informarea publicului larg, de activităţi 

de conştientizare a stadiului dezvoltării culturii calităţii la nivel de învăţământ preuniversitar 

public din mediul rural şi de diseminare a informaţiilor privind proiectul şi rezultatele acestuia. 

•2 conferinţe naţionale (de promovare şi de diseminare a rezultatelor proiectului) – fiecare cu maxim 

50 de participanţi; total: maxim 100 de participanţi 

•Cel puţin 4 materiale promoţionale, fiecare în  maxim 1500 de exemplare 

•2 conferinţe de presă 

 

Pentru activitatea 5. Managementul general al proiectului şi achiziţiile publice. 

•3 indicatori de performanţă cu niveluri de realizare şi evaluare realizaţi şi asumaţi intern, la nivel de 

beneficiar 

•cel puţin 20 de rapoarte de monitorizare a activităţilor de formare înregistrate 

•6 rapoarte (1/trimestru) de monitorizare şi de asigurare a calităţii proiectului înregistrate 

•1 plan general de achiziţii publice realizat 

 

Grup țintă:  1300 persoane 

 



  

 
Pagina 3 din 3 

Buget: 3.000.000 EURO 

 

Parteneri publici/privați: partener privat 

 

Activitatea în care va fi implicat partenerul: activitatea 3. Dezvoltarea aplicaţiei software pentru 

evaluarea externă şi integrarea ei în aplicaţia software pentru evaluarea internă deţinută de ARACIP 

 

Profilul partenerului:  

 

Partenerul trebuie să probeze următoarele: 

1. Experiență în dezvoltarea și imnplementarea unor soluții/ aplicații software pentru sprijinirea 

și/ sau îmbunătățirea proceselor / activităților din domeniul educațional; 

2. Experiență în implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile; 

3. Deținerea capacității financiar – operaționale care să permită implementarea activităților 

asumate prin acordul de parteneriat; 

4. Îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții 

generale și Condiții specifice. 

 

 


