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REPERE CONCEPTUALE ŞI METODOLOGICE  
PRIVIND SISTEMUL NAŢIONAL 

DE MANAGEMENT ŞI DE ASIGURARE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI 
 
Toate documentele europene consideră eficienţa şi calitatea educaţie drept premise 
fundamentale ale coeziunii sociale, ale cetăţeniei active, ale creşterii economice şi ale 
dezvoltării umane în vederea tranziţiei spre o societate a cunoaşterii. 
 
Cele două procese majore de reformă iniţiate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în 
domeniul învăţământului preuniversitar, descentralizarea şi managementul calităţii, sunt 
perfect compatibile şi convergente cu direcţiile europene de reformă a sistemelor de 
educaţie şi formare profesională în vederea atingerii obiectivelor fundamentale ale 
"Procesului Lisabona".  
 
Pornind de la aceste direcţi majore de reformă şi având în vedere, pe de o parte, atât 
intenţia Ministerului de a dezvolta un sistem unitar de asigurare a calităţii aplicabil pentru 
toate nivelurile şi formele de învăţământ şi, pe de altă parte, principiile care fundamentează 
politica de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar1, Agenţia Română de Asigurare 
a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) propune pentru dezbaterea publică 
reperele generale, conceptuale şi metodologie ale viitorului cadru naţional de 
management al calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar. Subliniem faptul că 
aceste repere au ca fundament legislaţia din domeniul asigurării calităţii educaţiei, ele 
reprezentând primul pas de operaţionalizare a prevederilor legale în metodologii, ghiduri şi 
celelalte instrumente care, conform legii, vor fi elaborate în perioada imediat următoare.  
 
Aceste repere conceptuale şi metodologice fundamentează Strategia pe termen mediu 
privind implementarea sistemului de management al calităţii educaţiei în învăţământul 
preuniversitar2. 
 
1. Construirea unui sistem naţional coerent şi unitar de management al calităţii 
 
În conformitate cu prevederile legale, sistemul de management şi de asigurare a calităţii 
cuprinde, ca etapă premergătoare şi pregătitoare, autorizarea şi acreditarea instituţiilor de 
învăţământ, întrucât sistemele de management şi de asigurare a calităţii pot fi implementate 
numai după ce unităţile şcolare îndeplinesc un număr de cerinţele de funcţionare, 
considerate minimale.  
 
Ca atare, pentru a nu introduce în sistem un sistem dublu de principii, standarde, 
metodologii şi proceduri, managementul calităţii la nivel naţional cuprinde două elemente 
fundamentale: asigurarea funcţionării instituţiilor de învăţământ şi asigurarea şi 
managementului calităţii la nivel de instituţie şcolară şi la nivel de sistem. 
 

                                                           
1 "Declaraţia de principii" a ARACIP a fost dată publicităţii în noiembrie 2005. V.  www.edu.ro  
2 Prezentată în Anexa 3. 
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a. Asigurarea funcţionării instituţiilor de învăţământ. Dreptul la educaţie, înscris în 
Constituţie, este realizat, în mare măsură, prin garantarea accesului liber, neîngrădit, al 
fiecărei persoane la sistemul naţional de educaţie şi de formare profesională. Pentru 
asigurarea acestui drept fundamental, fiecare instituţie de învăţământ va funcţiona pe 
baza unor standarde care să ofere tuturor participanţilor la educaţie garanţia că educaţia 
primită este conformă cu cerinţele stabilite la nivel naţional. Ca urmare, standardele 
naţionale vor fi unitare, vor aborda toate domeniile prevăzute de lege şi vor fi 
aplicate individual fiecărei unităţi şcolare. 
 
Fiecare instituţie de învăţământ nou înfiinţată va fi supusă unei proceduri de evaluare în 
două faze, autorizarea provizorie şi acreditarea. 
• Prin autorizarea provizorie se certifică faptul că există toate premisele pentru ca 

oferta de educaţie a respectivei instituţii să fie conformă cu cerinţele legale. 
Evaluarea în vederea autorizării va avea următoarele ţinte: 
- procedurile pentru dezvoltarea instituţională - de planificarea strategică şi 

operaţională; 
- managementul (conducerea) şi structura instituţională; 
- resursele umane proiectate; 
- facilităţile (spaţii şcolare, auxiliare etc.), resursele materiale şi cele financiare; 
- oferta educaţională - inclusiv curriculum-ul adoptat de instituţia şcolară şi 

auxiliarele curriculare prevăzute;  
- sistemul informaţional; 
- procedurile de asigurare şi de management al calităţii; 
- prognozele şi aşteptările privind rezultatele şcolare.  

• Acreditarea instituţiilor de învăţământ certifică, în afara existenţei şi reînnoirii 
premiselor şi faptul că procesele educaţionale, în special procesele de predare şi 
de învăţare, respectă reglementările legale iar rezultatele sunt cele aşteptate şi se 
înscriu, totodată, în limitele considerate ca acceptabile la nivel naţional. Aceste 
rezultate se referă la: 
- rezultatele şcolare propriu-zise - indicatorii de "reuşită" şcolară; 
- satisfacţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi (elevi, părinţii acestora, angajatori sau, 

după caz, alte instituţii care şcolarizează absolvenţii etc.) faţă de educaţia oferită; 
- rezultatele privind dezvoltarea personalului şi dezvoltarea managerială; 
- creşterea rolului şi a răspunderii sociale şi comunitare; 
- raportarea la principalii indicatori stabiliţi la nivel naţional. 

 
Instituţiile acreditate3 se supun evaluării periodice la fiecare 5 ani. Scopul evaluării 
periodice este de a verifica dacă instituţia şcolară se menţine la nivelul standardelor 
naţionale de acreditare. Ca urmare, evaluarea periodică va fi echivalentă cu o 
reacreditare. 

 
Insuccesul la evaluarea periodică nu va însemna nicidecum desfiinţarea unităţii de 
învăţământ. Desfiinţarea este o măsură extremă şi care va fi luată numai în cazurile în 
care nu există nici o altă soluţie de menţinere a unităţii şcolare. Ca atare, evaluarea 
periodică nu urmăreşte nici desfiinţarea unităţilor şcolare şi nici găsirea sau pedepsirea 
unor (eventuali) vinovaţi. Scopul ei fundamental este identificarea acelor domenii sau 
zone în care este necesară o intervenţie de aducere sau de readucere a 
funcţionării instituţiei şcolare la nivelul stabilit de lege. Această intervenţie va fi 
realizată de instituţia sau instituţiile care, în faţa legii, au răspunderi în acest sens: 
instituţia şcolară însăşi dar şi administraţia locală sau judeţeană, inspectoratul şcolar sau 
Ministerul. Intervenţia se va materializa prin diferite programe de sprijin care vor viza 
aspectele deficitare (de exemplu, construirea / reabilitarea spaţiilor şcolare, calificarea / 

                                                           
3 Conform legii, toate instituţiile publice de educaţie se consideră acreditate. 
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perfecţionarea personalului didactic sau de conducere, procurarea de echipamente, 
materiale sau de auxiliare curriculare, optimizarea relaţiilor cu comunitatea, 
îmbunătăţirea documentelor programatice etc.). 

 
Anticipăm ca un număr semnificativ de unităţi şcolare, cu precădere în mediul rural dar şi 
în mediul urban, să nu îndeplinească, la prima evaluare periodică4, standardele 
naţionale. Este esenţial ca această diagnoză, pe care o dorim sinceră, să ducă la 
sensibilizarea opiniei publice şi a factorilor politici în direcţia alocării unor resurse 
suficiente pentru ca sistemul de învăţământ să poată funcţiona în condiţii cel puţin 
normale. 

 
b. Managementul propriu-zis al calităţii este a doua dimensiune a sistemului naţional al 

calităţii. Dacă în domeniul acreditării instituţionale, accentul se pune pe latura "obiectivă" 
a calităţii (anume, respectarea standardelor), în privinţa calităţii latura "subiectivă" devine 
cel puţin la fel de importantă. Aceasta deoarece, dincolo de orice prevederi legale, 
calitatea educaţiei este produsă, generată, asigurată la nivelul relaţiei educaţionale 
fundamentale, cea dintre profesor şi elev dar ea este definită şi constatată la 
nivelul beneficiarilor de educaţie.  
 
Ca urmare, nu putem vorbi de asigurarea calităţii decât la nivelul şcolii, pentru că doar 
acolo se poate genera încrederea participanţilor la procesul educaţional că 
rezultatele obţinute vor avea valoare pentru ei. Încrederea este o necesitate 
absolută a unui sistem funcţional de management al calităţii, întrucât frica şi 
neîncrederea generează, de regulă, date false. Ca atare, activitatea şcolară centrată 
pe calitate trebuie să fie motivată intrinsec, pe baza unor principii, concepte şi 
reprezentări comune, deci pe baza unei culturi comune a calităţii.  
 
Cercetările desfăşurate în ultimii ani de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei au 
demonstrat inexistenţa acestei culturi comune, fiind evidente câteva caracteristici care 
vor afecta introducerea unui sistem naţional de management al calităţii: 
• Diversitatea extremă şi caracterul contradictoriu al modului în care este înţeleasă 

“calitatea educaţiei”. 
• Existenţa unor preocupări explicite pentru asigurarea calităţii doar la nivelul unui 

număr foarte mic de unităţi şcolare5. 
• Centrarea activităţii manageriale pe funcţionarea unităţii şcolare şi nu pe dezvoltarea 

acesteia. 
• Centrarea întregii activităţi şcolare pe proceduri şi nu pe obiectivele stabilite şi nici 

pe rezultatele obţinute. 
• Asigurarea calităţii este considerată drept responsabilitatea exclusivă a şcolii iar 

implicarea celorlalţi parteneri şi actori nu este considerată ca inoportună. 
• Aprecierea resurselor materiale (echipamente, manuale, materiale didactice etc.) 

drept principalele surse ale calităţii educaţiei. 
 
Aceste constatări fac necesară introducerea progresivă a sistemului naţional de 
indicatori, standarde şi proceduri privind asigurarea şi evaluarea calităţii educaţiei. 
Implementarea sistemului de management al calităţii va avea două dimensiuni 
fundamentale: 
• Dezbaterea publică, reală şi consistentă, urmată de obţinerea acordului actorilor 

educaţionali, în special al beneficiarilor direcţi şi indirecţi.  

                                                           
4 Evaluarea periodică va fi iniţiată începând cu 2007, după pilotarea standardelor şi metodologiei de evaluare în 
vederea acreditării. 
5 Cele mai multe din învăţământul profesional şi tehnic, în urma derulării unor proiecte Phare. Vezi www.tvet.ro  
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• Legiferarea elementelor sistemului naţional de management al calităţii numai după 
ce un număr semnificativ de unităţi şcolare vor îndeplini criteriile şi standardele 
acceptate şi vor fi capabile să realizeze procedurile respective. 

 
Standardele de calitate vor fi definite pe trei niveluri: minimal, de referinţă şi de 
excelenţă: 
• Standardele minimale vor cuprinde acele elemente de calitate pe care actorii 

educaţionali le vor considera absolut necesare. Aceste elemente vor fi introduse în 
standardele de acreditare care vor fi, astfel, reînnoite şi îmbogăţite periodic. Astfel, 
standardele de acreditare vor cuprinde, treptat indicatori şi descriptori privind 
calitatea nu numai privind funcţionarea unităţii şcolare.  

• Standardele de referinţă indică nivelul optim de calitate pentru sistemul de 
învăţământ şi pentru fiecare unitate şcolară în parte, în condiţiile date, iar 
standardele de excelenţă nivelul ideal al calităţii, stabilit în funcţie de ţintele 
strategice definite prin politici şi strategii educaţionale.  

 
Am considerat necesară introducerea unei categorii suplimentare de standarde 
(“standardele de excelenţă”) din mai multe motive: 
• Necesitatea aplicării principiului îmbunătăţirii şi învăţării continue: standardele de 

excelenţă vor orienta dezvoltarea unităţilor şcolare care îndeplinesc deja cerinţele 
stipulate în standardelor de referinţă. 

• Evidenţierea exemplelor de bună practică în domeniul calităţii. 
• Stimularea competiţiei între unităţile şcolare – inclusiv prin acordarea unor “premii de 

excelenţă” în diferite domenii ale calităţii. 
• Facilitarea orientării beneficiarilor (elevi, părinţi, angajatori etc.) spre acele unităţi 

şcolare care le satisfac cel mai bine nevoile şi interesele prin evidenţierea clară a 
“domeniilor de excelenţă” ale fiecărei unităţi şcolare. 

 
Subliniem faptul că numai cerinţele minimale de calitate, şi numai după introducerea 
lor în standardele de acreditare, vor produce consecinţe legale. Evaluarea, la nivel 
naţional şi local, pe baza standardelor de referinţă şi a celor de excelenţă va avea un 
dublu rol: 
• Raportarea în faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi în privinţa calităţii ofertei 

educaţionale evidenţiind rolul fiecărui actor în creşterea sau, dimpotrivă, în 
diminuarea calităţii, la nivel de sistem, dar şi la nivelul fiecărei unităţi şcolare. 
Introducerea unui sistem de raportare urmăreşte aplicarea consecventă a principiului 
răspunderii publice. 

• Orientarea dezvoltării sistemului de învăţământ şi a fiecărei unităţi şcolare în parte 
pe baza ţintelor strategice stabilite la nivel naţional şi local şi prin compararea 
performanţelor sistemului românesc de învăţământ cu alte sisteme şcolare. 

 
Toţi actorii educaţionali esenţiali – instituţionali sau non-instituţionali – vor fi implicaţi 
în managementul şi asigurarea calităţii. Rolurile acestor actori, aşa cum apar ele 
conturate în legislaţia existentă,  sunt prezentate, sintetic, în Anexa 2. 
 
2. Centrarea managementului calităţii pe valoarea adăugata şi pe progres 
 
Conceptul de calitate are o încărcătură culturală şi valorică evidentă. Calitatea, la nivelul cel 
mai general, însemnă nivelul de excelenţă, valoare sau merit asociat unui anumit 
produs sau serviciu. În lege, calitatea este definită drept “ansamblul de caracteristici ale 
unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptările 
beneficiarilor precum şi standardele de calitate”. Ca urmare, calitatea este relativă la 
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valorile promovate, concretizate prin aşteptările (explicite sau implicite) ale unor beneficiari 
clar identificaţi.  
 
De aceea, trecerea la un sistem naţional de management al calităţi impune o 
conştientizare şi o explicitare a ceea ce însemnă calitate în toate domeniile vieţii 
şcolare. Ca urmare, va trebui să definim foarte clar ce înseamnă o “şcoală bună”, un 
“profesor bun”, un “director bun”, un “elev bun” etc.  
 
Indiferent de conţinutul conceptului, evaluarea calităţii educaţiei se face pe baza valorii 
adăugate, adică în funcţie de ceea ce şcoala, educaţia, adaugă la “zestrea” de cunoaştere, 
deprinderi, atitudini, competenţe generale existente deja la nivelul indivizilor, grupurilor şi 
comunităţilor. Cu alte cuvinte, calitatea se referă la plusul înregistrat la nivelul rezultatelor 
generale ale şcolii şi în special la nivelul rezultatelor elevilor, prin derularea proceselor 
educaţionale după ce înlăturăm influenţa premiselor educaţionale – factorii de context şi 
factorii de intrare, mai ales resursele disponibile. 
 
Datele statistice şi cercetările recente demonstrează că şcolile sunt foarte diferite în 
ceea ce priveşte premisele şi resursele puse în joc. De exemplu, unele şcoli 
funcţionează în comunităţi în care acţionează factori de risc cum ar fi sărăcia, şomajul, 
nivelul scăzut de educaţie, lipsa de resurse materiale etc. Chiar dacă aceste şcoli depun 
eforturi similare sau chiar mai mari decât şcolile care funcţionează în comunităţi favorizate 
(cu nivel economic, cultural şi educaţional ridicat etc.), rezultatele obţinute vor fi foarte 
diferite. Ca urmare, nu este nici corectă şi nici productivă compararea unităţilor 
şcolare exclusiv pe baza rezultatelor şcolare brute.  
 
De aceea, introducerea evaluării calităţii pe baza conceptului de valoare adăugată este 
esenţială pentru: 
• A discerne influenţa reală a educaţiei asupra rezultatelor obţinute. Multe şcoli obţin 

rezultate deosebite nu atât din cauza calităţii corpului profesoral şi a proceselor de 
predare şi de învăţare, cât datorită influenţei factorilor “de intrare”: elevi selecţionaţi, 
resurse educaţionale abundente, comunitatea care sprijină şcoala etc. 

• A motiva şcolile care obţin rezultate deosebite în termeni de valoare adăugată, 
chiar dacă rezultatele brute sunt inferioare altor unităţi şcolare. De exemplu, pentru 
liceele teoretice de tradiţie, care se găsesc în fiecare capitală de judeţ, un procent de 
75% de reuşită la bacalaureat ar fi o tragedie, în timp ce pentru multe licee agricole 
acest procent ar trebui considerat drept excepţional.  

 
Calitatea se poate obţine şi în şcolile care acţionează în condiţii grele iar efortul depus 
şi rezultatele obţinute trebuie recunoscute şi recompensate. 
 
Pentru a putea măsura valoarea adăugată, este necesară o estimare corectă a condiţiilor de 
intrare, exprimată în factori de risc. În funcţie de numărul şi intensitatea acestor factori, 
şcolile pot avea, la eforturi egale,  rezultate foarte diferite. De aceea, compararea 
rezultatelor unităţilor şcolare are semnificaţie numai în interiorul aceleiaşi “categorii 
de risc”. 
 
Factorii de risc sunt numeroşi şi, în acelaşi timp, diferiţi. Pentru început, propunem un 
număr de  14 factori de risc: 
a) Procentul elevilor care au dreptul la bursă socială – sunt unităţi şcolare în care numărul 

elevilor care primesc burse este sub 10%, în timp ce în altele numărul elevilor care ar 
avea acest drept depăşeşte 60%. 

b) Procentul familiilor care primesc diferite forme de ajutor social. 
c) Procentul familiilor în care cel puţin un părinte este şomer. 
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d) Procentul familiilor monoparentale. 
e) Procentul elevilor migranţi (care îşi însoţesc părinţii angajaţi cu munci sezoniere). 
f) Nivelul studiilor părinţilor elevilor şcolii – distribuţia procentuală. Nivelul educaţiei 

părinţilor este considerat drept factorul care influenţează cel mai mult reuşita şcolară. 
g) Numărul absenţelor motivate / elev pe considerente medicale – care este un indicator al 

stării de sănătate a populaţiei şcolare. 
h) Numărul absenţelor nemotivate / elev – care indică, pe lângă, atitudinea faţă de educaţie 

a familiei şi alte probleme, cum ar fi, de exemplu, utilizarea muncii copiilor în gospodărie. 
i) Procentul orelor din planul de învăţământ predate de cadre didactice care nu au 

calificare pentru domeniul respectiv (nu numai orele predate de cadrele necalificate ci şi 
cele predate de profesorii de alte specialităţi – “catedrele mozaic”). 

j) Fluctuaţia cadrelor didactice – care poate varia între 0 şi peste 50%. 
k) Cantitatea şi starea clădirilor, echipamentelor şi auxiliarelor curriculare. 
l) Mediul de funcţionare – urban central / urban periferic / rural – comună / rural – sat. 
m) Timpul petrecut de elevi pe drumul spre / de la şcoală (peste o oră zilnic) sau distanţa  

parcursă pe jos (sub 2 km / peste 2 km). 
n) Nivelul violenţei şi al delincvenţei în rândul populaţiei şcolare. 
 
Urmează ca, după realizarea de cercetări şi după dezbaterea publică, această listă să fie 
definitivată iar factorii de risc ierarhizaţi. Unităţile şcolare vor fi, apoi, clasificate, după o 
metodologie specifică, în categorii de risc în funcţie de condiţiile de funcţionare (de la “unităţi 
şcolare care funcţionează în condiţii foarte dificile” până la “unităţi şcolare care funcţionează 
în condiţii excelente”. 
  
Pentru fiecare categorie de unităţi şcolare vor fi calculate “medii de referinţă” pentru 
indicatorii privind rezultatele şcolare, în special rezultatele la examinările naţionale dar şi alţi 
indicatori privind rezultatele cum ar fi angajabilitatea, continuarea studiilor etc. Judecarea 
rezultatelor unei unităţi şcolare se va realiza numai prin comparare cu media de 
referinţă a categoriei respective. Ca urmare, putem avea şcoli excelente chiar dacă 
performanţele sunt sub media brută naţională, şcolile respective compensând prin valoare 
adăugată o bună parte din handicapul reprezentat de condiţiile “de intrare”: 
• va fi considerată “normală” performanţa situată între medie + / – o abatere standard; 
• şcolile cu performanţe sub această valoare vor intra în programe “de supraveghere” sau 

“de remediere”, în funcţie de amploarea variaţiei; 
• şcolile cu performanţe peste valoarea respectivă pot fi considerate “şcoli reprezentative” 

sau, după caz, “de excelenţă”. 
 
3. Fundamentarea managementului calităţii pe autoevaluare şi pe dezvoltarea 

instituţională  
 
Având în vedere că producerea, generarea calităţii se realizează la nivelul relaţiei 
educaţionale fundamentale, este de la sine înţeles şi faptul că prima instanţă de evaluare, 
de judecare a calităţii este şcoala însăşi. Ca urmare, evaluarea internă a calităţii 
(autoevaluarea) este esenţială pentru orice sistem de management al calităţii. Mecanismele 
de autoevaluare vor fi prezente: 
• în toate proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţii şcolare; 
• în implementarea acestor proiecte, programe, planuri şi acţiuni; 
• în funcţionarea concretă, de zi cu zi a unităţii şcolare; 
• în evaluarea activităţii curente şi a îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor propuse. 
 
Este evident faptul că autoevaluarea trebuie să asigure, în primul rând, realizarea 
principalelor funcţii ale evaluării - anume: 
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• îmbunătăţirea activităţii curente – evaluarea trebuie să fie oportună, să împiedice 
apariţia disfuncţiilor majore şi, în acelaşi timp, să arate foarte clar ce a mers şi ce nu în 
activităţile trecute; 

• asigurarea feed-back-ului pentru grupurile semnificative de interes – rezultatele 
acţiunilor trebuie cunoscute de către elevi, părinţi, cadre didactice, manageri, comunitate 
în ansamblul ei, pentru ca toate aceste grupuri de interes să poată judeca dacă 
“investiţia” făcută (nu numai cea financiară) a dus sau nu la impactul scontat şi dacă 
merită continuată sau nu; 

• revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii 
şcolare pentru ca acestea să servească mai bine misiunii asumate. 

 
Dezvoltarea unor mecanisme şi instrumente de autoevaluare, realizate în comun şi 
asumate la nivel cultural şi nu numai formal, constituie o etapă esenţială în asigurare a 
calităţii. Evaluăm pentru a dezvolta, pentru a creşte, pentru a învăţa şi nu pentru a 
sancţiona, pentru a lăuda, pentru a spune “nu se poate” sau pentru a ne linişti că lucrurile 
merg bine. Subliniem, aici, încă o dată, necesitatea ca întreg procesul de autoevaluare să fie 
perceput ca util şi benefic de către toţi actorii semnificativi de la nivelul şcolii. 
 
Demersul de autoevaluare, condus de comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, 
va cuprinde următoarele etape esenţiale: 
a) Selectarea domeniului / temei / temelor care vor fi supuse procedurilor de auto-

evaluare. Primele autoevaluări vor viza toate domeniile prevăzute de lege pentru a 
avea o imagine completă asupra a ceea ce se întâmplă în şcoală. 

b) Diagnoza şi judecarea nivelului de realizare pentru fiecare din temele selectate – 
utilizând indicatorii şi descriptorii din standardele naţionale şi / sau din standardele 
proprii.  

c) Identificarea punctelor tari, a slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile de 
remediere / dezvoltare.  

d) Raportarea constatărilor şi, dacă este cazul, modificarea / optimizarea proiectului 
de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale asociate. 

e) Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare / optimizare / remediere. 
f) Reaplicarea instrumentului de evaluare pentru a evidenţia progresul realizat. 
 
În toate aceste faze ale procesului de autoevaluare vor fi implicaţi partenerii semnificativi 
de la nivelul comunităţii. 
 
Totodată, procedurile de asigurare a calităţii nu vor fi separate de procedurile normale de 
dezvoltare instituţională. Sistemele şi procedurile de asigurare a calităţii nu reprezintă 
ceva în plus, nu sunt “paralele” faţă de cele care asigură funcţionarea şi dezvoltarea 
unităţii şcolare ci parte integrantă a acestora. Mai mult decât atât: în momentul în care, în 
mod conştient şi deliberat, funcţionarea şcolii şi dezvoltarea instituţională sunt ambele puse 
sub semnul calităţii (adică vor răspunde la întrebarea “ce trebuie să facem pentru a creşte 
calitatea educaţiei pe care o oferim ?”), sistemele şi procedurile de funcţionare şi de 
dezvoltare devin ele însele sisteme şi proceduri de asigurare a calităţii.  
 
Ca urmare, creşterea calităţii educaţiei trebuie să devină, în mod explicit, baza 
întregului proces de proiectare / planificare realizat la nivelul unităţii şcolare iar ciclul 
dezvoltării unităţii şcolare trebuie considerat un ciclu al calităţii. 
 
Comisia de evaluare şi de asigurare a calităţii nu va trebui să reia întreg procesul de 
proiectare şi planificare ci va avea ca funcţii: 
• Definirea în mod explicit a valorilor, principiilor şi indicatorilor calităţii. 
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• Construiască, prin participare şi dezbatere, a consensul tuturor “purtătorilor de 
interese” (elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi 
ai comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor şi indicatorilor de calitate. 

• Urmărirea respectării, în toate procedurile curente de funcţionare şi de dezvoltare, a 
valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi. 

• Evaluarea impactului tuturor proceselor, mai ales al procesului de învăţământ, şi al 
tuturor activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi raportarea în 
faţa autorităţilor şi a comunităţii asupra modului în care a fost asigurată calitatea. 

• Propunerea măsurilor de optimizare / creştere / dezvoltare a calităţii educaţiei oferite 
de unitatea şcolară – la nivelul conceptului, al principiilor, al indicatorilor, al standardelor 
privind calitatea, dar şi al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea 
şcolii. 

 
Prin sistemul propus de management al calităţii vom promova şi principiul practicabilităţii, 
asigurându-ne că sistemul nu devine birocratic şi dificil de coordonat. Ca urmare, după 
fireasca perioadă de învăţare, considerăm că procedurile de asigurare a calităţii nu vor 
“încărca” suplimentar cadrele didactice şi, mai ales, directorul şcolii. Atragem atenţia în mod 
particular asupra pericolului birocratizării activităţii de asigurare şi de evaluare a calităţii. Din 
această cauză, în afara documentelor expres prevăzute de actele normative, cantitatea de 
documente solicitate va fi redusă la minimum, aplicându-se în practică principiului 
încrederii şi al “prezumţiei de adevăr” pentru declaraţiile privind calitatea educaţiei.   
 
Controlul calităţii, care va fi realizat, conform legii, de către inspectoratul şcolar6 şi evaluarea 
externă, realizată de către ARACIP prin corpul său propriu de experţi, vor avea rolul de a 
valida autoevaluarea realizată de către instituţia şcolară – atât în privinţa îndeplinirii 
criteriilor de acreditare, cât şi a celor privind calitatea. 
 
4. Transparenţa sistemului naţional de management şi de asigurare a calităţii  
 
Toate documentele care se referă la evaluarea instituţională în vederea autorizării, 
acreditării şi privind evaluărea calităţii vor fi publice. Aceste documente sunt: 
• Documentele de orientare conceptuală şi metodologică a activităţii. 
• Standardele de evaluare instituţională şi standardele de calitate. 
• Metodologiile de evaluare instituţională în vederea autorizării şi acreditării, de evaluare a 

calităţii, de selecţie a experţilor, precum şi ghidurile asociate. 
• Listele de experţi implicaţi în evaluare. 
• Rapoartele de autoevaluare şi de evaluare externă. 
 
Totodată, toate iniţiativele din domeniul managementului şi asigurării calităţii, toate 
documentele programatice şi operaţionale vor fi supuse dezbaterii publice sub diferite 
forme: 
• Publicarea – pe suport electronic, pe site-ul ARACIP, şi, în anumite cazuri, pe hârtie. 

ARACIP va iniţia, în luna iunie, publicarea unor “minighiduri” privind cele două 
dimensiuni ale activităţii proprii – acreditarea instituţională şi managementul calităţii.  

• Seminare, mese rotunde, conferinţe şi alte forme de dezbatere “pe viu”, organizate de 
către ARACIP sau la iniţiativa altor organizaţii interesate. Vor fi publicate, cu predilecţie 
sub formă electronică, rapoarte privind rezultatele acestor consultări. 

• Conferinţe de presă periodice – cel puţin una pe lună, începând cu septembrie 2006 – şi 
alte intervenţii în mass-media. 

 

                                                           
6 Este imperativ necesară redefinirea rolului inspectoratului şcolar în funcţie de sistemul naţional de management 
al calităţii şi pe baza strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar. 
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Suntem conştienţi că dezbaterea naţională autentica va implica şi polemica pe baza 
punctelor de vedere diferite privind problemele în discuţie. Este important ca această 
polemică să se centreze pe ceea ce este cu adevărat important – valori, concepte, principii, 
standarde, proceduri etc., să vizeze acţiuni şi fapte şi nu persoane sau intenţii. 
 
5. Îmbunătăţirea continuă a calităţii - scop fundamental al sistemului naţional de 

management al calităţii. 
 
Activitatea ARACIP şi a celorlalte instituţii şi componente instituţionale implicate în 
managementul şi asigurarea calităţii are ca scop îmbunătăţirea continuă a calităţii 
educaţiei oferite de învăţământul preuniversitar din dubla perspectivă avută în vedere: 
• Dezvoltarea sistemului de învăţământ şi progresul privind indicatorii naţionali şi 

respectarea standardelor naţionale. 
• Creşterea relevanţei educaţiei pentru nevoile individuale, comunitare şi general sociale 

şi a nivelului satisfacţiei beneficiarilor direcţi şi indirecţi faţă de serviciile educaţionale 
oferite. 

 
Modul în care activităţile coordonate de ARACIP, aşa cum sunt ele specificate de legislaţia 
în vigoare, contribuie la îmbunătăţirea calităţii este prezentat, schematic, în Anexa 1. Se pot 
observa cele două dimensiuni ale activităţii ARACIP: prima, acreditarea, ca etapă 
premergătoare dar care nu influenţează direct, ci doar mediat, îmbunătăţirea calităţii şi, cea 
de-a doua, managementul calităţii, cu rol decisiv în acest sens. 
 
Evaluarea calităţii educaţiei se bazează pe trei procese fundamentale, definite prin lege  – 
asigurarea internă a calităţii, controlul calităţii şi evaluarea externă a calităţii. Numai 
evaluarea calităţii din această triplă perspectivă poate garanta obiectivitatea. 
 
Instrumentele esenţiale ale managementului calităţii pot fi definite, la rândul lor, prin trei 
caracteristici, prevăzute şi ele în lege: componentele, procedurile şi domeniile de aplicare. 
 
Îmbunătăţirea calităţii este efectul realizării proceselor specifice, în domeniile definite 
şi folosind componentele stabilite de lege. La rândul ei, îmbunătăţirea calităţii 
educaţiei va conduce, prin calificările oferite de furnizorii de educaţie, la adecvarea 
serviciilor educaţionale la nevoile exprimate şi implicite ale beneficiarilor, precum şi la 
creşterea satisfacţiei acestora faţă de serviciile educaţionale oferite. 
 
Pentru a-şi îndeplini rolul, ARACIP va elabora sisteme de indicatori calitativi şi cantitativi 
care să permită judecarea nivelul de performanţă, de succes, al sistemului de învăţământ 
pre-universitar. Acest lucru va fi realizat în primul rând, prin colaborarea cu alte instituţii cu 
rol în managementul calităţii. Avem în vedere, în special: 
• Colaborarea cu Agenţia responsabilă cu managementul calităţii în învăţământul superior 

(ARACIS), pentru a asigura caracterului unitar al indicatorilor pentru cele două niveluri 
de învăţământ, universitar şi preuniversitar.  

• Colaborarea cu celelalte instituţii în coordonarea sau subordonarea Ministerului, mai ales 
cu Consiliul Naţional pentru Curriculum, Centrul Naţional pentru Dezvoltarea 
Învăţământului Profesional şi Tehnic, Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, 
Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei. 

• Colaborarea cu inspectoratele şcolare judeţene.  
 
Indicatorii de calitate vor fi exprimaţi ca date cantitative şi statistice, cum ar fi rata de 
succes, rata de abandon, dobândirea abilităţilor-cheie şi a competenţelor-cheie, calificările 
obţinute pe diferite niveluri, participarea şi progresul în procesul de învăţare, precum şi ca 
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indicatori calitativi, de exemplu gradul de satisfacţie a elevilor în ceea ce priveşte oferta, 
gradul de implicare a partenerilor sociali în sistem, dar şi, nu în ultimul rând,  viziunea 
publică asupra sistemului. 
 
De asemenea, indicatorii promovaţi de către ARACIP vor acoperi şi domenii largi, precum 
eficienţa din punct de vedere al costurilor, fezabilitatea sistemului, efectele schimbărilor 
economice şi tehnologice asupra sistemului, asupra aşteptărilor persoanelor cheie şi asupra 
politicilor guvernamentale. 
 
6. Flexibilitatea şi caracterul evolutiv al sistemului naţional de management al 

calităţii 
 
Pentru a se asigura caracterul evolutiv al sistemului managementului calităţii, ARACIP va 
elabora şi va implementa un sistem de asigurare a calităţii propriei activităţi, prin care se va 
asigura dezvoltarea permanentă a sistemului naţional de management al calităţii şi 
adaptarea acestuia la nevoile sociale, şi ele în schimbare continuă şi rapidă.  
 
Vor fi iniţiate proceduri de analiză periodică a nevoilor beneficiarilor de educaţie, de 
consultare a actorilor educaţionali, de măsurare a nivelului satisfacţiei acestora faţă de 
serviciile educaţionale oferite de instituţiile de învăţământ.  
 
Pentru a se asigura flexibilitatea şi adaptabilitatea sistemului naţional de management al 
calităţii, diferitele categorii şi tipuri de unităţi şcolare, chiar instituţii şcolare individuale îşi pot 
propune, pe lângă standardelor naţionale de calitate, standarde şi indicatori specifici. 
Existenţa unor instrumente specifice, adaptate, de asigurare a calităţii este necesară din mai 
multe motive: 
• Există subsisteme ale sistemului de învăţământ – învăţământul profesional şi tehnic, 

învăţământul artistic, învăţământul sportiv etc. – care au obiective proprii, care trebuie 
reflectate în criterii, standarde şi indicatori specifici de calitate. 

• Sistemul naţional de management al calităţii nu poate acoperi extrema varietate de 
condiţii specifice în care funcţionează instituţiile de învăţământ, condiţii care trebuie 
reflectate în sistemul de management al calităţii. 

• Nu în ultimul rând, pentru a se impune pe piaţa serviciilor educaţionale, în condiţiile 
descentralizării şi ale creşterii ponderii c.d.ş. / c.d.l., fiecare unitate şcolară îşi va crea  o 
“personalitate” proprie, prin care oferta educaţională va fi adaptată unor nevoi individuale 
şi comunitare specifice.  

 
Învăţământul profesional şi tehnic pilotează, cu sprijinul Uniunii Europene prin programul 
Phare, un sistem propriu de management al calităţii, bazat pe Cadrul Comun European de 
Asigurare a Calităţii. Această experienţă, în mod cert utilă, va fi folosită de către ARACIP 
pentru construirea şi dezvoltarea sistemului naţional de management al calităţii. Totodată, 
ARACIP va colabora cu Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi 
Tehnic (CNDIPT) şi cu Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) în 
elaborarea unei politici comune de acreditare instituţională pentru unităţile şcolare care sunt 
şi furnizori de formare profesională. În acest sens, propunem ca ARACIP să acrediteze 
unităţile şcolare respective ca furnizori de educaţie, CNDIPT să le acrediteze ca furnizori de 
formare profesională iniţială iar CNFPA, prin comisiile judeţene, să le autorizeze, dacă este 
cazul, şi ca furnizori de formare profesională continuă a adulţilor. 
 
Anticipăm crearea unor elemente specifice de management al calităţii şi pentru alte 
subsisteme ale sistemului naţional de învăţământ. De asemenea, vom încuraja unităţile 
şcolare să implementeze sistemele deja recunoscute de management al calităţii (ISO, 
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EFQM, CQAF-VET7 etc.) - cu necesarele precauţii: aceste unităţi vor fi şi ele monitorizate în 
privinţa asigurării calităţii întrucât sistemele de management al calităţii nu garantează, prin 
simpla lor existenţa, furnizarea unor servicii educaţionale de calitate. 
 
Flexibilitatea şi caracterul evolutiv al sistemului de management al calităţii sunt asigurate şi 
prin structura standardului de calitate: 
• Structura standardului: fiecare standard, pornind de la domeniile şi criteriile stabilite prin 

lege, are în componenţă subdomenii, indicatori şi descriptori – cantitativi şi calitativi - 
astfel încât îndeplinirea cerinţelor să poată fi dovedită în mod obiectiv.  

• Existenţa a trei niveluri ale calităţii – minimal, optimal şi de excelenţă - face ca, pe 
măsura evoluţiei calităţii educaţiei, cerinţele minimale să fie introduse în standardele de 
acreditare iar nivelurile următoare să fie redefinite periodic. 

 
Pe măsura construirii sistemului naţional de management al calităţii, acesta va cuprinde şi 
reglementări specifice instituţiilor conexe, coordonate şi subordonate Ministerului. Avem în 
vedere, în special,  inspectoratele şcolare judeţene, casele corpului didactic, centrele 
judeţene de asistenţă psihologică şi pedagogică, centrele de resurse etc. De asemenea, în 
colaborare cu Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar 
(CNFP), vor fi elaborate standardele de calitate pentru programele de formare a personalului 
din învăţământ.  
 
Odată ce sistemul naţional de principii, criterii, standarde, indicatori şi proceduri va fi 
implementat şi va deveni parte a culturii organizaţionale, pe de o parte, şi pe măsură ce va 
exista o piaţă a serviciilor educaţionale, pe de altă parte, evaluarea externă a unităţilor 
şcolare va putea fi delegată, în condiţiile legii, şi altor instituţii, publice sau private, care au 
ca obiect de activitate evaluarea instituţională.   
 
În încheiere, dorim să subliniem încă o data faptul că am optat pentru o viziune 
transformaţională asupra calităţii: întregul sistem de management şi de asigurare 
evoluează împreună, influenţându-se reciproc, cu nevoile şi interesele beneficiarilor.  
Un beneficiar educat şi care participă efectiv la managementul calităţii va cere servicii 
educaţionale de calitate care, la rândul lor, îl vor determina pe beneficiar să fie şi mai 
exigent şi mai implicat în managementul calităţii. Se asigură astfel evoluţia comună şi 
reciproc potenţată a celor doi poli ai calităţii: ofertanţii de servicii  educaţionale şi beneficiarii 
acestora. 
 
 
 

                                                           
7 ISO = International Standards Organization – Organizaţia Internaţională pentru Standardizare; EFQM = 
European Foundation for Quality Management – Fundaţia Europeană pentru Managementul Calităţii; CQAF – 
VET = Common Qality Assurance Framework – Vocational Education and Training - Cadrul comun de asigurare 
a calităţii pentru învăţământul profesional şi tehnic.  



 12

Anexe: 
Anexa 1. Schema principală privind procedurile de evaluare şi de asigurare a calităţii. 
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Anexa 2. Rolurile diferiţilor actori şi instituţii în managementul şi asigurarea 
calităţii (sinteză). 

 
Cadrele didactice contribuie la asigurarea calităţii, prin: 
• pregătire continuă; 
• adecvare la nevoile elevilor şi ale comunităţii; 
• activitate didactică în conformitate cu documentele normative şi bazată pe o 

metodologie centrată pe elev; 
• învăţare continuă, dezvoltare profesională şi personală; 
• evaluare şi autoevaluare. 
 
Elevii contribuie la asigurarea calităţii prin: 
• învăţare continuă; 
• implicare activă şi responsabilă în propria educaţie; 
• participare la viaţa şcolii. 
 
Părinţii, autorităţile locale, comunitatea în general, contribuie la asigurarea 
calităţii prin: 
• implicare activă şi responsabilă în viaţa şcolii; 
• participarea la conducerea unităţii şcolare; 
• asigurarea resurselor şi condiţiilor pentru o educaţie de calitate. 
 
Conducerea şcolii contribuie la asigurarea şi managementul calităţii prin: 
• asigurarea resurselor, bazei logistice  şi condiţiilor pentru o educaţie de calitate; 
• asigurarea comunicării interne şi externe a instituţiei şcolare; 
• conducerea proceselor de dezvoltare instituţională. 
 
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii de la nivelul unităţii şcolare 
contribuie la asigurarea şi managementul calităţii prin: 
• realizarea strategiei de evaluare şi asigurare a calităţii; 
• publicarea raportului anual de evaluare internă privind  calitatea educaţiei în 

organizaţia respectivă 
• înaintarea către conducerea instituţiei şcolare a propunerilor de îmbunătăţire a 

calităţii  educaţiei; 
• cooperarea cu ceilalţi “actori” implicaţi. 
 
Inspectoratele şcolare  judeţene contribuie la managementul calităţii, prin: 
• controlul calităţii pe baza standardelor naţionale, elaborate de ARACIP; 
• monitorizarea implementării politicilor şi programelor naţionale de reformă; 
• implementarea programelor de îmbunătăţire a calităţii la nivel judeţean; 
• monitorizarea programelor de îmbunătăţire a calităţii la nivelului unităţilor şcolare; 
• îndrumarea şi sprijinirea unităţilor şcolare; 
• asigurarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. 
 
ARACIP contribuie la managementul calităţii prin: 
• elaborarea şi actualizarea periodică a standardelor, indicatorilor de performanţă 

şi a metodologiei  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul 
preuniversitar; 

• realizarea activităţii de evaluare externă şi acreditare a furnizorilor de educaţie; 
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• realizarea, împreună cu ISJ şi direcţiile de resort din MEdC a activităţilor de 
monitorizare şi control al calităţii; 

• efectuarea, periodic, din 5 în 5 ani, a evaluării organizaţiilor furnizoare de 
educaţie acreditate; 

• publicarea rezultatelor evaluărilor externe; 
• elaborarea unor manuale de evaluare internă a calităţii, diferenţiate pe niveluri de 

învăţământ /calificări, tipuri de organizaţii furnizoare de educaţie, tipuri de 
programe de studii; 

• elaborarea, periodică, a unor analize de sistem şi a unor recomandări asupra 
calităţii învăţământului preuniversitar din România. 
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Anexa 3. Schiţă de strategie pe termen mediu privind implementarea 
sistemului de management al calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar. 
 
Până la aprobarea OUG 75/2005 nu a existat în învăţământul românesc nici un 
sistem explicit, unitar şi comprehensiv de asigurare a calităţii. La nivel naţional, au 
existat şi apar permanent iniţiative în acest sens dar nu a existat o viziune 
unificatoare, fundamentată pe un concept unitar şi un sistem de valori coerent şi 
explicit.  
 
În vederea construirii sistemului de management şi asigurare a calităţii vor 
trebui atinse următoarele ţinte strategice pentru perioada 2006-2008. 
 
1. Definirea noului concept de calitate a educaţiei pornind de la valorile 

promovate în sistemul educaţional atât implicit, la nivelul culturii 
organizaţionale, cât şi explicit, la nivelul politicilor educaţionale prin: 

• Analiza politicilor şi strategiilor educaţionale pe termen lung – de la noi şi 
din alte sisteme şcolare - din punctul de vedere al principiilor şi valorilor 
promovate.  

• Analiza aprofundată a culturii organizaţionale şi a percepţiilor asociate 
conceptului de calitate în educaţie – pentru a face vizibile valorile 
fundamentale asociate – pentru a păstra ceea ce e de păstrat şi a schimba ceea 
ce este de schimbat. 

• Construirea conceptului de “calitate a educaţiei” specific sistemului nostru 
de educaţie din perspectiva reintegrării şi valorilor europene.  

• Operaţionalizarea conceptului de calitate la nivelul tuturor subsistemelor şi 
nivelurile educaţionale. 

 
2. Asigurarea participării tuturor instituţiilor şi actorilor semnificative (elevi, 

părinţi, cadre didactice, administraţia învăţământului, administraţia locală, 
angajatori, sindicate, organizaţii profesionale etc.) la definirea şi asigurarea 
calităţii. Toţi aceşti actori trebuie sensibilizaţi şi cointeresaţi în definirea şi 
promovarea noului concept de calitate. Aceasta presupune: 

• Sensibilizarea şi educarea grupurilor de interes pentru a obţine implicarea 
lor în procedurile de asigurare a calităţii – prin campanii de presă, dezbateri 
publice, materiale promoţionale, programe de formare etc. 

• Implicarea grupurilor şi instituţiilor interesate lor în toate fazele elaborării 
noilor sistem de asigurare a calităţii – prin dezbateri publice, mese rotunde, 
seminare şi conferinţe naţionale, grupuri de lucru etc. 

 
3. Elaborarea standardelor de calitate şi dezvoltarea sistemelor de asigurare a 

calităţii pentru fiecare subsistem, nivel şi formă de educaţie. Standardele de 
calitate trebuie să fie omogene din punct de vedere conceptual şi metodologic 
pentru a asigura posibilitatea comparării calităţii diferitelor niveluri şi sectoare ale 
educaţiei. Acest proces implică:  

• Proiectarea sistemelor de asigurare a calităţii (criterii, indicatori, benchmarks8, 
standarde şi descriptori) pentru toate nivelurile şi sectoarele sistemului 
educaţional. 

                                                           
8 Ţinte ale dezvoltării stabilite pornind de la cea mai bună performanţă / practică în domeniul respectiv. 
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• Asigurarea unui echilibru optim pentru fiecare domeniu şi sector educaţional în 
ceea ce priveşte ponderea indicatorilor din cele trei categorii (interni, de interfaţă 
şi de relevanţă). 

• Alocarea unor resurse specifice pentru dezvoltarea sistemelor de 
management al calităţii (inclusiv regândirea RODIS şi a funcţiilor şi structurii 
inspectoratelor şcolare). 

• Formarea specifică a personalului structurilor organizaţionale implicate în 
managementul calităţii. 

• Dezvoltarea unor proceduri interne de asigurare a calităţii (pentru structurile şi 
sistemele de asigurare a calităţii), care vor asigura optimizarea, dezvoltarea şi, 
dacă este cazul, modificarea sistemelor şi procedurilor de asigurare a calităţii. 

 
4. Operaţionalizarea şi aplicarea modelelor şi principiilor privind 

managementul calităţii recunoscute pe plan internaţional. Pentru asigurarea 
eficienţei sistemului de management al calităţii la nivelul întregului sistem şcolar 
sunt necesari următorii paşi: 

• Pentru asigurarea focalizării pe rezultate este necesară definirea rezultatelor 
educaţionale în termeni de “valoare adăugată” şi “valoare creată” şi pornind de la 
factori şi indicatori de risc educaţional foarte bine definiţi. 

• Pentru asigurarea focalizării pe client este necesară, în primul rând, construirea 
şi/sau desemnarea structurilor organizaţionale care vor îndeplini funcţiile de 
cercetare-dezvoltare, marketing şi relaţii publice la toate nivelurile sistemului 
educaţional. 

• Pentru întărirea capacităţii manageriale şi de “leadership” şi pentru 
asigurarea constanţei intenţiilor şi scopurilor este necesară clarificarea 
viziunii, politicilor şi strategiilor de dezvoltare a sistemului educaţional şi, 
concomitent, dezvoltarea unei culturi organizaţionale care să încurajeze 
transparenţa şi participarea tuturor grupurilor de interes la definirea ţintelor 
strategice. Aceasta presupune dezbaterea publică, sub toate formele, a 
măsurilor de reformă şi a documentelor strategice, prezentând inclusiv opinii şi 
argumente contrare celor susţinute în mod oficial. De asemenea, întărirea 
capacităţii manageriale presupune aplicarea unor strategii motivaţionale care să 
promoveze “cultura calităţii” şi să încurajeze aplicarea realizarea strategiilor şi 
programelor de reformă. 

• Pentru a asigura implicarea oamenilor este necesară dezvoltarea şi 
transparentizarea comunicării interne precum şi clarificarea diferitelor roluri şi 
responsabilităţi în privinţa asigurării calităţii educaţiei – inclusiv rolul părinţilor şi 
cel al administraţiei locale. Totodată, trebuie stimulate, inclusiv prin pârghii 
financiare, formarea şi dezvoltarea profesională (în special a managerilor 
şcolari), participarea şcolii la rezolvarea problemelor comunitare, dezbaterea 
deschisă şi asumarea problemelor şcolii de către decidenţi, dezvoltarea 
instituţională conştientă şi susţinută. 

• Pentru o abordare procesuală, sistemică şi pentru un management prin 
procese şi fapte sunt necesare: “raţionalizarea” structurilor organizaţionale, 
clarificarea şi alocarea clară a responsabilităţilor şi resurselor pentru fiecare 
activitate, structuri clare de comunicare, decizie şi raportare, un sistem 
informaţional eficient, robust şi care oferă informaţii relevante în timp real, 
precum şi un sistem transparent şi obiectiv de urmărire şi evaluare a eficacităţii şi 
eficienţei educaţiei pe bază de indicatori. De asemenea, este necesară 
deschiderea sistemului informaţional spre unităţile şcolare dar şi spre alţi 
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utilizatori de bază (autorităţile locale, asociaţii ale părinţilor, angajatori etc.). 
Există o nevoie evidentă de feed-back informaţional atât dinspre centru spre 
nivelurile de bază ale educaţiei (regional şi local), cât şi dinspre sistemul 
educaţional spre restul societăţii. 

• Pentru ca învăţarea permanentă, îmbunătăţirea continuă şi inovaţia să 
devină obiective permanente, vor fi stabilite obiective clare de dezvoltare / 
schimbare pentru toate nivelurile de educaţie şi pentru toate tipurile de instituţii 
educaţionale pornind de la politicile şi strategiile naţionale, regionale şi locale 
privind dezvoltarea învăţământului. Aceste obiective vor fi cuprinse în planuri 
multi-anuale şi anuale de dezvoltare a educaţiei, promovate şi susţinute 
corespunzător. De asemenea, este necesară elaborarea unor instrumente de 
monitorizare şi evaluare a schimbărilor realizate, în prezent existând criterii, 
indicatori şi instrumente doar pentru monitorizarea şi evaluarea funcţionării 
instituţiilor educaţionale, dar nu şi privind dezvoltarea acestora.  

• Pentru a dezvolta parteneriate şi relaţii reciproc avantajoase între furnizori şi 
beneficiari sistemul educaţional trebuie să fie considerat ca un sistem deschis: 
el este în acelaşi timp “furnizor” (de forţă de muncă, de cetăţeni, de expertiză, de 
cultură etc.), dar şi “beneficiar” (al instituţiilor de formare a profesorilor, al 
fondurilor publice alocate la nivel central şi local, al materialelor educaţionale 
etc.). Deschiderea, comunicarea complexă şi motivarea tuturor partenerilor 
pentru realizarea scopurilor strategice ale educaţiei, sunt, de asemenea, condiţii 
ale creării unui sistem eficient de asigurare a calităţii. 

• Totodată, trebuie conştientizată şi explicitată răspunderea socială a 
furnizorului de educaţie prin definirea sistemului de răspundere publică pentru 
fiecare persoană şi instituţie din sistemul de învăţământ. Totodată, trebuie 
încetăţenita practica raportărilor publice pentru toate nivelurile şi formele de 
învăţământ 

 
Pentru a realiza aceste ţinte strategice este necesară conceperea unor programe specifice 
care să beneficieze de o finanţare specială. Prezentăm, mai jos, o “Propunere de 
programe” privind calitatea educaţiei în învăţământul preuniversitar pentru perioada 2006 - 
2008. 
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Denumirea 
programului 
 

Denumirea subprogramului Activităţi Termene de 
realizare 

1.1. Asigurarea infrastructurii 
necesare funcţionării 

 

• Amenajarea spaţiului necesar funcţionării ARACIP 
• Procurarea şi montarea echipamentelor necesare funcţionării 

ARACIP 
• Realizarea şi întreţinerea site-ului ARACIP cu pagini în limba 

română şi limba engleză. 

• Septembrie 2006 
• Septembrie 2006 
• Mai 2006 

1.2. Formarea resurselor umane 
din educaţie în domeniul 
asigurării şi managementului 
calităţii 

• Formarea, în ţară şi străinătate, a personalului ARACIP în domeniile 
evaluare instituţională şi asigurarea calităţii. 

• Selecţia, formarea şi certificarea evaluatorilor ARACIP în evaluare 
instituţională şi evaluare externă a calităţii. 

 
 
• Formarea în masă a personalului implicat în asigurarea calităţii din 

sistemul de învăţământ - manageri şcolari, responsabilii comisiilor 
interne pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, inspectori şcolari -  
prin programe de formare specifice fiecărui tip de activitate / grup 
ţintă 

• Permanent  
 
• 2006 – 2008 - 

până la 
completarea 
numărului 
necesar de 
evaluatori 

• 2006 - 2008 

1. Crearea capacităţii 
instituţionale a 
ARACIP 

1.3. Asigurarea vizibilităţii şi 
credibilităţii instituţionale 

• Elaborarea de materiale promoţionale  
• Realizarea unui buletin electronic (în limba română şi limba engleză) 

şi tipărit (în limba română) cu 6 apariţii anuale.  
 
• Conferinţa Anuală a ARACIP (în fiecare an cu o temă specifică; 

pentru anul 2006 tema propusă este “Conceptul naţional al calităţii 
educaţiei”) 

• Participarea ARACIP la conferinţe, seminare şi alte evenimente 
naţionale şi internaţionale de profil. 

• Afilierea ARACIP la organizaţii şi reţele internaţionale 
• Publicarea raportului anual de activitate al ARACIP 

• Semestrial 
• 6 numere / an, 

începând cu 
septembrie 2006 

• Anual, începând 
cu octombrie 
2006 

• Cel puţin 10 
participări / an 

• Permanent 
• Anual,  începând 

cu februarie 2007 
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Denumirea 
programului 
 

Denumirea subprogramului Activităţi Termene de 
realizare 

2.1. Realizarea standardelor, a 
standardelor de referinţă şi a 
indicatorilor de performanţă 

• Elaborarea standardelor de autorizare, acreditare şi evaluare 
instituţională 

• Revizuirea standardelor de autorizare, acreditare şi evaluare 
instituţională în urma aplicării 

• Realizarea şi pilotarea standardelor naţionale de calitate – primul set 
 
• Realizarea şi pilotarea standardelor naţionale de calitate – al doilea 

set  

• Octombrie 2006 
• Septembrie 2008 
 
• Septembrie 2006 

– iunie 2007 
• Septembrie 2007 

- iunie 2008 

2.2. Realizarea metodologiilor  
de acreditare şi evaluare 
instituţională 

• Elaborarea metodologiei de autorizare, acreditare şi evaluare 
instituţională 

• Elaborarea, pilotarea şi revizuirea metodologiei de asigurare şi de 
evaluare internă a calităţii 

• Elaborarea metodologiei de control al calităţii 
• Elaborarea metodologiei de evaluare externă a calităţii 

• Septembrie 2006 
• Ianuarie 2007 
 
• Ianuarie 2007 
• Ianuarie 2007 

2.3. Realizarea ghidurilor de 
aplicare a standardelor 

• Elaborarea ghidului de autorizare, acreditare şi evaluare 
instituţională 

• Elaborarea ghidului de elaborare şi utilizare a standardelor de 
calitate a educaţiei 

• Elaborarea şi publicarea ghidului de autoevaluare al unităţii şcolare 

• Septembrie 2006  
• Septembrie 2007 
 
• Septembrie 2006 

2. Dezvoltarea 
instrumentelor 
pentru asigurarea 
calităţii în 
învăţământul 
preuniversitar 

2.4. Realizarea  manualelor de 
evaluare internă a calităţii 

• Elaborarea manualului-cadru de asigurare a calităţii educaţiei 
• Elaborarea manualelor de asigurare a calităţii pentru diferite tipuri şi 

niveluri de învăţământ 
• Elaborarea şi publicarea ghidurilor de bune practici în asigurarea 

calităţii 

• Ianuarie 2007 
• 2007 – 2008 
 
• Anual, începând 

cu septembrie 
2007 

3.1. Realizarea unui studiu 
privind factorii şi indicatorii 
de risc în educaţie  

• Conceperea şi pilotarea primei forme a setului de indicatori de risc 
pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar 

• Elaborarea formei finale a setului de indicatori de risc pentru 
instituţiile de învăţământ şi includerea lui în sistemul naţional de 
standarde de calitate 

• Iunie 2006 – 
Ianuarie 2007 

• Septembrie 2007 

3. Evaluarea 
impactului realizat 
de implementarea 
politicilor de 
asigurare a calităţii 
în învăţământul 
preuniveristar 

3.2. Studiu “Barometrul 
educaţiei”  

• Realizarea cate unui studiu pe an privind cultura calităţii, analiza 
sistemului naţional de asigurare a calităţii educaţiei şi a impactului 
măsurilor privind asigurarea calităţii în învăţământului preuniversitar. 

• Anual, începând 
cu septembrie 
2007  

 


