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Secţiunea 1 – Informaţii generale 

 
Numele furnizorului de EFP1: 
Colegiul Tehnic “Gh. Airinei”, Telecomunicaţii 
 

Numărul furnizorului de EFP: 
20 
 

Numele persoanei de contact cu furnizorul de EFP: 
Adriana Trifu  

Funcţia persoanei de contact cu furnizorul de EFP: 
Director adjunct şi responsabil cu asigurarea calităţii  
 

 
Adresa furnizorului de EFP: 
Romancierilor nr 1 – Sector 1 
Bucuresti 
 

e-mail: 
ptcbuc@b.astral.ro 

Nr. tel.: 021 413 14 13 Nr. fax: 
 

 
Cerere de aprobare: Vă rugăm completaţi secţiunea 8 şi ataşaţi Anexele 1, 2, 3 la formularul de cerere. 
 
A se completa de către evaluatorul extern în timpul vizitelor. 
Tipul vizitei: 
 
____ Aprobare 
 
____ Re-aprobare 
 

 
 
__X_ Monitorizare 
 
__X_ Îndrumare 
 

Data vizitei: 
26 ianuarie 2005 

Data primei aprobări: 
Nu se aplică 

Numele organizaţiei satelit/partenere vizitate: 
Nu se aplică 
 

 
Recomandări:          
     Se aprobă   Nu  se aprobă 
 
     Continuă   Se retrage    Se suspendă  

                                             
1 furnizor de educaţie şi formare profesională 

 

  

 

X 
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Secţiunea 2 – Modificări ale informaţiilor privind centrul: Da*   Nu   
 
*Notaţi modificările aici – în special schimbările de personal: 
 
A fost prima vizită la furnizorul EFP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secţiunea 3 – Comentarii şi feedback din partea furnizorului de EFP 
 
Notaţi aici orice feedback venit din partea furnizorului de EFP – în special acţiunile cerute de ANFPC: 
 
Resurse materiale  
 
Legătura cu inspecţia nu este bine stabilită: şcolile nu ar trebui să întocmească dosare diferite pentru audituri/ inspecţii diferite   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X
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Secţiunea 4 – Planul de acţiune anterior a fost îndeplinit:  Da    Nu*   
 
*Notaţi comentariile aici – în special motivele pentru care acţiunile nu au fost realizate: 
 
A fost prima vizită la furnizorul EFP 
 
Activitatea care s-a cerut a fi îndeplinită a fost introducerea în fază pilot a principiului de calitate 5, a fişei de observare (#14) şi a 
raportului de autoevaluare şi a planului de îmbunătăţire referitoare la PC 5 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Secţiunea 5 – Semnături 
 
Numele evaluatorului extern 
Kerstin Schneider 
 

Numele persoanei autorizate* 
 

Numele directorului 

 
 
 

 Semnătura este necesară doar pe formularul de 
solicitare. 

*Persoana autorizată poate fi persoana de contact cu furnizorul EFP – vezi secţiunea 1 şi punctul 3 din Îndrumări privind aprobarea. 

 
Data întocmirii raportului: 
29/01/05 
 

Data următoarei vizite: va fi anunţată  Tipul următoarei vizite: monitorizare 

 

 X
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Secţiunea 6 – Planul de acţiune stabilit 
 

Rezumatul planului de acţiune stabilit de furnizorul de EFP 
 

Când 
Data ţintă 

Actualizare 
realizată? 

Principiul 1 al calităţii  
Elevii trebuie să fie reprezentanţi în comitetul de asigurare a calităţii; dacă acest lucru este posibil, în 
acest comitet trebuie să fie de asemenea reprezentanţi părinţi, agenţii economici, comunitatea locală, 
echipa administrativă a furnizorului EFP etc.     
 

  

Principiul 2 al calităţii 
Colectarea sistematică de feedback din partea agenţilor economici  
 
 

  

Principiul 3 al calităţii 
 

  

Principiul 4 al calităţii 
 

  

Principiul 5 al calităţii 
Continuarea observărilor, utilizând fişa de observare revizuită 
 

  

Principiul 6 al calităţii 
 

  

Principiul 7 al calităţii 
Trimiterea la UIP a fişei de monitorizare a fazei pilot pentru perioada 5 (pentru perioada a 6-a termenul 
este 01/03/05)  
 

31/01/05  

Principiul 8 al calităţii 
 

  

Acţiune generală 
KS va trimite exemple de proceduri etc. 
 

după 
11/03/05 

 

 
Nivelul sancţiunii (dacă este cazul):   
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Secţiunea 7 – Observaţii generale 
 
Notaţi aici rezumatul observaţiilor – în special tipul de furnizor de EFP şi profilul elevilor; referiri la dovezile privind existenţa sistemelor, proceselor, 
procedurilor adecvate şi a bunelor practici; constatări cu privire la punctele principale ale planului de acţiune 
 
Centrul EFP are aproximativ 4000 de elevi şi 200 de profesori; există 123 de clase cu cursuri de zi. În faza de implementare pilot, centrul 
EFP şi-a concentrat activităţile asupra PC 5. A fost înfiinţată o comisie de asigurare a calităţii, având o politică şi proceduri de asigurare a 
calităţii.  
Elevii, părinţii, agenţii economici, reprezentanţii autorităţilor locale participă la unele şedinţe ale comisiei de AC. Este prima oară când se 
organizează astfel de şedinţe. Centrul EFP trebuie să se gândească la o reprezentare a tuturor factorilor interesaţi în comisia de AC.  
 
Rolurile şi responsabilităţile sunt clar definite şi alocate în cadrul comisiei de AC şi au fost întocmite fişe de post. Cele trei persoane care 
îndeplinesc funcţia de director/director adjunct lucrează ca o echipă. A fost efectuat un sondaj privind gradul de motivare a cadrelor 
didactice în ceea ce priveşte cultura organizaţională pentru a identifica care sunt cadrele didactice cele mai potrivite pentru implementarea 
procedurilor de asigurare a calităţii. Doar 6% dintre profesori manifestă reticenţă faţă de schimbare. 
 
Centrul EFP dispune de un sistem de comunicare bine pus la punct din care face parte intranetul cu trei puncte de acces. De asemenea, în 
şcoală există trei puncte de documentare, dintre care unul în cancelarie, unde documentele etc. Pot fi consultate. În timpul interviurilor, 
profesorii au confirmat faptul că utilizează aceste puncte de informare. În plus, există întâlniri regulate ale comisiilor didactice pe 
discipline şi ale consiliului profesoral. PC 5 şi informaţiile referitoare la acesta au fost afişate pe panoul de informaţii din cancelarie.  
 
În ceea ce priveşte progresul elevilor, profesorii păstrează un raport de activitate, iar şefii de catedre păstrează un registru general privind 
progresul.  
 
Ca urmare a unui studiu privind relaţia profesor/elevi au fost organizate sesiuni de formare pentru profesori în vederea schimbării 
metodelor de lucru şi a creşterii motivaţiei elevilor. Prin „Casa Corpului Didactic” centrul EFP a primit recunoaştere oficială pentru aceste 
programe de formare. Centrul EFP este furnizor acreditat de formare a cadrelor didactice pentru „Casa Corpului Didactic”.                
 
Una dintre valorile promovate de centrul EFP este aceea de a oferi profesorilor şi elevilor perspective europene; drept urmare, şcoala 
participă la proiecte internaţionale şi la programe de schimburi de experienţă. Profesorii care participă la astfel de programe împărtăşesc 
apoi experienţa lor celorlalţi profesori.  
 
Centrul EFP a realizat îmbunătăţiri semnificative în anumite privinţe: nivelul predării este mai ridicat; un număr mai mare de persoane se 
implică în implementarea îmbunătăţirilor; profesorii se tem din ce în ce mai puţin să se implice; profesorii sunt mai pregătiţi să răspundă 
provocărilor şi să îşi îmbunătăţească activitatea; elevii au mai mult curaj de a pune întrebări; prezenţa la ore este mai mare; şi rezultatele 
elevilor s-au îmbunătăţit.  
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Trei şefi de catedră care au participat la interviu au confirmat faptul că modul de organizare a muncii lor şi sistemul de evidenţă s-au 
îmbunătăţit; şi-au stabilit priorităţi în ceea ce priveşte obiectivele/ţintele pe care trebuie să le atingă.  Există trei întâlniri programate la 
nivelul conducerii, precum şi discuţii cu consiliul elevilor. Părinţii şi agenţii economici sunt, de asemenea consultaţi. Profesorii au cooperat 
bine în timpul observărilor.                       
         
Activităţi în timpul vizitei: 
 

• 2 ore observate  
• 3 şefi de catedră intervievaţi  
• 2 profesori intervievaţi (dintre care unul este psihologul şcolii) 
• 2 elevi intervievaţi 
• 3 directori/directori adjuncţi intervievaţi 
• documentaţie examinată  
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Secţiunea 8 – Criterii de aprobare şi dovezi 
 
PRINCIPIUL 1 AL CALITĂŢII – Metodologie: Managementul 
calităţii  
Sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de învăţare 
şi promovează îmbunătăţirea continuă. 

DOVEZILE EXAMINATE / COMENTARII 
Lista dovezilor oferite aici de furnizorul de EFP în procesul de solicitare a 

aprobării 
 
• comisia de AC înfiinţată cu politică şi proceduri de asigurare 

a calităţii  

• responsabilul pentru asigurarea calităţii desemnat  

• a început întocmirea listei de proceduri  

• plan de acţiune pentru implementarea calităţii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acţiuni  Sancţiune  Aprobat  
 
 

1.3 unui membru al echipei de management i-au fost încredinţate responsabilităţile 
în ceea ce priveşte asigurarea calităţii 

1.5 toţi membrii personalului sunt implicaţi în implementarea asigurării calităţii 
1.7 politicile, procedurile şi activităţile sunt în mod clar documentate, respectă 

cerinţele interne şi externe şi asigură calitatea şi consecvenţa programelor de 
învăţare 

1.10 procedurile sunt monitorizate în mod regulat pentru a asigura menţinerea şi 
respectarea sistemelor şi proceselor 

1.11 sunt stabilite proceduri privind neconformitatea cu procedurile şi se 
implementează măsuri corective 

1.13 sistemul de calitate dispune de proceduri eficiente de a răspunde plângerilor şi 
contestaţiilor 

1.14 recomandările privind îmbunătăţirea calităţii sunt puse în practică şi sunt 
monitorizate din punct de vedere al eficacităţii lor 
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PRINCIPIUL 2 AL CALITĂŢII – Scop şi plan: Responsabilităţile 
managementului  
Organizaţia asigură o conducere şi un management caracterizate prin 
eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculum-ului/învăţării. 

DOVEZILE EXAMINATE / COMENTARII 
Lista dovezilor oferite aici de furnizorul de EFP în procesul de solicitare a 

aprobării 
 

• structura organizaţională  

• plan de acţiune al şcolii 2005/2006 şi 2004-2010 

• plan de management cu priorităţi şi obiective 2004/2005 

• planuri de îmbunătăţire la nivelul catedrelor  

• dosarul cu acorduri de parteneriat  

• registrul rezultatelor (ex. registrul rezultatelor obţinute la 
Olimpiade) 

• procese verbale ale întâlnirilor  

• fişe ale postului  

• profesorii au confirmat obiectivele centrului EFP în timpul 
interviului  

• linii de comunicare directă: profesorii simt că pot aborda 
directorul/directorii adjuncţi 

• acorduri de parteneriat  

• programe elaborate în colaborare cu agenţii economici  

• puncte de informare/documentare     

 
 
 
 
 
Acţiuni  Sancţiune  Aprobat  
 
 

2.1 managementul demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte 
dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare şi ale altor servicii asigurate de 
furnizorul de EFP. 

2.2 obiectivele strategice, ţintele şi valorile sunt înţelese pe deplin de toţi membrii 
personalului şi de toţi factorii interesaţi, inclusiv de subcontractori şi furnizorii de 
practică. 

2.4 se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea astfel încât toţi elevii 
şi toţi membrii personalului să îşi atingă potenţialul 

2.5 managementul acţionează cu eficacitate în ridicarea nivelului rezultatelor 
obţinute şi în sprijinirea tuturor elevilor 

2.6 rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderea care revin fiecărui membru 
al personalului sunt în mod clar definite, alocate şi înţelese de toţi factorii 
interesaţi 

2.7 există o comunicare eficientă în cadrul organizaţiei 
2.8 se dezvoltă, se menţin şi se analizează în mod regulat parteneriate şi colaborări 

eficiente cu factori interesaţi externi 
2.12 există un sistem de informare a factorilor interesaţi interni şi externi 
2.14 informaţiile şi sistemele de înregistrări sunt exacte, actualizate şi păstrate în 

condiţii de siguranţă şi confidenţialitate, pot fi inspectate şi sunt revizuite în mod 
regulat 

2.16 dezvoltarea şi durabilitatea serviciilor furnizate elevilor se bazează pe un 
management financiar responsabil 

 
 
 
 



Asigurarea calităţii CERERE DE APROBARE ŞI RAPORTUL VIZITEI  QA 19 Raport privind apobarea  

 

 
Ediţia 3 – 21 ianuarie 2005 VET II/CALITATE/CADRUL AC/APROBARE 

Pagina 9 din 18 
 

PRINCIPIUL 3 AL CALITĂŢII – Scop şi plan: Managementul 
resurselor   
Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de 
asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de 
personal competent şi calificat. 
3.2 există resurse eficiente şi sunt astfel gestionate încât să sprijine procesul de 

învăţare, resurse care sunt însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor de 
înţeles în diferite formate 

3.3 se gestionează, menţine, monitorizează şi evaluează siguranţa, gradul de 
adecvare şi utilizarea echipamentelor, resurselor şi spaţiilor de specialitate 
folosite în procesul de învăţare 

3.4 echipamentele, materialele şi spaţiile de specialitate sunt adecvate specialităţii 
(unde este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente 

3.8 resursele de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor să participe în 
mod activ 

3.9 spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor de elevi; 
sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat 

3.13 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia locală şi 
naţională privind ocuparea forţei de muncă  

3.14 politica de recrutare a personalului stabileşte standarde minime în ceea ce 
priveşte calificările şi experienţa adecvate, în special pentru cei implicaţi în 
furnizarea şi evaluarea programelor de învăţare 

3.15 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt clar definite şi 
înţelese; poziţiile de autoritate sunt clar definite şi recunoscute 

3.16 politica de dezvoltare profesională a personalului cuprinde prevederi adecvate 
referitoare la iniţierea membrilor nou veniţi şi la dezvoltarea continuă a 
personalului 

3.17 toţi acei membri ai personalului care nu deţin o calificare primesc sprijin în 
vederea obţinerii unei calificări profesionale adecvate 

3.19 toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi 
obiectivele lor 

3.24 profesorii/instructorii demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă tehnică şi 
experienţă actualizată la un nivel care să asigure predarea, învăţarea şi 
evaluarea eficace a programelor 

 
Notă: toţi membrii personalului se referă la profesori /instructori, evaluatori, evaluator 

interni. 

DOVEZILE EXAMINATE / COMENTARII 
Lista dovezilor oferite aici de furnizorul de EFP în procesul de solicitare a 

aprobării 
 

 

 

• au fost văzute resursele de tehnologia informaţiei şi cele ale 
catedrei de fizică  

• studiu şi analiză referitoare la cadrele didactice 

• manual pentru profesori privind „schimbarea” 

• dosarul perfecţionării cadrelor didactice: cursuri, evaluări, 
certificate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puncte de acţiune  Sancţiune  Aprobat  
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PRINCIPIUL 4 AL CALITĂŢII – Scop şi Plan: Proiectare şi 
dezvoltare 
Organizaţia este receptivă faţă de nevoile indivizilor, agenţilor economici şi 
comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale elevilor 

DOVEZILE EXAMINATE / COMENTARII 
Lista dovezilor oferite aici de furnizorul de EFP în procesul de solicitare a 

aprobării 
 

 
• curriculumul şi programele de învăţare sunt stabilite în 

prezent de guvern  

• programele de învăţare sunt elaborate în cooperare cu 
agenţii economici (criteriile de aprobare a programelor 
urmează a fi examinate la următoarea vizită) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acţiuni  Sancţiune  Aprobat  
  

4.2 programele de învăţare se armonizează cu obiectivele strategice şi cu valorile 
organizaţiei 

4.4 procesul de aprobare a programului presupune existenţa unor dovezi conform 
cărora programul de învăţare propus răspunde cerinţelor identificate ale 
persoanelor individuale, agenţilor economici sau comunităţilor; feedback-ul 
obţinut din partea acestora  determină îmbunătăţirea programelor 

4.6 programele de învăţare demonstrează angajamentul de a pune elevii pe primul 
loc şi de a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putinţă în ceea ce 
priveşte opţiunile şi accesul acestora 

4.8 programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, 
asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi egalitatea şanselor pentru 
elevi şi demonstrează o implementare activă a politicii privind şansele egale 

4.9 programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării practice şi teoretice 
4.10 programele de învăţare includ procese eficace de evaluare formativă şi sumativă 

şi de monitorizare a învăţării 
4.11 obiectivele de învăţare ale programelor includ criterii şi metode de evaluare 

sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite în mod regulat 
4.13 programele de învăţare includ un proces eficace de răspuns la reclamaţii şi 

contestaţii 
4.16 programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an şi elevii contribuie la 

acest proces de revizuire 
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PRINCIPIUL 5 AL CALITĂŢII – Implementare: învăţarea 
Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi 
elevii. 

DOVEZILE EXAMINATE / COMENTARII 
Lista dovezilor oferite aici de furnizorul de EFP în procesul de solicitare a 

aprobării 
  

5.1 elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate programele de 
învăţare existente 

5.5 evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învăţare; cunoştinţe, 
experienţă şi abilităţi anterioare; cerinţe de evaluare) oferă o imagine exactă pe baza 
căreia se poate planifica un program de învăţare adecvat 

5.6 toţi elevii participă la un program de iniţiere în programul de învăţare la care au fost 
înscrişi, având posibilitatea de a participa la diferite sesiuni în cadrul programului 
şi/sau de a schimba programul de învăţare (dacă este necesar) 

5.8 drepturile şi responsabilităţile elevului sunt clar definite 
5.9 elevii au acces la sprijin semnificativ şi eficace pentru rezolvarea unor probleme 

personale şi la orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării 
5.10 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităţilor de sprijin 

destinate elevilor, pe baza nevoilor individuale ale acestora legate de progresul în 
cadrul programului şcolar 

5.13 profesorii/instructorii folosesc măsuri eficace pentru a promova egalitatea şanselor şi 
pentru a împiedica discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată atinge potenţialul 

5.14 profesorii/instructorii stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi de comunicare eficace cu 
elevii, cu alţi profesori/instructori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii 

5.15 elevilor li se stabilesc criterii individuale privind rezultatele de învăţare şi ţinte de 
învăţare individuale, pe baza evaluării iniţiale 

5.17 programele de învăţare şi materialele de învăţare (ex. temele) au criterii explicite, 
care sunt împărtăşite elevilor  

5.18 profesorii/instructorii folosesc o gamă variată de strategii de predare şi învăţare 
pentru a răspunde stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, 
motivării fiecărui elev 

5.19 profesorii/instructorii selectează şi menţin o gamă variată de resurse şi materiale 
pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale elevilor 

5.21 elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind progresul realizat, 
precum şi informaţii despre modul în care pot stabili noi criterii individualizate pentru 
a acoperi lipsurile în învăţare 

5.22 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea 
formativă şi feedback-ul sunt folosite pentru planificarea învăţării şi pentru 
monitorizarea progresului elevilor 

5.23 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi 
programului, sunt riguroase, juste, exacte şi se efectuează în mod regulat 

5.25 elevii sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte 
ca evaluarea finală să aibă loc 

5.26 programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor 
 

 
• diferite studii şi analize privind elevii, ex. stilurile de 

învăţare, gradul de satisfacţie, relaţiile  

• plan managerial pentru fiecare catedră; curriculum, 
scheme de lucru, planuri de lecţie  

•  planuri de îmbunătăţire la nivelul catedrei pe baza 
analizei SWOT 

• în unele cazuri planuri de îmbunătăţire stabilite pentru 
fiecare clasă  

• raport de autoevaluare pentru PC 5 

• rezultate per elev/profesor  

• fişe de observare a lecţiilor          

• elevii au confirmat în timpul interviurilor faptul că există 
o bună colaborare cu profesorii şi că pot discuta cu 
directorul/directorii adjuncţi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acţiuni Sancţiune  Aprobat  
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PRINCIPIUL 6 AL CALITĂŢII – Implementare: Evaluarea şi 
certificarea învăţării 
Organizaţia utilizează procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini 
progresul elevilor. 

DOVEZILE EXAMINATE / COMENTARII 
Lista dovezilor oferite aici de furnizorul de EFP în procesul de solicitare a 

aprobării 
 
 

• nu au fost văzute în timpul vizitei   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Acţiuni          Sancţiune         Aprobat   
  
 

6.1 înscrierea elevilor respectă cerinţele interne şi externe 
6.2 procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă şi evaluarea internă sunt 

comunicate în mod clar tuturor factorilor interesaţi 
6.3 cerinţele specifice de evaluare ale elevilor sunt identificate şi îndeplinite atunci când 

este posibil 
6.4 evaluarea sumativă este adecvată, riguroasă, corectă, exactă şi efectuată în mod 

regulat 
6.5 evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a 

informa elevii în legătură cu progresul pe care l-au realizat şi cu modul în care îşi pot 
îmbunătăţi performanţa 

6.6 elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă 
(dacă este posibil) şi/sau au o “a doua şansă” de a fi evaluaţi 

6.7 evaluarea sumativă şi evaluarea internă sunt efectuate de profesori/instructori cu 
calificare adecvată şi experienţă corespunzătoare 

6.8 în mod regulat sunt selectate şi revizuite exemple de  decizii şi practici de evaluare 
sumativă; constatările rezultate sunt luate în considerare în acţiuni ulterioare de 
evaluare, pentru a asigura consecvenţa şi corectitudinea 

6.9 profesorii/instructorii participă în mod regulat la activităţile de standardizare a 
procesului şi deciziilor de evaluare care sunt efectuate  

6.10 doar acelor elevi care îndeplinesc toate cerinţele din cadrul evaluării sumative li se 
acordă un certificat sau o calificare oficială, dacă acest certificat sau calificare sunt 
specificate în programele de învăţare 

6.11 acele rezultate obţinute de elevi care reprezintă etape  în atingerea obiectivelor de 
învăţare şi în obţinerea calificărilor sunt înregistrate, acreditate şi păstrate 

6.12 certificarea este validată în mod oficial prin acreditarea externă (unde acest lucru 
există) de către autorităţi publice legale sau de către alte organisme legale şi de 
reglementare  

6.13 evaluatorii externi au acces în clădiri, la înregistrări, informaţii, elevi şi 
profesori/instructori 

6.14 procedurile de evaluare a învăţării, de evaluare internă şi externă respectă cerinţele 
organismelor legale şi de reglementare 

6.15 înregistrările privind elevii şi datele privind rezultatele la învăţare şi certificarea sunt 
păstrate conform reglementărilor în vigoare. 

 
Notă: evaluarea sumativă menţionată aici cuprinde toate formele de testare 
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PRINCIPIUL 7 AL CALITĂŢII – Evaluare: Măsurare şi analiză  
Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată şi se stabilesc paşi în 
vederea îmbunătăţirii, prin asigurarea calităţii şi autoevaluare. 
7.1 o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesaţi 

pertinenţi şi este înţeleasă de aceştia 
7.2 managementul este în mod activ angajat şi implicat în procesul de autoevaluare 
7.3 toate aspectele referitoare la organizaţie sunt supuse procesului de autoevaluare 
7.4 procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat anual împreună cu întreg 

personalul competent şi ia în considerare opiniile exprimate de toţi factorii interesaţi 
interni şi externi 

7.5 pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii oferite de 
furnizor sunt folosite măsuri pertinente, indicatori de performanţă şi standarde de 
referinţă externe (benchmark-uri) 

7.6 sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată a feedback-ului 
din partea elevilor şi a altor factori interesaţi interni şi externi  

7.7 performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanţă interni şi 
externi, a ţintelor stabilite şi tendinţelor existente, este judecată în mod constructiv, 
ducând la stabilirea unor ţinte de îmbunătăţire 

7.8 autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităţilor, stabilirea unor 
ţinte ambiţioase de îmbunătăţire şi de planificare a acţiunii 

7.9 există stabilite proceduri pentru evaluarea externă şi validarea judecăţilor formulate 
în timpul procesului de autoevaluare şi a dovezilor aferente 

7.10 raportul de autoevaluare 

DOVEZILE EXAMINATE / COMENTARII 
Lista dovezilor oferite aici de furnizorul de EFP în procesul de solicitare a 

aprobării 
 

• plan de acţiune al şcolii 2005/2006 şi 2004-2010  

• plan de management cu priorităţi şi obiective 2004/2005 

• planuri de îmbunătăţire la nivelul catedrei 

• procese verbale ale întâlnirilor  

• diferite studii şi analize privind elevii, ex. stilurile de 
învăţare, gradul de satisfacţie, relaţiile  

• plan managerial pentru fiecare catedră; curriculum, 
scheme de lucru, planuri de lecţie  

•  planuri de îmbunătăţire la nivelul catedrei, pe baza 
analizei SWOT 

• în unele cazuri planuri de îmbunătăţire stabilite pentru 
fiecare clasă  

• raport de autoevaluare pentru PC 5 

• fişe de observare a lecţiilor          

 
 
 
Acţiuni    Sancţiune  Aprobat  
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PRINCIPIUL 8 AL CALITĂŢII – Implementare: 
învăţarea 
Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de 
învăţare şi sprijină toţi elevii. 

DOVEZILE EXAMINATE / COMENTARII 
Lista dovezilor oferite aici de furnizorul de EFP în procesul de solicitare a aprobării   

  

8.1 există stabilite proceduri pentru analizarea punctelor slabe 
şi pentru realizarea unor îmbunătăţiri 

8.2 planurile de îmbunătăţire se adresează tuturor punctelor 
slabe identificate, inclusiv acelora a căror îmbunătăţire nu 
s-a realizat în ciclul anterior 

8.3 domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite 
reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale 
furnizorului de EFP  

8.4 planurile de îmbunătăţire definesc în mod clar ţintele, 
priorităţile, sarcinile, responsabilităţile şi termenele; 
criteriile de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de 
atins 

8.5 planurile de îmbunătăţire stabilesc în mod adecvat costurile 
şi resursele 

8.6 implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a 
măsurilor corective este monitorizată şi evaluată şi sunt 
aduse modificări în conformitate cu rezultatele monitorizării 
şi evaluării 

8.7 performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată 
şi analizată şi este folosită ca punct de reper pentru 
programe de învăţare şi activităţi de dezvoltare viitoare 

8.8 întreg personalul este implicat în sistemele şi modalităţile 
de îmbunătăţire continuă a calităţii 

8.9 toţi membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc 
informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului 
de autoevaluare şi cu planul de îmbunătăţire 

8.10 tendinţele în timp privind performanţa demonstrează o 
îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor standarde 
foarte înalte 

8.11 acţiunile de îmbunătăţire specificate de organisme externe 
sunt prezentate personalului în cauză şi sunt puse în 
aplicare măsuri corective 

8.12 inspecţia externă independentă evaluează şi raportează în 
legătură cu nivelul de calitate atins de furnizorul de EFP; de 
asemenea, evaluează fidelitatea şi impactul procesului de 
autoevaluare şi îmbunătăţire 

 

 
• plan de acţiune al şcolii 2005/2006 şi 2004-2010  

• plan de management cu priorităţi şi obiective 2004/2005 

• planuri de îmbunătăţire la nivelul catedrei 

• procese verbale ale întâlnirilor  

• diferite studii şi analize privind elevii, ex. stilurile de învăţare, gradul de 
satisfacţie, relaţiile  

• plan managerial pentru fiecare catedră; curriculum, scheme de lucru, planuri 
de lecţie  

•  planuri de îmbunătăţire la nivelul catedrei, pe baza analizei SWOT 

• în unele cazuri planuri de îmbunătăţire stabilite pentru fiecare clasă  

• raport de autoevaluare pentru PC 5 

• fişe de observare a lecţiilor          
 
 
 
 
 
 
 
Acţiuni     Sancţiune          Aprobat  
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Anexa 1 – Lista calificărilor 
 

Calificarea 
 

Stadiul aprobării 
Vă rugăm specificaţi stadiul corespunzător pentru 

fiecare calificare 

Titlul 
vă rugăm specificaţi calificarea completă sau doar unitatea de competenţă 

Numărul A 
Se 

aprobă 

N 
Nu se 
aprobă 

C 
Continuă 

R 
Se 

retrage 

S 
Se 

suspendă 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

Coloana privind stadiul aprobării se completează de către evaluatorul extern în timpul vizitelor  
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Anexa 2 – Distribuţia personalului pe calificări 
 

Denumirea calificării 
 

Numele angajatului Funcţia angajatului 
relevant d.p.d.v. al calificării 

Statutul 
angajatului 

relevant d.p.d.v. al 
calificării 

 Prenume Nume de familie P/F E EI SC C NC F 
 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
Cod: P/F= Profesor/Formator E= Evaluator EI= Evaluator intern SC= Şef de catedră C= Calificat NC= Necalificat F= Formare 
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Anexa 3 – Lista organizaţiilor satelit/partenere pe calificări 
 

Denumirea calificării 
 

Numele organizaţiei Adresa organizaţiei Nr. de elevi 
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