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Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară: 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 

cunoaştere"    
Domeniul major de intervenţie: 1.1. "Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate" 

Titlul proiectului: Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei 

Contract nr. POSDRU/85/1.1/S/55668 

 

Stimați membri CEAC, reprezentanți ai furnizorilor de educație din județele Covasna și 

Harghita 

În cadrul Proiectului Strategic "Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea manualului de 

evaluare internă a calităţii educaţiei" - ID 55668, proiect co-finanațat din Fondul Social 

European prin POSDRU 2007-2013, A.R.A.C.I.P. a elaborat un Manual de evaluare internă a 

calităţii şi o aplicaţiei informatică aferentă acestuia. Aceste două rezultate ale proiectului vor 

uşura semnificativ munca de planificare, realizare, evaluare şi revizuire a activităţilor de 

îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi de elaborare a RAEI anuale.  

Prin adresa nr. 1642 din 16.01.2013 ARACIP a anunţat inspectoratele şcolare şi – prin 

intermediul acestora – unităţile de învăţământ că în perioada martie-septembrie 2013 se va 

desfăşura activitatea de formare a formatorilor-consilieri, a membrilor CEAC şi altor persoane 

interesate în aplicarea Manualului de evaluare internă a calităţii şi a aplicaţiei informatice 

aferente. 

Programul de formare adresat reprezentanților CEAC și altor cadre didactice implicate în 

asigurarea calității educației este cel întitulat Înregistrarea electronică a autoevaluării 

program acreditat prin OMEN nr. 6568/20.12.2012. Programul are o durată de 20 ore, pentru 

care se acordă 5 credite.  

Pentru reprezentanții CEAC și alte cadre didactice implicate în asigurarea calității educației 

din judeţele Harghita şi Covasna, formarea este preconizată a se desfăşura în perioada 

aprilie-octombrie 2013, la Casa Corpului Didactic Apáczai Csere János din Miercurea 

Ciuc.  Formatori sunt Gârbea Petru-Ioan, inspector școlar și Farkas Zoltán, director, amândoi 

formatori-consilieri ARACIP.  

Formarea se va desfășura pe durata a 20 de ore, la sfârșit de săptămână, de vineri ora 14,00 

până duminică ora 16.  Atasez programul general, care va fi detaliat pentru fiecare sfârșit de 

săptămână.  

În unele cazuri sunt trecuți ca reprezentanți ai școlilor directori sau directori adjuncți. Nu este 

obligatoriu să fie director/adjunct. După formare, acești reprezentanți vor avea conturi de 

acces în aplicația informatică dezvoltată în proiect, aplicație în care trebuie să introducă, pe 

tot parcursul anului școlar, informații despre școală și activitățile acesteia, astfel ca la 

începutul anului școlar următor să poată finaliza și genera RAEI. Activitatea va fi monitorizată 

permanent de ARACIP. De aceea este bine ca reprezentant al școlii să fie un cadru didactic 

membru CEAC, care are competențe medii de operare pe calculator, și care va avea și 

posibilitatea de a introduce aceste informații în aplicație. 

În cazul în care se impune schimbarea persoanei desemnate în luna ianuarie, vă rog ca 

până joi, 11 aprilie 2013, să-mi trimiteți datele acesteia.  

Toate cheltuielile legate de participarea la stagiile de formare vor fi asigurate din fondurile 

proiectului. Pentru cei care doresc se va sigura cazare la CCD M. Ciuc.  
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Atașez programarea grupelor din cele două județe. Probabil sesiunile programate în iulie și 

august vor fi reprogramate, ARACIP va solicita aprobarea POSDRU. Vă voi anunța de orice 

modificare în timp util.  

Pentru a putea face pregătirile necesare vă rog să confirmaţi – pe cât posibil până luni, 15 

aprilie 2013, ora 12 - posibilitatea participării dvs. în perioada şi locaţia menţionate. În cazul 

în care, numai din motive de forță majoră, nu ați putea participa în perioada planificată, vă 

rog să-mi semnalați altă perioadă disponibilă pentru dvs., dintre cele cuprinse în program.  

Trebuie să trimit către ARACIP, în vedere pregătirii stagiilor de formare. 

Mă puteţi contacta pe adresa de mail (p.gorbe@gmail.com) sau pe telefon: 0734900104, 

0742281926. 

 

Vă mulţumesc anticipat pentru răspuns. 

 

Cu stimă, 

 

Inspector şcolar Gârbea Petru-Ioan 

Formator-consilier ARACIP 

 
 

 

 


