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Joi, 28 octombrie 2015, la Colegiul Național  ”Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, 
județul Gorj a avut loc work-shop-ul interregional în cadrul proiectului POSDRU ”E_sistem 
Calitate” pentru unităţile şcolare din Regiunile Sud – Muntenia şi Sud-Vest Oltenia, ID 
141294. 

În cadrul Activităţii A8 – Diseminarea rezultatelor implementării proiectului pentru 
dezvoltarea culturii calităţii la nivelul furnizorilor de educaţie  au participat reprezentanții  
Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman – beneficiarul proiectului, ai Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Dolj, Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj și ROMFRA, directorul  Casei 
Corpului Didactic Gorj, directori de unităţi de învăţămant din județe menționate.  

Au fost prezentate activităţile desfăşurate în cadrul proiectului ”E_sistem Calitate” în 
judeţul Gorj şi s-a realizat un transfer de bune practici între reprezentanţi ai  institutiilor 
care urmează să primească vizita ARACIP în vederea acreditării /reacreditării din 
perspectiva calităţii. 

S-a realizat o dezbatere a legislației ARACIP în vigoare, respectiv Ordonanța 
75/2005 privind asigurarea calității in educație și Ordinul 6517/19.12.2012 privind 
aprobarea metodologiei de evaluare externă a  calității educației în învățământul 
preuniversitar cu conducerea unităților școlare și membrii Comisiei pentru Evaluarea şi 
Asigurarea Calităţii;  în acelasi context, s-au făcut și propuneri pentru modificarea 
metodologiei de evaluare externă a  calității educației și a ghidurilor ARACIP.  

În Teleorman a început activitatea experților realizare dosare, care se vor deplasa 
în unitățile de învățământ pentru o ultimă verificare a modului în care unitățile școlare s-au 
pregătit pentru vizita ARACIP. 
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