
Obiectivul general al proiectului 
este dezvoltarea oportunităților de 
formare și de progres în carieră prin 
parteneriat educațional în asigurarea 
calității educației în vederea creșterii 
competitivității și eficienței în 
învățământul preuniversitar.  

Obiectivul general al proiectului 
este operaționalizat în urmatoarele 
obiective specifice:  

Ob.S1 – Formarea în 2008 – 
2011 a unui corp de 30 de experți-
persoane resursă din rândul membrilor 
de sindicat, reprezentanţi ai corpului 
profesoral şi al sindicatului reprezentativ 
în comisiile de evaluare și asigurare a 
calitatii (CEAC), în sprijinul implementării 
sistemului de calitate și a managemen-
tului performant.  

Ob.S2 – Facilitarea accesului la 
informație, atât pentru cadrele didactice, 
cât și pentru alte categorii de personal 
din sistemul de educație (formatori, 
mentori, mediatori, consilieri) prin 
dezvoltarea unor servicii de informare și 

formare prin intermediul noilor 
tehnologii.  

Ob.S3 – Promovarea cooperării 
între organizații ale cadrelor didactice, 
organizații de formare profesională din 
România și alte țări membre ale Uniunii 
Europene prin încurajarea activităților 
cu caracter transnațional prin schimb de 
experiența și de bune practici.  

Având în vedere contribuția 

esențială a partenerilor sociali la 
dezvoltarea procesului educațional, prin 
acest proiect s-a realizat creșterea 
adaptabilității cadrelor didactice la 
schimbările mediului economic și social, 
contribuind astfel la îndeplinirea 
obiectivului general al Programului 
Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POS DRU). Așa 
cum este indicat în Axa Prioritara 1 din 
cadrul POSDRU, beneficiarul proiectului 
a contribuit la creșterea nivelul 
competențelor membrilor săi generând, 
pe termen lung, o valoare adaugată 
intervențiilor FSE în România.  

Proiectul “Împreună pentru calitate 

în educaţie” la momentul bilanţului 

Conferinţa de lansare a proiectului 
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RegioEDU 
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Buletin informativ realizat în cadrul proiectului POSDRU/57/1.3/S/33057  “Împreună pentru calitate în educaţie! - Dezvoltarea resurselor umane prin parteneriat educaţional” 

cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Structural Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 

 Conferința de evaluare a 
proiectului a avut loc în Bucureşti în 
15.02.2013. Participanții la Con-
ferință (reprezentanți ai Parlamentu-
lui, MEN şi lideri sindicali din toată 
țara), au abordat o serie de teme de 
interes pentru următoarea perioadă 
de programare financiară a U.E. 
2014 - 2020 din care amintim: 
 Beneficiile atragerii fondurilor 

europene în sistemul de 
învățământ românesc - puncte 
de vedere ale repezentanţilor 
Parlamentului şi Guvernului 
României; 

 Europa 2020 - politica de 

coeziune a Uniunii Europene 
pentru perioada 2014 - 2020;  

 Strategia de asigurare a 

calităţii în învăţământul pre-
universitar. 

Investeşte în oameni ! 

Ultima oră ... 



 Centrul de Coordonare 

(incluzând şi Centrele RegioEDU) a 

fost conceput ca un serviciu oferit de 

FSLI atât organizațiilor județene afi-

liate, cât și fiecărui membru de sindi-

cat, care vor avea posibilitatea de a 

accesa cursurile de formare, platfor-

ma de învățare on-line și docu-

mentația pusă la dispoziție. Acest 

centru de formare este proiectat ca 

un mix de elemente și servicii atât on-

line, cât și off-line, folosind mijloace și 

metode moderne de fomare.  

 Centrele RegioEDU din Iaşi, 

Baia-Mare, Târgu Mureş, Arad, 

Craiova, Slobozia, Constanţa şi Bu-

cureşti sunt funcţionale şi găzduiesc 

cursuri de formare, grupuri de lucru, 

sesiuni de tutoriat şi reuniuni de lucru 

ale formatorilor pentru pregătirea cur-

surilor. Dotările au fost asigurate din 

bugetul proiectului şi includ mobilier, 

videoproiector şi ecran, PC conectat 

la internet. 
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 FSLI a organizat în ziua de 17 iunie 2010, Conferinţa de lansare 
a proiectului fiind prima federaţie sindicală din sistemul educaţional care 
a început să deruleze un proiect strategic la nivel naţional accesând 
fonduri structurale prin intermediul FSE.  
 
 Evenimentul la care au participat 120 de invitaţi din ţară şi din 
Franţa, Spania şi Portugalia a avut ca temă „Asigurarea calităţii în 
învăţământul preuniversitar din România în contextul european 
actual” şi a abordat următoarele subiecte:  
1. Educaţia în contextul actual al crizei economice;  
2. Prezentarea obiectivelor proiectului şi a partenerilor;  
3. Strategia de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar; 
4. Calitatea în sistemele de educaţie din ţările Uniunii Europene. 

Dezvoltarea sistemelor de management a calităţii în învăţământ - 
implicarea sindicatelor - prezentari ale reprezentanţilor unor sindicate 
din educaţie din Franţa, Spania şi Portugalia. Au vorbit domnii 
Antonio Amate Cruz - Preşedinte al FEUSO, Spania; Antonio Matos - 
Preşedinte CIFOTIE, Portugalia; Jean Marie Maillard - expert SNES, 
Franţa.  

Conferinţa de lansare a proiectului - 17/06/2010 

Centrul de Coordonare si Centrele RegioEDU 
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Formarea formatorilor / Mai - August 2010 

Pentru a pune bazele unui corp performant de formatori ai FSLI, care să activeze în cadrul Centrului 
Naţional de Formare s-a derulat Programul integrat de formare care a inclus următoarele programe 
de formare: 
 formare de formatori în educaţia adulţilor;  
 specializare în managementul calităţii în învăţământul preuniversitar. 
 

 Formatorii selecţionaţi au participat la programul integrat de formare de formatori, apoi au 
activat ca formatori în cadrul Centrului Naţional de Formare şi în cadrul Centrelor Regionale 
REGIOEDU pe întreaga durată a proiectului (24 de luni) şi au avut oportunitatea de a forma la rândul 
lor alte 1014 cadre didactice, membri ai FSLI. După închiderea prezentului proiect corpul de 
formatori ai Centrului Naţional de Formare va participa la proiectarea şi derularea altor cursuri 
de perfecţionare şi formare profesională continuă a membrilor de sindicat afiliaţi la FSLI. 

Programul de specializare în managementul calităţii 
în învăţământul preuniversitar a avut ca scop 
abilitarea participanţilor în managementul şi asigurarea 
calităţii la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
Este primul curs derulat de FSLI acreditat de MECTS 
cu 25 de credite profesionale transferabile, prin 
OMECTS nr. 3001/2011.  
In cele 89 de ore de curs s-au abordat urmatoarele 
teme:  
 conceptul de calitate - abordări contemporane, 

modele ale calităţii,  
 legislaţia calităţii în România, s 
 sistemul naţional de standarde şi metodologii privind 

calitatea educaţiei, comisia de evaluare şi asigurare 
a calităţii, metodologia asigurării şi îmbunătăţirii 
calităţii. 

Scopul cursului de FORMARE DE FORMATORI PENTRU 
ADULŢI a fost abilitarea participanţilor pentru lucrul cu 
adulţii, instruirea formatorilor pentru a crea şi a livra cursuri 
de formare pe diverse tematici din domenii de cunoaştere 
diferită. Programul de perfecţionare a avut 48 de ore 
pregătire teoretică şi practică, iar tematica orientativă a 
fost centrată pe:  
 învăţarea la adulţi/ formarea şi formatorul; procesul de 

comunicare, barierele comunicării şi managementul 
grupului de cursanţi şi al conflictelor din grup;  

 planificarea formării - identificarea nevoilor de formare 
şi analiza lor; metode şi tehnici de formare şi pregătirea 
logistică şi verificarea operaţională;  

 evaluarea formării. 
Cursul a fost certificat de Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor (MMFES si MECT) prin Educaţia 
2000+. 

Specializare formatori/ octombrie 2010  - martie 2011  



Scopul programului a fost acela de a abilita membrii CEAC, reprezentanţi ai sindicatului, în 
managementul şi asigurarea calităţii. Cursul s-a încadrat în categoria programe tematice sau 
modulare realizate prin stagii nondisciplinare, modul lung, 69 de ore - 18 credite profesionale 
transferabile, acreditat prin OMECTS nr. 4486/23.06.2011.  
 
Obiectivele programului: 
 Dezvoltarea competenţelor de înţelegere a componenţei, rolului şi rostului  Comisiei de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC);  
 Dezvoltarea competenţelor de stabilire a rolurilor membrilor CEAC privind implementarea 

sistemului de management al calităţii în unitatea de învăţământ;  
 Dezvoltarea competenţelor de autoevaluare a  nivelului calităţii educaţiei furnizate de către 

unitatea de învăţământ; 
 Dezvoltarea competenţelor de identificare a măsurilor de îmbunătăţire identificate în urma 

autoevaluării. 
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Programul a fost derulat in Centrele RegioEDU in 4 etape de formare, in total: 36 de 
cursuri în cele opt regiuni de dezvoltare cu participarea a 1014 cadre didactice. 
Programul de formare continuă ”Asigurarea internă a calității” s-a desfășurat prin partenerite 
cu Casa Corpului Didactic din București, Iași, Baia-Mare, Constanța, Tg.-Mureș, 
Craiova, Slobozia, Arad. Competentele dobandite de participanţi fiind:  

 Utilizarea adecvată a conceptelor specifice calităţii educaţiei; 
 Proiectarea dezvoltării calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ; 
 Utilizarea metodelor şi strategiilor adecvate implementării sistemului de 

management şi asigurarea calităţii. 
 Valorizarea resurselor existente la nivelul unităţii de învăţământ în scopul creşterii 

calităţii educaţiei; 
 Soluţionarea situaţiilor neprevăzute apărute în implementarea sistemului de 

management şi asigurare a calităţii; 
 Utilizarea metodelor şi instrumentelor specifice autoevaluării. 

Formarea cadrelor didactice în domeniul asigurării 

calitătii - Progamul de formare “Asigurarea internă a 

calităţii” - Iunie 2011 - Ianuarie 2013 



În cadrul proiectului s-au realizat două instrumente de lucru extreme de utile: Manualul Cursantului Manualul Cursantului şi 

Manualul FormatoruluiManualul Formatorului. Cele două lucrări au fost permanent actualizate, în funcţie de noutăţile apărute şi 
feedback-ul obţinut de la cursanţi, acesta fiind motivul pentru care Manualul Formatorului a fost editat în 2 
editii, iar Manualul cursantului a aparut in 3 editii, succesive. S-au mai publicat pliante, afise, bannere. 
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Materiale de studiu, informare si Materiale de studiu, informare si 

publicitate realizate in cadrul proiectuluipublicitate realizate in cadrul proiectului  

Manualul Cursantului Manualul Cursantului are următoarea structură: 
 Primul capitol propune un concept al calităţii educaţieiun concept al calităţii educaţiei, bazat pe 

cadrul normativ naţional, dar şi pe iniţiativele europene recente din 
acest domeniu şi integrat cu managementul general al instituţiei de 
învăţământ preuniversitar şi cu procesul de dezvoltare instituţională.  

 Cel de-al doilea capitol se referă, pe scurt, la ceea ce înseamnă sis-sis-

temele de calitate temele de calitate din perspectiva unităţii şcolare, care trebuie spri-
jinită, atât în asigurarea propriu-zisă a calităţii educaţiei oferite, cât şi 
în procesul de evaluare internă şi de pregătire pentru evaluarea ex-
ternă. Aici, este prezentat în mod explicit rolul CEAC în asigurarea şi 
evaluarea internă a calităţii educaţiei.  

 În fine, avându-se în vedere specificul grupului ţintă de formabili 
(reprezentanţii sindicali în CEAC), cel de-al treilea capitol este dedicat 
formării/ dezvoltării unor competenţe specifice în domeniul manage-manage-

mentului conflictelor şi al negocieriimentului conflictelor şi al negocierii.  

Structura Manualului Formatorului Manualului Formatorului este următoarea:  
 O primă parte referitoare la problematica formăriiproblematica formării. Menţionăm că 

această parte reprezintă reeditarea, cu adaptările de rigoare, a unui 
capitol dintr-o lucrare realizată sub egida Institutului de Ştiinţe ale 
Educaţiei.  

 A doua parte, cu obiective şi exerciţii specifice, se referă, pe scurt la 
ceea ce înseamnă sistemele de calitate sistemele de calitate din perspectiva exclusivă a 
unităţii şcolare, care trebuie sprijinită atât în asigurarea propriu-zisă a 
calităţii educaţiei oferite, cât şi în procesul de evaluare internă şi de 
pregătire pentru evaluarea externă.  

 Partea a treia, avându-se în vedere specificul grupului ţintă de form-
abili, este dedicată formării/ dezvoltării unor competenţe specifice în 

domeniul managementului conflictelor şi al negocieriimanagementului conflictelor şi al negocierii.  

 În sfârşit, partea a patra cuprinde o colecţie de activităţi şi exerciţii activităţi şi exerciţii 

verificateverificate, care pot fi utilizate în formare şi în activitatea de consiliere.  

Cea mai recentă lucrare aparută în cadrul proiectului este: Experienţe Experienţe 

europene pentru asigurarea calităţii în educaţie europene pentru asigurarea calităţii în educaţie --  Ghid de bune Ghid de bune 

practicipractici. Împreună cu partenerii săi ARACIP și SNES – Franța, FSLI a 
reușit să ofere soluții bine definite problematicii în cauză, argumentând 
ideea parteneriatului în educație ca soluție durabilă pentru formarea 
continuă a personalului didactic, cu accent pe formarea în domeniul 
asigurării calității.  
Capitolele acestui ghid oferă detalii referitoare la obiectivele și la 
rezultatele proiectului (cap. 2), aspectele principale ale asigurării 
calității în educație și formare profesională, atât în România cât și în 
alte cinci state ale Uniunii Europene participante la seminarul 
european din cadrul proiectului (cap. 3, 4 și 5).  



 Seminarul european „Împreună pentru 
calitate şi performanţă în sistemul educaţional 
romȃnesc” a avut loc la București, între 17 - 19 
februarie 2012. Scopul seminarului a fost evaluarea 
modului în care principalii actori din sistemul 
educațional pot contribui la creșterea calității 
procesului educativ. La acest seminar a participat din 
partea Comisiei Europene - Directoratul General 
Educatie si Cultura, doamna Sophie Weisswange, 
ofiter politic și domnul Sean Feerick, directorul 
Secretariatului General al EQAVET.  
 S-au abordat urmatoarele teme: 
A. Regândirea sistemului de educație – lecții 

învățate pentru factorii de decizie – Invitați din: 

Finlanda – Leena Koski, Consiliul Naţional 
pentru Educaţie; Italia – dGiorgio Allulli,  ISFOL
-ENQAVET; Franţa – Jean Marie Maillard, 
SNES ; 

B. Mecanisme de asigurare a calității – 
implementarea unor mecanisme de succes. 
Subiectul a fost dezbatut alaturi de invitații din: 
Austria – domnul Jouko Luomi și Romania – 
domnul Şerban Iosifescu, președintele 
ARACIP. 

C. Formarea profesională continuă - Formarea 
adulților, tehnici și metode de lucru. Tema a 
fost dezbatută alaturi de invitații din: Spania –  
Gregorio Gonzalez Roldan, Director al 
Departamentului Național de Recunoaștere și 
Certificare a Competențelor și David Cervera, 
Director la Ministerul Educației.  

 La dezbateri au participat membri ai 
Colegiului National al Liderilor FSLI formatorii din 
cadrul proiectului, specializați în managementul 
calității în învățamântul preuniversitar și cursanți ai 
programului de formare continuă „Asigurarea internă 
a calităţii”.  
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Seminar naţional - Martie 2012 

 Seminarul naţional realizat cu sprijinul 
ARACIP cu tema: ”Parteneriat pentru calitate în 
educaţie” a avut ca obiectiv înţelegerea sisteme-
lor de evaluare ale calităţii: evaluarea internă a 
calităţii şi evaluarea externă a calităţii, aspecte 
teoretice și practice. 
 În cadrul seminarului naţional, partenerii 
F.S.L.I., au prezentat strategia și viziunea ARA-
CIP privind implementarea noilor instrumente de 
lucru referitoare la asigurarea internă a calităţii 
educaţiei. 
 De asemenea, un element important al 
acestei reuniuni a fost schimbul de experienţă și 
bune practici privind elementele cheie în asigura-
rea calităţii în educaţie, teme dezbatute în cadrul 
atelierelor de lucru ale seminarului: 
 ”Asigurarea internă a calităţii”- implementa-

rea programului de formare continuă în con-
textul noilor  instrumente promovate de ARA-
CIP, Dna. Mariana DOGARU - Şef al  Depar-
tamentului de evaluare externă a calităţii al 
ARACIP;  

 Aspecte teoretice și practice privind evalurea 
internă și externă a calității educației, Dna. 
Gabriela Alina PARASCHIVA - Şef al Depar-
tamentului de acreditare ARACIP; 

 Sisteme decizionale informatizate: “Harta 
riscului educaţional din România” şi “InfoDec  
Sys  ARACIP”, Dl. Serban IOSIFESCU - Pre-
sedinte ARACIP. 

 La acest eveniment au fost invitaţi peste 
100 de participanţi – membri ai Colegiului Na-
ţional al Liderilor F.S.L.I., formatori în educaţia 
adulţilor, specializaţi în managementul calităţii în 
învăţământul preuniversitar.   

Seminar European - Februarie 2012 
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Vizita de studiu în Franţa - Octombrie 2012 

 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a 
organizat în perioada 01 - 07 octombrie 2012, o vizită de studiu 
în Paris în cadrul activității „Transferul internațional de know-
how”, la sediul partenerului transnațional SNES care are 
experiență în crearea și implementarea de programe inovative 
de formare a cadrelor didactice și a realizat un sistem de 
evaluare și management al calității în învățământ. 
 S-au abordat urmatoarele teme: 

 Sistemul francez de educație și formare profesională continuă 
(Istoricul sistemului de învăţămȃnt francez; Reforme care au fost 
implementate în sistemul pre-universitar - rolul sindicatelor 

 Dezbateri privind reforma educației și asigurarea calității în 
învățământ (Instrumente de lucru folosite de managementul școlii; 
Dezbateri privind implicarea sindicatelor în managementul școlii) 

 Evaluarea școlii din punctul de vedere al sindicatelor (Scurt 
istoric al reformelor în educație și al problemelor care se resimt la 
nivelul mișcării sindicale; Realitatea concretă din centrele școlare) 

 Instrumentele evaluării (Statisticile din educație și contextul 
determinării instrumentelor de evaluare; Contextul determinării 
instrumentelor de evaluare și descrierea acestora) 

 Instrumente de lucru privind asigurarea calității și 
managementul școlii  

 Rolul sindicatelor și poziția acestora în raport cu reformele 
implementate de Ministerul Educației privind formarea 
profesională continua (Formare profesională continua; Profesori 
debutanți - evaluare, dezvoltarea carierei, probleme specifice) 

 Seminarul „Scrierea si managementul proiectelor finantate din FSE” (A.10.1) s-a adresat celor 
30 de formatori si coordonatorilor Centrelor RegioEDU. Seminarul a avut ca scop formarea participantilor 
pentru a dobandi competentele necesare in scrierea si managementul proiectelor, astfel incat acestia sa 
poata accesa fonduri europene in urmatoarea programare financiara 2014 - 2020. 
 In cadrul seminarului s-au discutat urmatoarele teme: 
 Abordări şi concepte folosite în managementul proiectelor. Elemente de succes  
 Cadrul de funcţionare al Fondului Social European şi al programelor operaţionale structurale în Roma-

nia (instrumente structurale şi legislatie generala)  
 Identificarea ideilor de proiect. Analiza factorilor interesaţi. Analiza problemelor. Justificarea şi contextul 

proiectului. Scopul şi obiectivele proiectului. Analiza strategiei proiectului  
 Planificarea activităţilor – graficul Gantt. 
 Achizitii publice. Legea privind achizitiile publice. Documentaţia necesară 
 Estimarea resurselor proiectului. Bugetul proiectului.Categorii de cheltuieli in cadrul programelor de 

finanţare.  
 Monitorizarea si evaluarea proiectului. Rezultate anticipate si indicatori 
 Sustenabilitatea proiectelor. 
 Contractul de finantare. Managementul echipei de proiect. Managementul comunicării în proiecte. 
 Publicitatea şi informarea privind continutul si activitatile proiectului. 

Seminar “Scrierea şi managementul proiectelor”  

- Decembrie 2012 
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Proiectul ID-33057 în cifre 
Indicatori Valoare 

prognozată 
Contract de 

finanțare 

Valoare 
realizată 

  Indicatori de realizare imediată (output) 

Personal din educaţie şi formare instruit/ 
perfecţionat 

830 1044 

         din care femei 500 797 

         din mediul rural 175 176 

Indicatori de rezultat     

Personal din educaţie care a primit 
certificare după cursuri de formare/ 
perfecţionare 

815 1027 

din care femei 490 784 

din mediul rural 170 174 

Rata personalului din educaţie şi formare 
pregătit care a fost certificat 

98 % 98,37% 

Indicatori adiţionali     

Indicatori de realizare imediată (output) 
adiţionali 

    

Număr de membri ai reţelei QualityNET 850 1052 

Număr de beneficiari ai newsletter-ului 950 1213 

Număr de lucrări realizate în cadrul 
proiectului 

3 3 

Număr de persoane care beneficiază de 
lucrările realizate în cadrul proiectului 

1500 2096 

Număr de unităţi şcolare care beneficiază 
de cadre didactice formate în cadrul 
proiectului 

550 980 

Indicatori de rezultat adiţionali     

Număr de conferinţe naţionale 2 2 

Număr de programe de formare 4 4 

Număr de seminarii de formare şi bune 
practici 

3 3 

Număr de vizite de studiu 1 1 

Reţea QualityNET (inclusiv platforma de e-
learning şi baza de date) funcţională 

1 1 


