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NR. ARACIP 5177/23.12.2021  
 

Validat 

Expert ARACIP, 

XXXXXXXXXX 
 

RAPORT DE EVALUARE ÎN VEDEREA ACREDITĂRII 

(Nivel primar) 

 
Redactat de XXXXXXXXXX, în calitate de coordonator al echipei de evaluare externă, cu 

ocazia vizitei desfăşurate în perioada 07-10.12.2021, la unitatea de învăţământ ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ ROMÂNO-FINLANDEZĂ, județul Sibiu, localitatea Sibiu, strada Dealului, nr. 

6, telefon: 0731618533,  e-mail: office@eri.school. 

 
Comisia desemnată prin Hotărârea ARACIP nr.22/data 07.12.2021 a avut următoarea 

componenţă: 

 
1. Coordonator comisie, XXXXXXXXXX; 

2. Membru comisie, XXXXXXXXXX; 

3. Membru comisie, XXXXXXXXXX; 

4. Membru comisie, XXXXXXXXXX. 

 
Observator desemnat de ISJ, inspector școlar: XXXXXXXXXX 

 

Director unitate de învățământ XXXXXXXXXX 

Președinte Consiliu de Administrație XXXXXXXXXX 

Coordonator CEAC XXXXXXXXXX 

 

Prezentul document se face public în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 8, din 

H.G. nr. 993/2020 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea 

autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie. 

 

Evaluarea s-a desfăşurat în baza: 

- O.UG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţiieducaţiei, aprobată cu completări şi 

modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare; 

- H.G. nr. 994/2020 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare 

periodică a unităţilordeînvăţământ preuniversitar; 

- H.G. nr. 993/2020 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, 

acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie; 
- O.UG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 

educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative. 
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Raportul de evaluare externă are următoarea structură: 

 

PARTEA I - SCOPUL ȘI CONCLUZIILE VIZITEI DE EVALUARE EXTERNĂ; 

PARTEA a II-a - INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA DEÎNVĂŢĂMÂNT; 

PARTEA a III-a  - SURSE INFORMAȚIONALE; 

PARTEA a IV-a - ACTIVITĂȚILE ÎNTREPRINSE ÎN TIMPUL VIZITEI. 
 

 

 PARTEA I – SCOPUL ȘI CONCLUZIILE VIZITEI DE EVALUARE EXTERNĂ  

 

Scopul prezentei evaluări îl constituie verificarea conformităţii cu cerinţele standardelor 

de acreditare. 

 

 Evaluarea s-a realizat pentru (nivelul/filieră/profil/specializare/calificare 

profesională, program de studii/ limbă de predare / formă de învăţământ):

Nivelul primar 



 

 

 
 
 

Nivelul de realizare al indicatorilor: 

 

Nr. 

crt. 

 
 

Indicator de performanţă 

Respectă standardele 

(DA/NU) 

Calificare profesională/ 

specializare: 

Domeniul A: Capacitatea instituțională 

I01 Existența, structura și conținutul documentelor proiective: planul de dezvoltare și planul managerial DA 

I02 Organizarea internă și funcționarea curentă a unității de învățământ DA 

I03 Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă și de gestionare a informației DA 

I04 Asigurarea sănătății și securității tuturor celor implicați în activitatea școlară DA 

I05 Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi DA 

I06 Caracteristicile, dotarea și utilizarea spațiilor școlare, administrative și auxiliare DA 

I07 Accesibilitatea spațiilor școlare, administrative și auxiliare și a echipamentelor, materialelor, 

mijloacelor de învățământ și auxiliarelor curriculare 

DA 

I08 Managementul personalului didactic, de conducere, didactic auxiliar și nedidactic DA 

Domeniul B: Eficacitate educațională 

I09 Definirea și promovarea ofertei educaționale DA 

I10 Proiectarea curriculumului și planificarea activităților de învățare DA 

I11 Realizarea activităților de învățare, asigurarea participării și obținerea stării de bine DA 

I12 Rezultatele obținute (participare școlară, rezultatele învățării și starea de bine) DA 

I13 Urmărirea traiectului școlar și/sau profesional ulterior al absolvenților DA 

I14 Constituirea bugetului unității de învățământ și execuția bugetară DA 

Domeniul C: Managementul calității 

I15 Realizarea autoevaluării instituționale și asigurarea internă a calității conform prevederilor legale DA 

I16 Dezvoltarea profesională a personalului DA 



 

 

 
 

I17 Revizuirea ofertei educaționale și a PDI/PAS DA 

I18 Optimizarea evaluării rezultatelor învățării DA 

I19 Evaluarea calității activității corpului profesoral DA 

I20 Optimizarea accesului la resursele educaționale DA 

I21 Constituirea bazei de date a unității de învățământ DA 

I22 Asigurarea accesului la oferta educațională a școlii DA 

I23 Constituirea și funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calității DA 

I24 Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare DA 

Notă: se va introduce câte o coloană (respectă standardele) pentru fiecare calificare profeesională/ specializare. 

 
 

Indicatori/cerințe neîndepliniți/te, dacă este cazul: 
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Nu este cazul. 



 

 

 
 

 
 Concluzii: 

I01. Existența, structura și conținutul documentelor proiective: planul de dezvoltare și 

planul managerial 

Documentele programatice ale școlii sunt întocmite în conformitate cu legislația în vigoare. 

Există plan de dezvoltare instituțională care se referă explicit la nivelurile de învățământ 

școlarizate de unitatea de învăţământ: primar și gimnazial. Ciclul de viaţă al PDI este definit 

pentru o perioadă de trei ani – 2019-2022. 

PDI 2019-2022 precum și cel anterior, PDI 2016-2019, sunt postate pe platforma electronică 

https://calitate.aracip.eu. 

PDI actual este elaborat, înregistrat și aprobat conform art. 34 și 35 din O.MEC nr. 

5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). Astfel, echipa pentru elaborarea planului a 

fost coordonată de director, XXXXXXXXXX, alături de care au lucrat XXXXXXXXXX, manager de 

proiect al Fundației Didactica, și XXXXXXXXXX– director executiv al Fundației Didactica. 

PDI a fost dezbătut și avizat de CP din  02.10.2019 fost aprobat de CA din 28.10.2019. 

Există plan managerial pentru fiecare an școlar, în perioada 2016-2021. Planurile manageriale 

sunt disponibile publicului și în aplicația https://calitate.aracip.eu. 

Planul managerial pentru anul școlar 2021-2022 a fost dezbătut și avizat în CP din 24.11.2021, 

apoi aprobat în CA din 26.11.2021. 

Planul managerial este elaborat, înregistrat și aprobat conform art. 33 și 35 din ROFUIP 

(OMEC 5447/31.08.2020). 

 

I02.Organizarea internă a unităţii de învăţământ 

Există Organigrama Școlii Româno-Finlandeze din Sibiu, care stabilește: structura de 

conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, comisiile şi celelalte colective de 

lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în 

vigoare. 

Organigrama a fost propusă de către director la începutul anului şcolar, a fost aprobată de CA 

din 15.10.2021 înregistrată la secretariat cu nr 1425/29.09.2021. 

Există un regulament intern (RI), care respectă legislaţia în vigoare. Astfel, regulamentul 

intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea 

nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Regulamentul intern (RI) a fost aprobat prin hotărârea CA din 04.08.2021 și înregistrat la 

secretariat cu nr. 1356/11.08.2021 

Există un regulament de organizare și funcționare (ROF) specific unității de învățământ. 

Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) a fost revizuit în CP din 06.04.2021, aprobat 

în CA din 04.08.2021 înregistrat de secretariat cu nr.1341/27.07.2021. 

În ROF sunt prevăzute toate aspectele stipulate în ROFUIP aprobat prin O.MEC nr. 

5.447/31.08.2020, cu modificările și actualizările ulterioare. 

Orarul unității de învățământ este elaborat unitar, în baza schemelor orare pentru fiecare clasă 

și nivel de învățământ. Cadrele didactice declară că respectă orarul stabilit la începutul fiecărui 

 Domeniul A: Capacitatea instituțională 
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an școlar. Părinții declară că li s-a comunicat orarul și a fost respectat. Nu sunt cunoscute 

reclamații la nivelul școlii sau al IȘJ Sibiu. 

Școala nu înregistrează abateri disciplinare sau de la prevederile reglementărilor interne. 

Organizația fondatoare monitorizează cu atenție aceste aspecte și nu permite devieri de la 

scopurile și principiile promovate. 

 

I03. Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă și de 

gestionare a informației 

Există un sistem de comunicare internă cu personalul propriu, cu părinții și tutorii elevilor. 

Astfel, personalul didactic se întrunește săptămânal, în fiecare zi de marți, la ora 14,30. Se 

informează cu privire la activitățile desfășurate în săptămâna precedentă și discută viitoarele 

activități. 

Unitatea de învățământ comunică sistematic cu părinții prin următoarele mijloace: 

- platforma Kinderpedia; 

- comunicări scrise; 

- ședințe cu părinții; 

- ședințe individuale; 

- întâlniri lunare („Ceaiul de la ora 5/online”). 

Școala comunică sistematic cu IȘJ Sibiu, Primăria Mun.Sibiu, CCD Sibiu, CJRAE Sibiu, 

CSEI Nr. 1 precumși cu alte instituții de învățământ. 

Raportările stabilite de lege sunt realizate la timp, în formatele solicitate și transmise la timp. 

Unitatea școlară completează la termen raportările în SIIIR și gestionează sesizările conform 

prevederilor legale. 

Planul de școlarizare a fost validat în SIIIR la data de 03.12.2020. 

Pe site-ul web al unității școlare https://eri.school/scoala-eri-sibiu sunt publicate date şi 

informaţii de interes public. 

PDI-ul 2019-2022, Rapoarte de activitate, bugetul, bilanțul și execuția bugetară sunt publicate 

pe aplicația https://calitate.aracip.eu . 

 

 
I04. Asigurarea sănătății și securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară 

Prin Decizia nr.18/ 28.09.2021 a fost înființată Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi 

pentru situaţii de urgenţă, responsabil fiind prof. Daniela Cârlan. 

Comisia gestionează documentele prevăzute de legislaţia în vigoare privind respectarea 

sistemelor şi procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI: fișe de instruire 

individuală privind securitatea și sănătatea în muncă, procese verbale de instruire periodică 

SSM, tematici de instructaj periodic pentru protecția muncii, instrucțiuni proprii de protecția 

muncii pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic. 

Conform Certificatului constatator nr. 178/22.11.2019 eliberat de ITM Sibiu, unitatea de 

învățământ îndeplinește condițiile de funcționare specifice securității și sănătății în muncă. 

Există un plan de pază al școlii, întocmit de PFA XXXXXXXXXX, conform Contractului nr. 

136/14.01.2021. Astfel, unitatea școlară a primit consultanță de specialitate în realizarea 

proiectului tehnic al STS conform Legii n.333/2000 și HG 301/2012. 

Imobilul închiriat de școală este împrejmuit cu gard din zidărie de aprox. 2 m înălțime. 

https://eri.school/scoala-eri-sibiu
https://calitate.aracip.eu/
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Intrarea se face pe o singură poartă de acces, monitorizată de paznic angajat permanent. 

Accesul este restricționat pentru persoanele străine, iar părinții se prezintă doar cu programare 

la secretariatul școlii. Curtea școlii este monitorizată de paznic prin 4 camere de supraveghere 

amplasate în exteriorul clădirii. Un ecran monitor se află și în secretariat astfel că persoanele 

care doresc să comunice cu personalul sunt vizualizate în timp real. 

Conducerea școlii declară că la începutul fiecărui an școlar părinții sunt informați cu privire la 

activitățile ce se vor desfășura în exteriorul școlii și semnează că sunt de acord cu acestea. 

Unitatea școlară este dotată cu instalații pentru incendiu și stingătoare, este controlată periodic 

de către ISU Sibiu și deține Avizul nr.3341334/25.02.2020. 

 

I05. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi 

Școala beneficiază de servicii psihoeducaționale specializate, prin colaborarea cu CJRAE 

Sibiu precum și cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Sibiu pentru cazurile de copii cu 

CES, cuprinși în programe de recuperare/ dezvoltare. 

Există un cabinet de consiliere și orientare școlară dedicat serviciilor de asistență 

psihopedagogică. Cabinetul se află la etajul I, în apropierea claselor pregătitoare, considerate 

vulnerabile în situația debutului școlarității mici. 

Există mobilier specific și materiale suport pentru activitățile psihologului. 

Fundația Didactica a angajat un psiholog clinician, în persoana XXXXXXXXXX  (CIM 

21/28.04.2018), care își desfășoară activitatea în cabinet, zilnic, de luni până vineri între orele 

8-16. Astfel, unitatea de învățământ oferă servicii psihopedagogice suplimentare. 

La începutul fiecărui an școlar conducerea informează părinții și solicită acordul scris al 

acestora cu privire la serviciile psihopedagogice pe care le oferă psihologul angajat. Astfel, 

psihologul este permanent în mijlocul elevilor, este atent la nevoile emoționale ale acestora și 

le acordă suport afectiv necondiționat. 

Activitățile/ programele de consiliere realizate prin intermediul cabinetului școlar de asistență 

psihopedagogică sunt diseminate și promovate părinților, prin mijloace clasice și digitale. 

3 elevi cu cerințe educaționale speciale (CES) au beneficiat de monitorizare, planuri de 

intervenție personalizate, adaptate nevoilor lor și de prezența profesorului de sprijin de la 

CJRAE Sibiu și CSEI Nr.1 Sibiu, cu un număr de 3 ore/săptămână prin activități distincte, în 

afara orelor de curs. Cadrele didactice apreciază ca fiind bune rezultatele obținute în raport cu 

obiectivele propuse, progresele fiind vizibile în activitatea de la clasă. 

 

I06. Caracteristicile, dotarea și utilizarea spaţiilor şcolare, admstrative și auxiliare 

Școala Româno-Finlandeză Sibiu beneficiază de un imobil construit cu destinația de a adăposti 

o instituție de învățământ. Conform Contractului de închiriere nr. 61/21.08.2018, Asociația 

Comunitatea Surorilor Franciscane sub Ocrotirea Sfintei Familii de Mallesdorf închiriază 

Fundației Didactica Corpul A al imobilului din Str. Dealului Nr. 6 din Sibiu, până în anul 

2023, cu posibilitatea de prelungire. 

Clădirea închiriată a fost renovată în perioada 2012-2016 și este compusă din parter și două 

etaje cu 18 săli amenajate ca săli de clasă, spații administrative și spații auxiliare, cu o 

suprafață totală de aprox. 1500 mp, la care se adaugă o sală de sport de 190 mp și o sală de 

festivități cu o capacitate de 140 de locuri. 

Fiecare sală de clasă are aprox. 60 mp și 250 mc de aer. Numărul de copii dintr-o clasă nu 
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depășește 18, constatându-se astfel că spațiile sunt adecvate la numărul de elevi, la nivelul și 

tipul de învățământ, precum și la obiectivele de dezvoltare instituțională. 

Spațiile școlare sunt utilizate conform destinației lor și orarului stabilit la nivelul unității. 

Cele 11 clase de nivel primar sunt amplasate astfel: 

- la etajul I – clasa pregătitoare A (18 elevi), clasa pregătitoare B (16 elevi), clasa I A (18 

elevi), clasa I B(18 elevi), clasa II A (15 elevi), clasa II B (16 elevi); 

- la etajul al II-lea – clasa II C (16 elevi), clasa III A (14 elevi), clasa III B (15 elevi), clasa 

IV A (15 elevi), clasa IV B (14 elevi). 

Sala de sport este utilizată de fiecare clasă conform orarului, iar orele nu se suprapun cu ale 

claselor de gimnaziu. 

Există un laborator de informatică utilizat în mod constant în condiții normale, dar în situația 

pandemiei actuale școala utilizează laptop-uri și tablete pe care le rulează în sălile de clase, 

acestea fiind mai ușor de dezinfectat. 

Școala deține un fond de carte de 2 975 de volume utilizate de elevi și personalul didactic. 

Evidența lor este realizată într-o sală dedicată bibliotecii școlare. 

În fiecare sală de clasă există o minibliotecă cu literatură recomandată nivelului de vârstă al 

clasei respective. 

În cancelarie există o bibliotecă destinată uzului cadrelor didactice. 

În condiții de pandemie cărțile sunt rulate după ce sunt dezinfectate. 

Școala colaborează cu Editura Arthur care derulează un proiect pentru atragerea micilor școlari 

către lectura de carte – „Clubul de lectură”. 

Fiecare sală de clasă este dotată cu laptop, videoproiector, ecran de proiecție, sistem audio. 

În timpul vizionării online a spațiilor școlare se observă utilizarea echipamentelor, mijloacelor 

de învățământ, a auxiliarelor curriculare și a fondului de carte în activitățile de învățare. 

Există 8 grupuri sanitare dispuse astfel: 

Etajul I 

- 2 grupuri sanitare pentru elevi: 1 pentru fete (2 lavoare elevi, 1 lavoar materiale de 

curățenie, 1 cabină WC pentru persoane cu dizabilități, 2 cabine WC normale), 1 pentru 

băieți (2 lavoare, 2 cabine WC, 3 pisoare); 

- 1 cabină pentru adulți, cu lavoar și WC. 

Etajul 2: 

- 3 grupuri sanitare pentru elevi (2 pentru fete și 1 pentru băieți, cu aceleași dotări ca și la 

etajul I) 

- 1 cabină pentru adulți, cu lavoar și WC; 

- 1 cabină adiacentă cabinetului medical, , cu lavoar și WC. 

Toate spațiile sanitare sunt amenajate estetic, dotate cu baterii de apă și dozatoare de săpun cu 

senzori, dispensere pentru șervețele și hârtie igienică. Sunt funcționale, bine întreținute și 

curățate conform normelor în vigoare. 

 
I07. Accesibilitatea spaţiilor şcolare, administrative și auxiliare și a echipamentelor, 

materialelor, mijloacelor de învățământ și auxiliarelor curriculare 

Spațiile școlare, administrative și auxiliare sunt semnalizate corespunzător. Lângă ușile sălilor 

există plăcuțe cu denumirea și funcționalitatea spațiilor respective, toaletele sunt evidențiate 

prin pictograme specifice. Există indicatoare pentru semnalizarea ieșirii și a direcției de mers 
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 Domeniul B: Eficacitate educațională 

 

către aceasta. Pe pardoselile căilor de acces, scări și holuri, există săgeți de culori diferite 

pentru indicarea sensului de mers în condiții de pandemie. 

Există planuri de evacuare pentru fiecare nivel al clădirii. 
Băncile și scaunele din sălile de clasă sunt reglabile în funcție de înălțimea elevului, respectă 

normativele legale, sunt individuale și mobile putând fi așezate în funcție de tipul activității 

desfășurate – individual, în perechi, în grupe, frontal sau independent. 

 

I08. Managementul personalului didactic, de conducere, didactic auxiliar şi personalului 

nedidactic 

Pentru nivelul primar sunt angajate 11 cadre didactice specializate pentru învățământul primar, 

care acoperă necesarul de norme didactice la acest nivel, în concordanță cu planul de 

școlarizare și numărul de elevi înscriși. În acest sens, pe platforma ARACIP au fost postate 

actele de studii, statul de funcții, extras din REVISAL și centralizatorul personalului angajat. 

Personalul didactic auxiliar angajat este normat atât pentru nivelul primar cât și cel gimnazial: 

1 secretară, 1 pedagog școlar, 1 psiholog. Toate persoanele angajate deţin calificările atestate 

conform cu prevederile art. 250 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Personalul nedidactic angajat este format din: 1 asistent medical, 1 portar, 4 îngrijitori clădiri. 

Documentele de studii atestă calificările necesare posturilor ocupate, în conformitate cu 

reglementările legale. 

10 cadre didactice încadrate în funcția de învățător au ocupat posturile prin concurs la nivelul 

unității de învățământ, iar 1 prin detașare în interesul învățământului. Astfel toate posturile 

sunt ocupate cu personal calificat (100%) și titulari (100%). 

 Puncte tari identificate: 

- spațiile școlare închiriate permit dezvoltarea școlii 

- amenajarea spațiilor școlare, administrative și auxiliare este realizată cu materiale de 

calitate și rezistente 

- organizarea bibliotecii școlare permite utilizarea eficientă a fondului de carte. 

- personalul didactic este atent selectat și motivat în carieră. 

 Arii de îmbunătățire identificate: 

Nu am identificat. 

 

 

 Concluzii: 

I09.Definirea şi promovarea ofertei educaţionale 

Există Oferta educațională a școlii, înregistrată cu nr. 768/19.06.2020, care cuprinde: 

nivelurile educaționale, limba de predare (română), formele de învățământ autorizate: clasele 

primare și gimnaziale, respectiv grădinița, variante program zilnic, resurse materiale (spațiul 

deținut, săli de clasă de peste 40mp, sală de mese, spațiu pentru activități în aer liber), valorile 

școlii gimnaziale - inovație, familie, bucurie, integritate, spirit comunitar, excelență -, 

misiunea, obiectivele școlii, avantajele școlii, programele școlare utilizate, echipa, programul 
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de studiu și cel de after-school, procedura de înscriere și taxele școlare, respectiv poze din 

activitatea desfășurată, date de contact. 

Școala Româno-Finlandeză ERI din Sibiu a fost înființată de către Fundația Didactica și 

funcționează în baza autorizației ARACIP. De la înființare, școala și-a construit o reputație 

pozitivă, atât în comunitatea locală, cât și la nivel național și internațional. Cursurile școlii au 

debutat în 2016, cu două clase, însumând 17 elevi, de atunci dublându-și efectivele în fiecare 

an și dezvoltând proiecte în domeniul formării profesorilor sau a educației pentru sănătate. 

Oferta educațională este promovată eficient atât prin metode clasice, dar mai ales prin metode 

electronice. Metode clasice: afișe, bannere, flyere. 

Metode electronice: site-ul școlii https://eri.school/scoala-eri-sibiu, pagina de facebook 

https://www.facebook.com/erisibiu/?ref=page_internal, apariții în presa locală și națională: 

https://www.edupedu.ro/tag/scoala-romano-finlandeza-sibiu , 

https://www.radioromaniacultural.ro/modele-de-buna-practica-scoala-romana-finlandeza-din- 

sibiu,https://www.itsybitsy.ro/metoda-finlandeza-romania-interviu-cu-elena-lotrean- 

fondatoarea-scolii-romano-finlandeze-eri,https://www.mesageruldesibiu.ro/sibiul-va-avea-o- 

scoala-finlandeza,https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/prima-scoala-privata-la-sibiu-11-700- 

lei-taxa-pe-an-15-18-copii-in-clasa-sistem-fara-note-after-school-250-lei-pe-luna- 

113338.html,https://www.oradesibiu.ro/2021/09/02/scoala-gimnaziala-finlandeza-din-sibiu- 

va-utiliza-modele-de-predare-invatare-in-sistem-blended-learning, , 

https://sibiu100.ro/educatie/77640-scoala-primara-finlandeza-din-sibiu-o-abordare-noua- 

educatiei . 

 
I10.Proiectarea curriculumului și planificarea activităților de învățare 

Conform planificărilor calendaristice prezentate există echilibrul necesar între activitățile de 

învățare și activitățile de recreere. Se respectă legislația în vigoare, cursurile pentru elevii din 

clasa pregătitoare şi din clasele I şi a II-a încep la ora 8,00 şi se termină la ora 14,00. 

Ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 de 

minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare şi la clasa I, activităţile de 

predare-învăţare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor 

liber- alese, recreative. Programul școlar obligatoriu cuprinde un număr de 3-5 ore de 

club/săptămână, ora la dispoziția învățătorului. 

Documentele de proiectare definesc rezultatele așteptate ale învățării în termeni de competențe 

specifice, indicând, explicit, ceea ce trebuie știut / înțeles, abilitățile și atitudinile de raportare 

la propria persoană, la ceilalți 

Există planificări ale activităților extrașcolare anuale, înregistrate, care cuprind date despre: 

denumirea activității, grupul țintă, locul desfășurării, scopul, obiective de referință, finalități, 

evaluare. 

Aceste activități sunt în concordanță cu nevoile și cererile beneficiarilor și cu resursele 

existente în unitatea de învățământ și în comunitate. Exemple de activități incluse în plan: 

vizită la muzeele din Sibiu, curs de înot, organizarea activităților culturale cu ocazia Zilei 

naționale, maratonul lecturii, Ziua recoltei, Timpul colindelor, vizionare piese de teatru, 

https://eri.school/scoala-eri-sibiu
https://www.facebook.com/erisibiu/?ref=page_internal
https://www.edupedu.ro/tag/scoala-romano-finlandeza-sibiu
https://www.radioromaniacultural.ro/modele-de-buna-practica-scoala-romana-finlandeza-din-sibiu
https://www.radioromaniacultural.ro/modele-de-buna-practica-scoala-romana-finlandeza-din-sibiu
https://www.radioromaniacultural.ro/modele-de-buna-practica-scoala-romana-finlandeza-din-sibiu
https://www.itsybitsy.ro/metoda-finlandeza-romania-interviu-cu-elena-lotrean-fondatoarea-scolii-romano-finlandeze-eri
https://www.itsybitsy.ro/metoda-finlandeza-romania-interviu-cu-elena-lotrean-fondatoarea-scolii-romano-finlandeze-eri
https://www.mesageruldesibiu.ro/sibiul-va-avea-o-scoala-finlandeza
https://www.mesageruldesibiu.ro/sibiul-va-avea-o-scoala-finlandeza
https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/prima-scoala-privata-la-sibiu-11-700-lei-taxa-pe-an-15-18-copii-in-clasa-sistem-fara-note-after-school-250-lei-pe-luna-113338.html
https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/prima-scoala-privata-la-sibiu-11-700-lei-taxa-pe-an-15-18-copii-in-clasa-sistem-fara-note-after-school-250-lei-pe-luna-113338.html
https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/prima-scoala-privata-la-sibiu-11-700-lei-taxa-pe-an-15-18-copii-in-clasa-sistem-fara-note-after-school-250-lei-pe-luna-113338.html
https://www.oradesibiu.ro/2021/09/02/scoala-gimnaziala-finlandeza-din-sibiu-va-utiliza-modele-de-predare-invatare-in-sistem-blended-learning
https://sibiu100.ro/educatie/77640-scoala-primara-finlandeza-din-sibiu-o-abordare-noua-educatiei
https://sibiu100.ro/educatie/77640-scoala-primara-finlandeza-din-sibiu-o-abordare-noua-educatiei
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activități educaționale semi-asistate (Vânătoare de comori, quizz-uri, jungle escape), activități 

de lectură, invitați scriitori, bazarul/carnavalul primăverii, vizitare expoziții/Grădina botanică, 

excursii și drumeții, vizionare filme. 

 
I11.Realizarea activităților de învățare, asigurarea participării și obținerii stării de bine 

Conform orarului prezentat, încărcat pe platforma www.calitate.aracip.eu și a condicii de 

prezență, respectiv a condicii activităților online, se constată respectarea, în activitățile 

realizate a legislației în vigoare privind echilibrul între activitatea de recreere și activitatea de 

învățare. Conform interviului realizat cu cadrele didactice acestea confirmă că în timpul orelor 

se întrerupe activitatea prin jocuri ori de câte ori e nevoie și la orele de club de cele mai multe 

ori sunt organizate activități în aer liber. 

În urma asistențelor efectuate la clasele a II-a, a III-a și pregătitoare s-a constatat că, prin 

metodele și mijloacele propuse, s-a asigurat starea de bine al elevilor prin: predarea într-un 

ritm ușor de urmat, ascultarea părerilor elevilor, colaborare între elevi, evidențierea aspectelor 

pozitive la prezentarea proiectelor, tonul cald al cadrului didactic. 

Planificarea activităților de învățare este în conformitate cu OMECT 3418/19.03.2013 pentru 

ciclul primar în limba română, cuprinzând un număr de 19 ore/săptămână pentru clasele 

pregătitoare, 20 ore/săptămână pentru clasele I și II, respectiv 21 de ore pentru clasele III și 

IV. Toate cadrele didactice realizează activitățile de învățare planificate, obțin și evaluează 

rezultatele învățării. 

Toate activitățile de învățare planificate au fost realizate - conform condicii de prezență. Nu 

există întârzieri în parcurgerea programei școlare. 

Parcurgerea conținuturilor și tematicilor din programa de studiu a fost efectuată în totalitate, 

atât în perioada prezenței elevilor la școală, respectiv septembrie 2020 - martie 2021, cât și în 

partea a doua a anului școlar care s-a desfășurat fizic/online, în acord cu reglementările 

situației de urgentă și a celei de alertă instituite de către Statul Român. Procesul de învățare a 

fost diversificat în perioada online, atât folosind aplicația Zoom, cât și prin utilizarea 

Platformei Școala365 și Adservio. 

Școala este înscrisă în programul colaborativ „Beneficiile egalității de gen în educația 

timpurie”, coordonat de Asociația ALEG, participând la atelierele organizate de coordonator și 

diseminând informațiile către tot personalul școlii. Aceste ateliere au ca scop identificarea 

stereotipurilor de gen și metodelor de contracarare a acestora în rândul copiilor, părinților și 

personalului cu rol în educație. 

 
I12.Rezultatele obținute (participare școlară, rezultatele învățării și starea de bine) 

Cadrele didactice de la nivelul primar pentru care s-a realizat evaluarea externă evită 

supraîncărcarea elevilor. Evaluările continue/ sumative sunt planificate, însă copiilor nu li se 

comunică calificativele, doar părinților. Evaluările sunt anunțate 

Progresul elevilor este înregistrat de fiecare cadru didactic, la fiecare disciplină. 

Există sinteze şi rapoarte anuale privind evoluţia rezultatelor şcolare. 

Conform statisticilor, în anii școlari anteriori nu au existat elevi corigenți/ repetenți, 

http://www.calitate.aracip.eu/
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promovabilitatea este de 100%. Rezultatele elevilor de la nivelul primar sun bune sau foarte 

bune. Rezultatele obținute la evaluările naționale pentru clasele a II-a și a IV-a confirmă aceste 

rezultate bune, foarte bune. 

Cadrele didactice la nivelul ciclului primar au responsabilitatea să planifice, să includă în 

rutina zilnică/săptămânală momente de feed-back cu privire la activitățile desfășurate. În plus, 

va organiza întâlniri individuale, cel puțin 1 dată pe an. În cadrul acestora vor fi abordate 

chestiuni legate de: • starea pe care o are copilul la școală și în cadrul colectivului de elevi • 

comunicarea nevoilor și dorințelor în ceea ce privește procesul educațional (la nivelul 

vârstei)”. 

La interviul realizat cu cadrele didactice, acestea au declarat că mereu sunt preocupate de 

starea de bine al elevilor, și folosesc diferite metode pentru a realiza acest lucru: 

-se identifică în fiecare dimineață starea copiilor, în ce stare au venit la școală ( ”știrile zilei”), 

urmată de o parte ritmică 

- în timpul orelor se întrerupe activitatea prin jocuri, momente-surpriză 

- multe activități se desfășoară outdoor - curtea școlii, parc, ateliere de creație, ”treasure hunt” 

în curtea cetății 

- opționalul Character first - are menirea să-i ajute să relaționeze 

- Consiliul elevilor (1 reprezentant/clasă) poate propune 1 dorință a elevilor, de care se ține 

cont 

- Bolul Tibetan- moment de respirație 

- feed-back personal la care se înscriu copiii (ce îi place/ce nu-i place). 

Elevii claselor primare de la Școala Gimnazială Româno-Finlandeză participă la evaluările 

naționale pentru clasele a II-a și a IV-a. Din statisticile realizate se observă o pondere de 

participare medie de 85-88%, constantă în anii în care s-au realizat aceste evaluări. Analiza 

rezultatelor pe itemi indică o pondere mare de răspunsuri corecte și parțial corecte la citit-scris 

Limba română/matematică, clasa a II-a. La clasa a IV-a ponderea răspunsurilor parțial corecte 

sunt predominante la Limba română și Matematică deopotrivă. Unitatea școlară își propune pe 

viitor îmbunătățirea acestor rezultate. 

Feed-back-ul către cel care învață și părinți se realizează conform procedurii postate pe site-ul 

instituției: 

https://eri.school/wp-content/uploads/2021/12/Politica-de-comunicare-cu-beneficiarii-parinti- 

si-elevi.pdf 

În baza acestei proceduri, conform interviurilor realizate cu cadrele didactice și părinții, 

comunicarea în activitățile de evaluare se realizează astfel: 

- cu părinții: calea principală de comunicare cu părinții se realizează prin intermediul 

platformei online utilizată de școală sau e-mail. Mesajele se transmit în intervalul orar 8.00 - 

16.00, de luni până vineri; comunicarea individuală la nevoie 

Prin intermediul platformei online, părinții primesc următoarele categorii de informații: 

situația la zi cu privire la rezultatele școlare ale elevului; fiecare calificativ/notă are atașate 

criteriile pe baza cărora a fost acordat/ă; frecvența școlară; fotografii și materiale de la 

proiectele desfășurate; mesaje individuale cu privire la aspecte specifice. 

https://eri.school/wp-content/uploads/2021/12/Politica-de-comunicare-cu-beneficiarii-parinti-si-elevi.pdf
https://eri.school/wp-content/uploads/2021/12/Politica-de-comunicare-cu-beneficiarii-parinti-si-elevi.pdf
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Rapoartele de evaluare sunt elaborate și trimise/oferite către părinți de către învățători la 

finalul fiecărui semestru. Părinții au datoria de a citi raportul și de a colabora cu reprezentanții 

școlii pentru asigurarea progresului școlar al copilului 

În activitățile de evaluare se utilizează platformele electronice Școala365, Adservio și 

Kinderpedia, conform contractelor încheiate. 

 
I13.Urmărirea traiectului școlar și/sau profesional ulterior al absolvenților 

Unitatea școlară demonstrează cunoașterea destinației ulterioare pentru toți absolvenții 

nivelului primar. Conform statisticii realizate, în anul școlar 2020-2021 dintre cei 16 

absolvenți ai clasei a IV-a (prima promoție), 5 elevi s-au înscris în clasa a V-a la unitatea de 

învățământ evaluată, 10 elevi au plecat la alte unități din oraș, 1 elev a plecat în străinătate. 

Utilizând datele privind destinația ulterioară a absolvenților de la nivelul primar și ținând cont 

de cererile din partea părinților, unitatea școlară a dezvoltat oferta educațională în decursul 

timpului, introducând nivelul preșcolar și nivelul gimnazial în oferta educațională. Este al 

doilea an în care există clasa a V-a în oferta educațională, în anul școlar curent fiind înscriși 18 

elevi, număr maxim aprobat. 

 
I14.Constituirea bugetului unității de învățământ și execuția bugetară 

Activitatea financiar-contabilă este externalizată prin contractul de prestări servicii 

nr.55/04.11.2020 cu firma TCE Conta Services SRL, reprezentată prinXXXXXXXXXX. 

Obiectul contractului este: întocmirea situațiilor financiare, completarea registrelor contabile, 

întocmirea și transmiterea REVISAL. Există Proiecția de buget pe anul școlar 2021- 2022, 

Execuția bugetară anul 2021-trimestrul I, Proiecție de buget pe an fiscal 2021 - documente 

asumate prin semnătură de către dna contabilă sus-menționată și ștampilate de către 

unitatea școlară. Conform acestor documente financiare veniturile unității școlare pe trimestrul 

I, realizate din taxe școlare au fost de 410, 439 RON, cheltuielile pe această perioadă fiind de 

300,625 RON. 

Conform Fișei sintetice încărcate pe platforma www.calitate.aracip.eu sub denumirea 

DOC_AF_3_SC_GIM_ROMÂNOFINLANDEZĂ_SB.pdf, veniturile pe ultimii 3 ani au fost 

realizate din taxe școlare, chirii, sponsorizări și au acoperit cheltuielile astfel: 

2018: total venituri - 1.260.238Ron 

total cheltuieli - 1.165.568 Ron 

2019: total venituri - 2.334.066Ron 

total cheltuieli - 2.347.326 Ron 

2020: total venituri - 2.396.585 Ron 

total cheltuieli - 2.809.227 Ron 

În ultimii doi ani deficitul bugetar s-a datorat situației pandemice, care a cauzat reducerea 

veniturilor din taxele școlare. 

Pentru dezvoltarea bazei materiale și fondul documentar s-au folosit sumele: 

2018: 421.699Ron; 2019: 449.102Ron, 2020: 290.893 Ron. 

http://www.calitate.aracip.eu/
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Utilizarea eficientă a resurselor financiare a permis dezvoltarea unității școlare în ultimii 5 ani 

astfel: Școala Româno-Finlandeză a debutat în 2016 cu două clase, însumând 17 elevi, de 

atunci dublându-și efectivele în fiecare an. Spațiul utilizat de școală a fost extins pe ambele 

etaje ale clădirii, ajungând la 1311 mp suprafață utilizată, alocând etajul I claselor 

pregătitoare/programului After- school. A fost amenajată a doua sală de mese. 

 Puncte tari identificate: 

- ofertă curriculară românească ce valorizează identitatea culturală, promovează asimilarea cât 

mai bună a limbii materne și două limbi străine; își propune obiective de învățare potrivite 

vârstei, cu respectarea ritmului și stilului de învățare ce caracterizează pe fiecare elev 

- abordare nouă, bazată pe metodologia finlandeză, care este apreciată la nivel mondial pentru 

rezultatele bune obținute în domeniul competențelor de bază și în prevenirea abandonului 

școlar 

- oferta curriculară se dezvoltă organic, prin adăugarea în fiecare an a unui nou nivel, pe 

măsură ce nivelurile anterioare avansează 

 Arii de îmbunătățire identificate: 

Nu am identificat. 

 

 

 
 

 Concluzii: 

I15.Realizarea autoevaluării instituționale și asigurarea internă a calității conform 

prevederilor legale 

Se utilizează aplicația informatică ARACIP pentru încărcarea documentelor și Rapoartele de 

evaluare internă sunt realizate conform instrucțiunilor emise de ARACIP. 

RAEI-ul este realizat pe ultimii 4 ani școlari, începând cu anul școlar 2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021). Acestea se regăsesc pe platforma ARACIP; folderul Arhivă rapoarte. 

Rapoartele de autoevaluare internă respectă structura și conținuturile stabilite de ARACIP. 

S-au încărcat și s-au completat documentele solicitate de către ARACIP în vederea realizării 

activităților de evaluare externă pentru acreditarea nivelului primar. 

Există dovezi privind aplicarea unor instrumente de evaluare a satisfacţiei părinților. 

Rezultatele acestor chestionare sunt centralizate și utilizate în Raportul anual sau la realizarea 

Planului de îmbunătățire din RAEI 

Partea a II-a și a IV-a din cadrul RAEI sunt completate corect, complet și conform realității. 

Toate activitățile de îmbunătățire a calității realizate, respectiv, preconizate sunt justificate din 

perspectiva țintelor strategice din PDI și sunt cuprinse în planul managerial. 

RAEI-urile pe cei 4 ani prezintă coerență internă și continuitate. 

 
I16.Dezvoltarea profesională a personalului 

Există Programul de dezvoltare profesională pentru personalul de conducere, didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic, fundamentat pe nevoile identificate în urma declanșării pandemiei și a 

evaluării personalului. Documentul de sine stătător cuprinde strategii de formare/dezvoltare 

profesională. 

 Domeniul C: Managementul calității 
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Cadrele debutante participă la activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice la nivelul 

școlii. În cadrul comisiei metodice se realizează interasistențe, asistențe de către directorul 

educațional dna Simona Vonica și se susțin activități deschise pentru cadrele didactice 

debutante. 

Există raportul semestrial de activitate a CEAC, nr. înregistare 1075/20.01.2021, care include 

și raportul comisiei privind activitatea de formare și perfecționare a personalului didactic. 

Acest raport descrie monitorizarea, împreună cu echipa managerială, în scopul punerii în 

practică a competențelor dobândite ca urmare a participării la programele de 

formare/perfecționare. 

Planul managerial pe anul școlar curent, nr. 1022/26.11.2021 prevede activități pentru 

formarea profesorilor, în funcție de nevoile identificate în procesul de evaluare a personalului. 

 
I17.Revizuirea ofertei educaționale și a PDI/PAS 

Planul managerial a fost revizuit pe baza rezultatelor evaluării interne (prin RAEI) și din cauza 

pandemiei COVID-19 - care a modificat fundamental modul de funcționare a unității de 

învățământ. 

Pentru că țintele strategice din PDI-ul anterior au fost atinse, instituția școlară s-a dezvoltat, 

ceea ce a presupus revizuirea ofertei educaționale pe parcursul perioadei. Astfel Oferta 

educațională cuprinde în prezent 2 clase pregătitoare (în loc de 1 clasă), 1 clasă a V-a (nivelul 

gimnazial fiind autorizat în anul 2020). 

Există o politică asumată privind de evaluare a gradului de satisfacție al beneficiarilor pe site- 

ul instituției https://eri.school/wp-content/uploads/2021/12/Politica-de-evaluare-a-gradului-de- 

satisfactie-al-beneficiarilor.pdf 

PDI, planul managerial și oferta educațională sunt revizuite în baza rezultatelor evaluării 

nivelului de satisfacție a beneficiarilor. 

 
I18.Optimizarea evaluării rezultatelor învățării 

PDI, planul managerial și oferta educațională sunt revizuite în baza rezultatelor învățării. . În 

PDI 2019-2022, capitolul ”Modalități de monitorizare/evaluare” sunt menționate următoarele: 

- Evaluarea periodică a rezultatelor eficienţei proiectului se va realiza prin evaluările sumative 

semestriale stabilite. 

- Evaluările finale vor stabili procentul de promovabilitate, rezultatele la evaluările naţionale a 

elevilor claselor II, IV și VI. 

De asemenea în PDI în capitolul ”Informații de tip cantitativ” sunt incluse și rezultatele 

elevilor la sfârșit de an școlar - procent de promovabilitate, starea disciplinară. Aceste rezultate 

și analiza SWOT stau la baza formulării țintelor strategice din PDI. 

Planul managerial pentru anul școlar 2021-2022, înregistrat cu nr. 1424/29.09.2021 se 

fundamentează pe analiza SWOT a unității de învățământ și rezultatele învățării. 

 
I19.Evaluarea calității activității corpului profesoral 

Există pentru toate posturile existente Fișa postului (profesor învățământ primar, profesor 

https://eri.school/wp-content/uploads/2021/12/Politica-de-evaluare-a-gradului-de-satisfactie-al-beneficiarilor.pdf
https://eri.school/wp-content/uploads/2021/12/Politica-de-evaluare-a-gradului-de-satisfactie-al-beneficiarilor.pdf
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învățământ gimnazial, profesor educație fizică, profesor religie, profesor limba engleză, 

secretar, pedagog școlar afterschool, psiholog școlar, asistent medical generalist, îngrijitor, 

portar), care conține sarcinile de serviciu referitoare la comunicare, relația familie-școală- 

societate, proiectarea activității școlare, formarea elevilor, evaluarea, dezvoltarea personală. A 

fost verificat prin sondaj Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării 

calificativului anual pentru cadrele didactice - domenii de evaluare cuprinse: proiectarea 

activității, realizarea activității didactice, evaluarea rezultatelor învățării, managementul clasei 

de elevi, managementul carierei și al dezvoltării profesionale, contribuția la dezvoltarea 

instituțională și promovarea imaginii unității școlare. Există Fișa de evaluare și pentru 

personalul didactic auxiliar și nedidactic. În urma evaluării cadrelor didactice se stabilesc ariile 

de îmbunătățire și se realizează planurile individuale de remediere a punctelor slabe 

identificate. Aceste planuri individuale stau la baza Programului de dezvoltare profesională 

pentru personalul managerial, didactic, didactic auxiliar și nedidactic, document regăsit și pe 

site-ul instituției https://eri.school/legal/politici (Politica de formare și dezvoltare a 

personalului ERI) 

PDI 2019-2022, în capitolul monitorizare/evaluare, unitatea școlară își propune: 

”Se va pune un accent deosebit pe consilierea debutanţilor şi pe obiectivitatea privind 

evaluarea personalului. 

Cuantificarea atribuţiilor din fişa postului să fie una reală şi corectă, iar calificativul FB să fie 

oferit obiectiv.” 

 
I20.Optimizarea accesului la resursele educaționale 

Există dovezi privind progresul unității de învățământ pe ultimii 5 ani în Rapoartele anuale și 

în documentele financiare. Progresele sunt vizibile: 

- Spațiul utilizat de școală a fost extins pe ambele etaje ale clădirii, ajungând la 1311 mp 

suprafață utilizată, alocând etajul I claselor pregătitoare/programului After- school. A fost 

amenajată a doua sală de mese. 

- A fost încheiat un contract pentru servicii lunare IT, a fost schimbat furnizorul de 

telecomunicații și Internet, și a fost îmbunătățită rețeaua wireless și prin cablu. - Cele 11 săli 

de clasă de la nivelul primar au fost echipate cu videoproiectoare și cu seturi de boxe. 

- 75% dintre cadrele didactice au primit laptop propriu. 

- Au fost achiziționate pentru clase biblioteci, dulapuri și rafturi pentru potrofoliile elevilor. 

- Au fost montate dulapuri individuale pentru elevi, în holuri. 

- A fost amenajată biblioteca școlii și a fost dezvoltat fondul de carte cu aproximativ 700 lei/ 

lună. 

- Sala de sport a fost dotată cu coș de baschet, sfoară de cățărat și materiale specifice. În urma 

colectării de baterii uzate la nivelul școlii, a fost suplimentat fondul de materiale sportive de la 

Decathlon. 

- Elevii claselor a V-a au primit laptop-uri, iar pentru ceilalți elevi s-au achiziționat tablete. 

Există încărcat pe platforma ARACIP     documentul asumat prin semnătură de către 

reprezentantul firmei de contabilitate ”Opis documente justificative pentru deținere baza 

https://eri.school/legal/politici
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materială și a fondului documentar”. Acest document conține: Fișe mijloace fixe 2018/ 2019/ 

2020, Fișe obiecte de inventar 2018/2019/2020, Contracte de sponsorizare baza materială, 

Contracte diverse baza materială. Facturi și alte documente de recepție, Lista fond de carte 

(total: 1940 volume, care s-au achiziționat sau au fost donate). 

În perioada pandemiei cadrele didactice și elevii au susținut activitățile de învățare în format 

online, folosindu-se aplicația ZOOM, platformei Școala365 și Adservio, Kinderpedia (Raport 

școlar nr.1426/01.10.2021). Studiul matematicii și explorării a fost completat cu succes pe 

Eduten, software finlandez și cu lecțiile de Creative computing, aprox 40 lecții/clasă 

 
I21.Constituirea bazei de date a unității de învățământ 

Există încărcate / actualizate documentele indicate de ARACIP în aplicația desemnată pentru 

fiecare an școlar de la autorizare, respectiv de funcționare. În spațiul de lucru CEAC există 

date despre unitatea de învățământ în Centralizator, respectiv documentele școlii utilizate în 

autoevaluarea instituțională. În folderul denumit Arhivă rapoarte există 4 RAEI-uri, pe anii 

școlari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. 

La folderul denumit Cerere există 69 de documente atașate, necesare pentru derularea 

activității de evaluare externă în vederea acreditării nivelului primar. 

 
I22.Asigurarea accesului la oferta educațională a școlii 

Pe site-ul web al unității școlare https://eri.school/scoala-eri-sibiu sunt publicate date şi 

informaţii de interes public privind: 

 datele de identificare (denumire, adresă, numere de telefon, fax, adrese electronice); 

 organizarea şi funcţionarea unităţii de învăţământ (niveluri educaţionale şcolarizate, 

calificări profesionale, program şcolar; 

 structura organizatorică (organigrama); 

 Regulamentul de ordine interioară; 

 oferta educaţională; 

 plan de şcolarizare; 

 concursuri de ocupare posturi libere; 

 formulare tip pentru programare/înscriere. 

PDI-ul 2019-2022, Rapoarte de activitate, bugetul, bilanțul și execuția bugetară sunt publicate 

pe aplicația https://calitate.aracip.eu . 

 
I23.Constituirea și funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calității 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) este constituită conform prevederilor 

legale în vigoare. În anul școlar curent s-a emis decizia nr. 14/28.09.2021 prin care s-au numit 

membrii CEAC: 

- prof. XXXXXXXXXX- coordonator 

- prof. XXXXXXXXXX- membru 

- prof. XXXXXXXXXX- membru 

- XXXXXXXXXX- membru, reprezentant părinți 

- XXXXXXXXXX- reprezentant Consiliu Local. 

https://eri.school/scoala-eri-sibiu
https://calitate.aracip.eu/
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32 formațiuni de studiu, în 2 schimburi (maximum 16 formațiuni de studiu / schimbul 1 și 

maximum 16 formațiuni de studiu / schimbul 2) 

 

Pe platforma www.calitate.aracip.eu. la Documentele sistemului de management al calității, 

comisia CEAC a încărcat următoarele documente: regulamentul CEAC, decizii de constituire, 

Strategia CEAC. 

Unitatea școlară asigură resursele necesare funcționării CEAC - conform celor declarate de 

dna directoare XXXXXXXXXX. 

 
I24.Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare 

Unitatea școlară completează la termen raportările în SIIIR., Planul de școlarizare fiind validat 

în SIIIR la data de 03.12.2020. Unitatea școlară gestionează sesizările conform prevederilor 

legale: în Raportul comisiei PEVFCD din 24.06.2021 se face referire la o situație în care 

părinții au sesizat și autoritățile statului referitor la un caz de violență. Pentru soluționarea 

acestei situații, unitatea școlară a luat măsurile necesare, printre care: discuții cu autoritățile 

sesizate, Poliție, CJRAE Sibiu . 

 Puncte tari identificate: 

- pregătirea cadrelor didactice prin cursuri de specializare pe domenii specifice, formați în 

Finlanda și România 

- deschiderea cadrelor didactice privind informatizarea procesului didactic 

- numărul maxim de elevi pe clasă este 18 

- colaborare cu profesor de sprijin, logoped sau psihopedagog în caz de necesitate 

- baza materială bună, săli de clasă renovate și echipate cu mobilier modern, într-o stare fizică 

foarte bună, adaptat folosinței, în acord cu legislația și care se încadrează în normele de igienă 

corespunzătoare 

- material didactic modern și la zi, în acord cu tehnologia actuală 

- fond de carte propriu 

- echipa managerială și CA sunt preocupați de îmbunatățirea bazei materiale și obținerea unei 

clădiri proprii în următorii 3 ani 

- o bună bază sportivă cu sală de sport și curte organizată cu spații și structuri pentru o 

plăcută recreere în pauze 

 Arii de îmbunătățire identificate: 

Nu am identificat. 

 

 

 

Capacitate maximă de școlarizare: 
 

http://www.calitate.aracip.eu/
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 PARTEA A II A - INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

A1) UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICĂ FUNCŢIONEAZĂ CU URMĂTOARELE: 

 

Nivel de 

învățământ 

 
Filieră 

 
Profil/Domeniu 

Specializare/ 

Calificare 

profesională 

Formă 

de 

învățământ 

 
Durată 

 

Limbă de 

predare 

Autorizat/Acreditat 

prin efectul legii/ 

ordin de ministru 

Evaluat periodic 

(Atestat nr.) 

primar - - - zi 5 ani română 
Autorizat/OM 

5860/28.11.2016 

- 

gimnazial - -- - zi 4 ani română 
Autorizat/OM 
5342/28.08.2020 

- 

Notă: se va specifica baza legală de funcționare pentru fiecare nivel, filieră, profil / domeniu, specializare/ calificare profesională, formă de învățământ. 

 

A2) UNITĂȚILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂFUNCŢIONEAZĂ CU URMĂTOARELE: 

Unitate fără personalitate juridică: Nu este cazul. 

Nota1: pentru fiecare unitate de învățământ fără personalitate juridică, se va completa tabelul de mai sus 

Nota 2: se va specifica baza legală de funcționare pentru fiecare nivel, filieră, profil/domeniu, specializare/ calificare profesională, formă de învățământ. 

B) PERSONALUL: 

a) de conducere: 
 

Director (Nume, Prenume) XXXXXXXXXX 

Documentul de numire în funcţie: Decizia nr.5/31.08.2021 

Modalitatea numirii pe funcţie: Decizia Fundației Didactica 

Calificarea: Profesor învățământ primar 

Gradul didactic: I 

Vechime la catedră: 32 ani 

Unitatea de învăţământ la care are norma de bază: Școala Gimnazială Româno-Finlandeză Sibiu 

Unitatea de învăţământ la care este titular (dacă este cazul): Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu 



Nume și prenume coordonator: XXXXXXXXXXsemnătură 

 

 

 

Observaţii:  

Director adjunct (Nume, Prenume) Nu este cazul. 
 

 

b) didactic: 

b.1) didactic (la nivelul unității de învățământ) 
 

Număr total de cadre didactice: 25 

Număr total de norme întregi/posturi: 13/25 

Număr total de cadre didactice cu norma de bază în unitatea de 

învăţământ/ procentdin numărul de persoane/norme întregi, după 
caz: 

17/68% 

Număr de titulari /procent din numărul de norme întregi: 11/64,76% 

Număr de cadre calificate/procent din numărul de cadre didactice: 25/100% 

Modalitatea angajării pe post (concurs, detașare, suplinire, 

transfer, plata cu ora - exprimare numerică și procentuală): 

Concurs – 15/60%, detașare – 1/4%,  suplinire – 2/8%, plata cu ora – 7/28% 

Fluctuația de personal față de anul școlar anterior (exprimare 

procentuală): 

4% 

Observaţii: - 
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b.2) Didactic* (pentru nivelul primar) 

*se va completa câte un tabel pentru fiecare calificare/specializare evaluată 
 

Număr total de cadre didactice: 11 

Număr total de norme întregi/posturi: 11/11 

Număr total de cadre didactice cu norma de bază în unitatea de 

învăţământ/ procent din număr de persoane/norme întregi, după 

caz: 

11/100% 

Număr de titulari /procent din număr de norme întregi: 10/90,9% 

Număr de cadre calificate/procent din numărul de cadre didactice: 11/100% 

Modalitatea angajării pe post (concurs, detașare, suplinire, 
transfer, plata cu ora - exprimare numerică și procentuală): 

Concurs – 10/90,9%, detașare – 1/9,2% 

Fluctuația de personal față de anul școlar anterior (exprimare 
procentuală): 

9,2% 

Observaţii: - 

 

c) didactic auxiliar- număr pe categorii: 
 

 

 
Categorie de personal 

 

Număr de persoane 

încadrate 

 

Număr de norme 

pentru fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub normativele privind 

încadrarea categoriei 

respective de personal 

la nivelul normativelor 

privind încadrarea 

categoriei respective de 
personal 

peste normativele 

privind încadrarea 

categoriei respective de 
personal 
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Pedagog școlar 1 1 - - x 

Secretar 1 1 - x - 

Psiholog școlar 1 1 - - x 
 

 

d) nedidactic (număr pe categorii): 
 

 

 
Categorie de personal 

 

Număr de persoane 

încadrate 

 

Număr de norme 

pentru fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub normativele privind 

încadrarea categoriei 

respective de personal 

la nivelul normativelor 
privind încadrarea 

categoriei respective de 
personal 

peste normativele 
privind încadrarea 

categoriei respective de 
personal 

Asistent medical 1 1 - x - 

Portar 1 1 - x - 

Îngrijitor clădiri 4 4 - x - 

 

C) COPIII/ ELEVII: 

C) Numărul total de copii/ elevi înmatriculaţi în unitatea de învățământ cu personalitate juridică (în învăţământul cu frecvenţă – zi şi /sau seral, cu 

frecvenţă redusă, A doua şansă, pe niveluri de învăţământ) 
 

 

Nivel de învățământ 

 

Total unitate de învățământ 

 

Unitate de învățământ cu 

personalitate juridică 

 

Unitate de învățământ fără 

personalitate juridică/ 

structură 

Formațiuni 
de studiu 

Număr de copii/ 
elevi 

Formațiuni de 
studiu 

Număr de copii/ 
elevi 

Formațiuni de 
studiu 

Număr de 
copii/ elevi 
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Primar învățământ tradițional 11 173 11 173 - - 

Gimnazial învățământ tradițional 2 33 2 33 - - 

TOTAL: 13 206 13 206 - - 

Notă 1: în situația neșcolarizării unor niveluri, liniile corespunzătoare acestora se exclud din situația centralizatoare. 

Notă 2: se va include căte o linie pentru fiecare specializare/ calificare profesională evaluată, după linia aferentă nivelului corespunzător (profesional/ 

liceal/ postliceal). 



Nume și prenume coordonatorXXXXXXXXXX semnătură 

 

 

11 săli de clasă cu suprafața de 832,69 mp (aprox. 60 mp fiecare)/ Corp A imobil închiriat 

cf. Contractului de închiriere nr. 61/21.08.2018 

Laborator de informatică, 46,77 mp/ închiriere 

Nu este cazul. 

Cabinet limba engleză 60,26 mp, Cabinet de consiliere și orientare școlară 46,77 mp/ 

închiriere 

 

D) Programul de lucru 

 

D1) Programul de lucru al unităţii de învăţământ/număr schimburi 

 

Program Durată oră curs Durată pauză 

Schimbul I (de la 8,00 până la 

14,00) 

45 min 15 min 

 

D2) Repartizarea nivelurilor de învăţământ/ formelor de învăţământ pe schimburi 

 

Niveluri de învăţământ/ formă de 

învăţământ 

Număr formaţiuni de studiu: 

Schimbul I Schimbul II 

Nivel primar 11 - 

Nivel gimnazial 2 - 

 
 

E) Spaţii şcolare: 

E.1. Săli de clasă/ clădiri deținute sub orice formă legală (se vor detalia) 
 

 

E.2. Laboratoare/ clădiri deținute sub orice formă legală (se vor detalia) 
 

 

E.3. Ateliere (inclusiv ferme agricole, dacă este cazul) / clădiri (terenuri) deținute sub orice 

formă legală (se vor detalia) 
 

 

E.4. Cabinete / clădiri deținute sub orice formă legală (se vor detalia) 
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Sală de sport 190 mp dotată cu aparate și materiale sportive/închiriere 

Teren de sport 187 mp/închiriere 

Loc de joacă dotat cu ansamblu de cățărare, leagăne și tobogane, 140 mp, în curtea 

imobilului/închiriere 

 

E.5. Sală de sport / bazin de înot, teren de sport, deținute sub orice formă legală (se vor 

detalia) 
 

 

E.6. Loc de joacă deținut sub orice formă legală (se va detalia) 
 

 

E.7. Asigurarea sănătăţii şi securităţii (pentru fiecare corp de clădire) 
 

Cerință Consemnări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asigurarea securităţii tuturor celor 

implicaţi în activitatea şcolară, inclusiv 

pentru activităţiledesfăşurate în afara 

unităţii de învăţământ 

Imobilul închiriat de școală este împrejmuit cu 

gard din zidărie de aprox. 2 m înălțime. Intrarea 

se face pe o singură poartă de acces, monitorizată 

de paznic angajat permanent. Accesul este 

restricționat pentru persoanele străine, iar părinții 

se prezintă doar cu programare la secretariatul 

școlii. Curtea școlii este monitorizată de paznic 

prin 4 camere de supraveghere amplasate în 

exteriorul clădirii. Un ecran monitor se află și în 

secretariat astfel că persoanele care doresc să 

comunice cu personalul sunt vizualizate în timp 

real. 

Conducerea școlii declară că la începutul fiecărui 

an școlar părinții sunt informați cu privire la 

activitățile ce se vor desfășura în exteriorul școlii 

și semnează că sunt de acord cu acestea. 

Unitatea școlară este dotată cu instalații pentru 

incendiu și stingătoare, este controlată periodic de 

către ISU Sibiu și deține Avizul 

nr.3341334/25.02.2020. 

Prin Decizia nr.18/ 28.09.2021 a fost înființată 

Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi 
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 pentru situaţii de urgenţă, responsabil fiind prof. 

XXXXXXXXXX. 

Comisia gestionează documentele prevăzute de 

legislaţia în vigoare privind respectarea 

sistemelor şi procedurilor de sănătate şi 

securitatea muncii şi de PSI: fișe de instruire 

individuală privind securitatea și sănătatea în 

muncă, procese verbale de instruire periodică 

SSM, tematici de instructaj periodic pentru 

protecția muncii, instrucțiuni proprii de protecția 

muncii pentru personalul didactic, auxiliar și 

nedidactic. 

Conform Certificatului constatator nr. 

178/22.11.2019   eliberat de ITM Sibiu, unitatea 

de învățământ îndeplinește condițiile de 

funcționare specifice securității și sănătății în 

muncă. 

Există un plan de pază al școlii, întocmit de PFA 

XXXXXXXXXX, conform Contractului nr. 

136/14.01.2021. Astfel, unitatea școlară a primit 

consultanță de specialitate în realizarea 

proiectului tehnic al STS conform Legii 

n.333/2000 și HG 301/2012. 

 

 

Respectarea normelor de igienă în 

conformitate cu legislația în vigoare* 

Există Autorizația sanitară de funcționare nr. 

201/08.11.2019. 

Spațiile școlare, administrative și auxiliare sunt 

amenajate și întreținute în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

Controalele efectuate de DSP Sibiu nu au 

identificat neregularități în respectarea normelor 

de igienă. 

*O.MS nr. 1456/2020, Ordin comun ME/MS nr. 5338/2015/2021, Ordin comun MS/ME nr. 

438/4629/2021 

F) FLUCTUAȚIA PERSONALULUI DIDACTIC (în anul școlar curent, față de anul școlar anterior), 

pentru nivelul / specializarea / calificarea profesională evaluat (ă) 

 

Număr cadre didactice titulare existente la începutul anului școlar 

anterior, 2020-2021 - (a) 

10 
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Număr cadre didactice titulare plecate pe parcursul anului 

școlar anterior, 2020-2021 - (b) 

1 

Număr cadre didactice titulare venite pe parcursul anului 
școlar anterior, 2020-2021 - (c) 

1 

Număr cadre didactice titulare existente la începutul anului școlar 

curent, 2021-2022 - (d= a-b-c) 

8 

Numărul mediu de cadre didactice titulare, în perioada de 

referință - (e= (a+d)/2) 

9 

Fluctuației cadrelor didactice titulare – (b/e), exprimare 

procentuala % 

11,11% 

Notă 1: se va include câte un tabel distinct pentru fiecare dintre specializările / calificările 

evaluate, dacă este cazul. 
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G) SITUAȚIA DETALIATĂ A REZULTATELOR ESENȚIALE DE PROGRES (pe baza SNIE): 

Participare: 

Absenteismul, pe niveluri de învățământ, în ultimii 3 ani școlari încheiați: 

 

Nivel de 

învățământ 

Absenteism, 

an școlar 2018-2019 

Absenteism, 

an școlar 2019-2020 

Absenteism, 

an școlar 2020-2021 

Primar Total absențe: 886 din care, 

Unitatea coordonatoare: 886 

Structuri arondate:- 

Total absențe motivate: 886 din care, 

Unitatea coordonatoare: 886 

Structuri arondate: 

Număr mediu absențe/ elev, 9 din care, 

Unitatea coordonatoare: 6 
Structuri arondate:- 

Total absențe: 1167din care, 

Unitatea coordonatoare: 1167 

Structuri arondate: - 

Total absențe motivate: 1167 din care, 

Unitatea coordonatoare: 1167 

Structuri arondate: 

Număr mediu absențe/ elev, 7 din care, 

Unitatea coordonatoare: 7 
Structuri arondate: - 

Total absențe: 1112din care, 

Unitatea coordonatoare: 1112 

Structuri arondate: - 

Total absențe motivate: 1112 din care, 

Unitatea coordonatoare: 

Structuri arondate: 

Număr mediu absențe/ elev, 5 din care, 

Unitatea coordonatoare: 5 
Structuri arondate:- 

Concluzii Numărul de absențe a crescut datorită creșterii numărului de elevi școlarizați și a situației pandemice. 

Notă 1: în situația neșcolarizării unor niveluri, liniile corespunzătoare acestora se exclud din situația centralizatoare. 

Notă 2: se va include căte o linie pentru fiecare specializare/ calificare profesională evaluată, după linia aferentă nivelului corespunzător 

(profesional/ liceal/ postliceal). 

 

Rata abandonului școlar/ rata de retragere/ rata de exmatriculare, în ultimii 3 ani școlari încheiați: 
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Nivel de învățământ 
Rata de abandon, 

an școlar 2018-2019 

Rata de abandon, 

an școlar 2019-2020 

Rata de abandon, 

an școlar 2020-2021 

Primar Total: 0 din care, 
Unitatea coordonatoare: 0 

Structuri arondate: - 

Total: 0 din care, 
Unitatea coordonatoare: 0 

Structuri arondate: - 

Total: 0 din care, 
Unitatea coordonatoare: 0 

Structuri arondate: - 

Concluzii Nu există situații de abandon școlar. 

Notă 1: : în situația neșcolarizării unor niveluri, liniile corespunzătoare acestora se exclud din situația centralizatoare. 

Notă 2: se va include căte o linie pentru fiecare specializare/ calificare profesională evaluată, după linia aferentă nivelului corespunzător 

(profesional/ liceal). 

 
 

EFICIENȚA INTERNĂ, în ultimii 3 ani școlari încheiați 

 

Nivel de 

învățământ 

Promovabilitate, 

an școlar 2018-2019 

Promovabilitate, 

an școlar 2019-2020 

Promovabilitate, 

an școlar 2020-2021 

Primar Număr elevi înscriși la începutul anului 

școlar: 97 din care, 

Unitatea coordonatoare: 97 

Structuri arondate: - 

Număr elevi veniți în timpul anului 

școlar: 2 din care, 

Unitatea coordonatoare: 2 

Structuri arondate: - 

Număr elevi plecați în timpul anului 

școlar: 1 din care, 
Unitatea coordonatoare:1 

Număr elevi înscriși la începutul anului 

școlar: 151 din care, 

Unitatea coordonatoare: 151 

Structuri arondate: - 

Număr elevi veniți în timpul anului 

școlar: 3 din care, 

Unitatea coordonatoare: 3 

Structuri arondate: - 

Număr elevi plecați în timpul anului 

școlar: 0 din care, 
Unitatea coordonatoare:0 

Număr elevi înscriși la începutul anului 

școlar: 203 din care, 

Unitatea coordonatoare: 203 

Structuri arondate: - 

Număr elevi veniți în timpul anului 

școlar: 5 din care, 

Unitatea coordonatoare: 5 

Structuri arondate: - 

Număr elevi plecați în timpul anului 

școlar: 0 din care, 
Unitatea coordonatoare:0 
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 Structuri arondate: - 

Număr elevi care au abandonat: 0 
Număr elevi existenți la sfârșitul anului 

școlar: 98 din care, 

Unitatea coordonatoare: 98 

Structuri arondate: - 

Număr elevi repetenți: 0 din care, 

Unitatea coordonatoare: 0 

Structuri arondate: - 

Număr elevi promovați/procent: 

98/100% din care, 

Unitatea coordonatoare: 98/100% 

Structuri arondate: - 

Structuri arondate: - 

Număr elevi care au abandonat: 0 
Număr elevi existenți la sfârșitul anului 

școlar: 154 din care, 

Unitatea coordonatoare: 154 

Structuri arondate: - 

Număr elevi repetenți: 0 din care, 

Unitatea coordonatoare: 0 

Structuri arondate: - 

Număr elevi promovați/procent: 

154/100% din care, 

Unitatea coordonatoare: 154/100% 

Structuri arondate: - 

Structuri arondate: - 

Număr elevi care au abandonat: 0 
Număr elevi existenți la sfârșitul anului 

școlar: 208 din care, 

Unitatea coordonatoare: 208 

Structuri arondate: - 

Număr elevi repetenți: 0 din care, 

Unitatea coordonatoare: 0 

Structuri arondate: - 

Număr elevi promovați/procent: 

208/100% din care, 

Unitatea coordonatoare: 208/100% 

Structuri arondate: - 

Concluzii  

 

Rata de absolvire, în ultimii 3 ani școlari încheiați: 

Nu este cazul. 

Medii de absolvire, în ultimii 3 ani școlari încheiați: 

Nu este cazul. 

 

Eficiența externă 
 

Rezultate la examene, în ultimii 3 ani școlari încheiați: 

Nu este cazul. 
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Tranziția în ciclul următor de educație, sau pe piața muncii (după caz), în ultimii 3 ani școlari încheiați: 
 An școlar 2018-2019 An școlar 2019-2020 An școlar 2020-2021 

Nivelul primar 

Numărul de absolvenți ai nivelului primar care s- 

au înscris în învățământul gimnazial la aceeași 
unitate de învățământ 

Unitatea coordonatoare: - 

Structuri arondate: - 

Unitatea coordonatoare: - 

Structuri arondate: - 

Unitatea coordonatoare: 5 

Structuri arondate: - 

Numărul de absolvenți ai nivelului primar care s- 
au înscris în învățământul gimnazial la o altă 

unitate de învățământ 

Unitatea coordonatoare:- 

Structuri arondate: - 

Unitatea coordonatoare:- 

Structuri arondate: - 

Unitatea coordonatoare: 6 

Structuri arondate: - 

Numărul de absolvenți ai nivelului primar care au 
plecat din țară 

Unitatea coordonatoare:- 
Structuri arondate: - 

Unitatea coordonatoare:- 
Structuri arondate: - 

Unitatea coordonatoare: 
Structuri arondate: 1 

Număr absolvenți ai nivelului primar pentru care 
nu există date 

Unitatea coordonatoare: - 
Structuri arondate: - 

Unitatea coordonatoare: - 
Structuri arondate: - 

Unitatea coordonatoare: 0 
Structuri arondate: - 

TOTAL Unitatea coordonatoare: - 
Structuri arondate: - 

Unitatea coordonatoare: - 
Structuri arondate: - 

Unitatea coordonatoare: 12 
Structuri arondate: - 

Concluzii: 

Toți absolvenții de nivel primar au continuat studiile la nivelul gimnazial. 

 
 

G) Date privind progresul în învăţare şi dezvoltare al preşcolarilor 

Nu este cazul. 



 

 

 
 

H) Proiecte cu finanțare externă: 
 

 

Nr. Proiect (conform 

contractului de finanțare) 

 

Denumire proiect 

 

Calitate (aplicant/ partener) 

 

Grupuri țintă 

Școala nu derulează proiecte cu finanțare externă în nume propriu. Toate proiectele care au susținut-o au fost derulate de Fundația Didactice, 

inițiatoarea școlii. 

Nota: denumirea secțiunii se modifică (din H în G), dacă nu se evaluează nivelul preșcolar. 

 

 
I) Distincţii la concursuri/ concursuri pe meserii şi olimpiade şcolare 

 

 
Clasa 

Rezultate la concursuri/ concursuri pe meserii 

(nr. elevi care au obţinut premii şi menţiuni) 

Rezultate la olimpiade şcolare 

(nr. elevi care au obţinut premii şi menţiuni) 

Nivel local 
Nivel 

judeţean 
Nivel 

naţional 
Nivel 

internaţional 
Nivel local 

Nivel 
judeţean 

Nivel 
naţional 

Nivel 
internaţional 

Principiile sistemului de învățământ finlandez nu promovează competiția școlară. 

Nota: denumirea secțiunii se modifică (din I în H), dacă nu se evaluează nivelul preșcolar 



 

 

 
 
 

 PARTEA A III-A -SURSE INFORMAȚIONALE  

 

Documente postate de furnizorul de educație pe platforma www.calitate.aracip.eu, 

Interviuri online cu echipa managerială, cadre didactice și părinți 

Chestionare aplicate cadrelor didactice și părinților 

Vizionarea online a spațiilor de învățământ administrate de furnizorul de educație 

Internet: pagina web a școlii, mass media locală și națională 

http://www.calitate.aracip.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTEA A IV-A - ACTIVITĂȚILE ÎNTREPRINSE ÎN TIMPUL VIZITEI  

 

 Vizionarea online a spaţiilor unităţii de învăţământ 

 Interviuri online cu reprezentanții organizației fondatoare, directorul, cadre didactice, 

părinți 

 Vizionarea online a unor secvențe de activități didactice 

 Consultarea documentelor unității postate pe platforma electronică 

https://calitate.aracip.eu/ 

 Întocmirea documentelor de evaluare în vederea acreditării 

 Înregistrarea și stocarea vizionării spațiilor și a interviurilor online 

 Aplicarea de chestionare cadrelor didactice și părinților și valorificarea răspunsurilor în 

aprecierea îndeplinirii/neîndeplinirii cerințelor minime obligatorii pentru acreditare 
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