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COMUNICAT DE PRESĂ  
 

 Experții consilieri calitate selectați în cadrul proiectulului ”E_sistemCalitate”  
pentru unităţi şcolare din regiunile Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia ID 141294 vor 
realiza în această perioadă activități de consiliere în unitățile de învățământ preuniversitar 
din județul Teleorman în vederea întocmirii documentației aferente  evaluării externe 
periodice de către ARACIP.  
 Astfel, directorii unităților de învățământ vor primi asistență în organizarea 
documentelor manageriale din ultimii trei ani școlari, a modalității  de prezentare a 
documentelor de proiectare și organizare a activității pe componenta  educativă școlară și 
extrașcolară, precum și a modalitățillor de valorizare a rezultatelor școlare și a vizibilității 
instituției prin diferite mijloace. Totodată, experții consilieri calitate vor îndruma unitățile de 
învățământ arondate în elaborarea rapoartelor de evaluare internă a calității pentru anul 
școlar 2014-2015. 
 În calitate de beneficiar, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman va sprijini 128 
unitățí de  învățământ preuniversitar din județ pentru evaluarea externă periodică de către 
ARACIP în vederea acreditării/reacreditării prin proiectul proiectul ”E_sistemCalitate”  
pentru unităţi şcolare din regiunile Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia -  proiect 
implementat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Gorj, Asociaţia de prietenie româno-franceză  ROMFRA Alexandria şi SC 
COMPUTAS IT ROMÂNIA SRL Bucureşti. 
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