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                                  Validat in CA 3 din septembrie 2018 

 

REGULAMENTUL 

COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

 

 

 Art.1 Cadrul legal 
Constituirea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității(numită în continuare 

CEAC), s-a efectuat  

 în conformitate cu prevederile Legii nr.87/2006 pentru aprobarea O.UG  nr. 

75/2005  privind asigurarea calității educației, modificată și completată prin OUG 

102/2006  

  în baza deciziei interne a Școlii gimnaziale Lețcani de constituire a acestei 

comisii. 

 Legea 1/2011 a Educației Naționale 

 

 Art.2 Obiective  
Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare al Sistemului de 

Management al Calității din Școala Gimnazială Lețcani, având ca scop: 

2.1 delimitarea atribuțiilor și responsabilităților la diferite niveluri ale structurii 

organizatorice; 

2.2 stabilirea limitelor de competență la nivel ierarhic; 

2.3 stabilirea relațiilor între structurile existente și cele create de implementarea Sistemului 

de Management al Calității; 

2.4  coordonarea aplicării procedurilor și a activităților de autoevaluare (evaluare internă ) 

instituţională privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea școlii, conform domeniilor şi 

criteriilor prevăzute de lege;  

2.5 elaborarea anuală a unui raport de evaluare internă privind calitatea educației în Școala 

Gimnazială Lețcani; 

2.6  formularea propunerilor de îmbunătățire a calității educației din Școala Gimnazială 

Lețcani; 

2.7  În organigrama instituției, CEAC se află în relaţie de subordonare faţă de conducerea 

şcolii (director, Consiliul  profesoral, Consiliul de administratie) și coordonare față de 

directorul adjunct 

 

 Art 3 Membrii 
3.1 CEAC va fi alcatuită din 7 membri : 

a) 1 coordonator desemnat de conducerea școlii,cadru didactic- directorul adjunct din 

Școala Gimnazială Lețcani; 

b) 3 reprezentanți ai corpului profesoral, aleși în urma propunerilor și 

autopropunerilor, prin vot secret de Consiliul profesoral și validați de Consiliul de 

administrație al școlii; 

c) 1 reprezentant al părintilor, desemnat în cadrul sedinței cu părinții pe școala; 

d) 1 reprezentant sindical; 

e) 1 reprezentant al Consiliului local, desemnat de acesta. 
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3.2  Membrii CEAC, reprezentanți ai corpului profesoral trebuie să fie: 

 bine pregătiți profesional; 

 titulari ai școlii; 

 cu bună reputaţie în şcoală şi comunitate;  

 cu rezultate obţinute de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii;  

 adept al principiilor calităţii, al muncii de calitate;  

 buni organizatori;  

 persoane  non conflictuale;  

 ţinută morală impecabilă; 

 ataşaţi de copii, comunicativi, empatici . 

3.3  Membrii CEAC nu pot efectua asistenţe la ore, această activitate fiind sarcina 

directorilor şi a responsabililor de comisii metodice; 

3.4  Fiecare membru al comisiei trebuie să contribuie la respectarea / îndeplinirea 

atribuţiilor generale şi specifice ale comisiei, a atribuţiilor personale hotărâte în prima 

şedinţă a Comisiei pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii; 

3.5  Calitatea de membru al acestei Comisii încetează în urma uneia dintre situaţiile: 

 Pensionare/ transferare / restrângere activitate; 

 Dobândirea unei funcţii de conducere; 

 Cerere personală motivată de renunţare la calitatea de membru; 

 Încălcarea normelor etice şi morale ale unui cadru didactic, încălcarea codului 

comportamental, codului civil sau penal; 

 Dacă  se află în situaţia de incompatibilitate cu calitatea de cadru didactic sau 

dacă nu mai îndeplineşte cerinţele stabilite la art.3 punctul 3.2 

 Neîndeplinirea atribuţiilor în cadrul CEAC. 

 

 Art. 4 Durata mandatului 
  4.1 Durata mandatului comisiei în componenţa aprobată, este de 1 (un) an, cu posibilitatea 

de a fi validată  de Consiliul de Administraţie în fiecare an şcolar; 

  4.2 Coordonatorul CEAC  îşi exercită atribuţiile pe perioada stabilită prin decizia 

directorului; 

 4.3 În cazul schimbării prevederilor legislaţiei în vigoare, comisia îşi modifică componenţa 

sau activitatea astfel încât să se adapteze noilor cerinţe. 

 

 Art.5 Responsabilități 
CEAC are următoarele atribuții: 

5.1 Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

aprobate de organismul de conducere; 

5.2 Elaborează anual un raport privind calitatea educației şi propune măsuri ameliorative. 

     Raportul anual de evaluare internă este adus la cunostinţa tuturor beneficiarilor direcţi şi 

indirecţi ai serviciilor educaţionale prin afişare sau publicare pe  site-ul şcolii 

www.scoalaletcani.ro și site  ARACIP, www.caliate.aracip.eu   

5.3 Elaborează planul operational anual derivat din strategia calității pe care îl înaitează 

Consiliului de administrație, spre aprobare; 

5.4 Realizează anual sondaje de investigare a opțiunilor elevilor, absolvenților, privind 

calitatea serviciilor educaționale; 

5.5 Elaborează propria bază de date și informații privind calitatea serviciilor educaționale 

prestate, structurate pe standarde și indicatori de performanță la nivel instituțional; 

http://www.scoalaletcani.ro/
http://www.caliate.aracip.eu/
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5.6 Formulează propuneri de îmbunătățire  a calității ținând cont de standardele de referință 

și ghidul de bune practici, elaborate de ARACIP ; 

5.7 Informează periodic Consiliul profesoral şi celelalte părţi interesate asupra procedurilor 

urmărite şi a activităţilor de evaluare efectuate, precum şi a rezultatelor acestora; 

5.8 Cooperează cu Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul 

Pruniversitar și cu organisme abilitate sau instituții similare din țară și străinătate, potrivit 

legii. 

 

 Art.6. Coordonator 
Coordonatorul CEAC conduce activitatea comisiei, planifică și  organizează şedinţele având 

următoarele atribuții: 

6.1 Stabileşte sarcinile membrilor comisiei; 

6.2 Reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea unităţii, I.S.J.Iași, Ministerul Educaţiei  

Naționale, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară 

şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc interesat de domeniul de activitate al 

comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens;  

6.3 Coordoneaza îndeplinirea hotărârilor comisiei; 

6.4 Informează periodic Consiliul de administrație asupra activităților comisiei, precum și 

comisia asupra deciziilor CA - referitoare la calitate; 

6.5 Promovează în CA hotărârile comisiei; 

6.6 Informează conducerea unităţii, I.S.J.Iasi, MEN, ARACIP despre rezultatele  

monitorizărilor efectuate la nivelul unităţii de învăţământ, pe baza standardelor și 

indicatorilor de performanță şi a măsurilor de ameliorare; 

6.l Emite hotărâri, note de sarcini, semnează documentele, adresele, comunicările care 

privesc  activitățile comisiei de asigurare a calităţii. 

 

 Art 7 Atribuții specifice membrilor 
7.1 Secretarul comisiei întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor 

7.2 Fiecare membru CEAC își desfășoară activitatea conform atribuțiilor din fișa postului, 

cu următoarele responsabilități: 

         7.2.1 Participă la elaborarea procedurilor pentru fiecare domeniu al activității din 

Școala Gimnazială Lețcani; 

        7.2.2. Îndrumă cadrele didactice coordonatoare de comisii de lucru, pentru elaborarea 

documentelor necesare îndeplinirii atribuțiilor; 

       7.2.3 Participă la  revizuirea și optimizarea  procedurilor elaborate; 

       7.2.4 Elaborează fișe și instrumente de evaluare; 

       7.2.5 Reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calității; 

        7.2.6 Întocmește rapoarte de monitorizare și note de constatare, propune măsuri 

corective și preventive în vederea  elaborararii planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire a 

calităţii procesului de învăţământ; 

      7.2.7 Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei; 

        7.2.8 Colectează dovezi ale  îndeplinirii indicatorilor de performanţă pentru principiile 

calităţii necesare la întocmirea raportului de autoevaluare. 

 

 Art 8  
8.1 Activitatea membrilor CEAC poate fi evaluată anual, de către Consiliul de Administraţie 

al şcolii, pe baza raportului anual de evaluare internă, de  reprezentanţii ISJ Iași sau ARACIP, 

prin analiza planului operaţional propus, prin analiza documentelor conţinute de dosarul 
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comisiei, prin analiza raportului de evaluare internă a calităţii, prin discuţii directe cu membrii 

comisiei etc.;  

 8.2 În funcţie de activitatea prestată, membrii CEAC, cadre didactice pot fi recompensate 

prin acordare de punctaj maxim, la evaluarea activității pentru obținerea gradației  de merit. 

8.3 Membrii CEAC au acces,în limite legale, la documentele școlii și beneficiază de sprijin 

nemijlocit din partea compartimentelor secretariat, contabilitate, administrație în culegerea 

și prelucrarea datelor necesare procesului de evaluare și asigurare a calității în educație. 

 

 Art 9 
   9.1  Activitatea CEAC  se desfășoară în spațiul amenajat și dotatat al cabinetului 

directorului adjunct;  

  9.2 CEAC are dreptul de a utiliza echipamentele din cabinetul directorului adjunct   

(imprimantă, calculator), precum şi alte echipamente şi consumabile ale şcolii (calculator, 

acces la internet, hârtie, CD-uri etc.) în vederea elaborării documentelor necesare îndeplinirii 

atribuțiilor;  

9.3  Comisia se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie. 

9.4 Ședintele se derulează în prezența a 2/3 din nr. total de membri și sunt conduse de 

coordonatorul comisiei. 

 

 

 Art.10 
Dispoziții finale  

10.1 Prezentul Regulament de funcţionare al CEAC intră în vigoare din momentul adoptării 

acestuia în cadrul Consiliului de Administraţie;  

  Din momentul aprobării prezentului Regulament, se abrogă vechiul Regulament CEAC, 

aplicarea prezentului devenind obligatorie;  

10.2 Coordonatorul CEAC are obligaţia de a aduce la cunoştinţa tuturor părţilor interesate 

prevederile prezentului regulament şi obligativitatea respectării acestuia. 

 

 

 

 

                     Director,                             

                Prof.Ovidiu Ursache                                         Coordonator CEAC, 

 

                                                                                          Director adjunct Marina Duduman 


