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Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie 

Președinte, 

prof. Munteanu Alina Mihaela 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU 
EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI  

 
CAPITOLUL I. Dispoziţii generale 

Art. l.A) Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii Educaţiei (C.E.A.C.) din cadrul Liceului 

Tehnologic ,,Elena Caragiani,, este un organism de asigurare interna a calităţii educaţiei înfiinţata in 

următorul cadru legal: 

➢ Legea nr.87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea Calităţii, articolele 

11 si 12; 

➢ Regulamentul   de  organizare   si   funcţionare  a   unităţilor  de invatamant preuniversitar 

aprobat prin O.M.Ed.C. nr.4925/2005; 

➢ Strategia descentralizării invatamantului preuniversitar aprobata prin Memorandum in 

Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005. 

B) în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

înţelegem: 

a) Educaţia se referă la programele şi activităţile de formare academică sau profesională 

iniţială şi continuă. 

b) Organizaţia furnizoare de  educaţie este o instituţie de învăţământ, o organizaţie non-

guvernamentală sau o societate comercială, care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi sau 

programe legal autorizate de formare iniţială sau continuă. 

c)   Programele de studii concretizează oferta educaţională a unei organizaţii furnizoare de educaţie. 

d)   Beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt elevii, precum şi persoanele adulte cuprinse într-o formă de 

educaţie. 

Beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor direcţi, 

într-un sens larg, întreaga societate. 

Cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi corelat gradele, diplomele sau 

certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor 

în învăţare. Cadrul naţional al calificărilor este comparabil şi compatibil cu cel european 

corespunzător. 

         g)  ARACIP reprezintă Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar. 

 

h) Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui  program de studiu şi ale 

furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de 

calitate. 
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i) Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o 

organizaţie furnizoare de educaţie şi programul acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de 

referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, 

aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie 

naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării externe. 

j)    Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a 

capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care 

se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie satisface standardele de 

calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de 

educaţie, în conformitate cu standardele. 

 

k)  Controlul calităţii educaţiei în instituţiile de învăţământ profesional, liceal şi postliceal 

presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie 

desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite. 

I) Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din 

partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite 

proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă. 

m) Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei organizaţii 

furnizoare de educaţie. 

n)  Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care 

definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie. 

o)  Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal  de 

realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici 

existente la nivel naţional, european sau mondial. 

p)   Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a 

unei activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde, 

respectiv la standarde de referinţă. 

q)  Calificarea este rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program de studii 

profesionale. 

Art. 2.  Misiunea Comisiei este de a efectua evaluarea interna a calităţii educaţiei oferite de unitatea 

de învățământ cu scopul de : 

 •   a atesta capacitatea structurii furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările elevilor şcolarizaţi 

in următoarele forme de invatamant:liceu, scoală de arte si meserii, an de completare, ruta 

progresiva, prin activităţi de evaluare ; 

• a asigura protecţia elevilor si părinţilor acestora prin selectarea programelor care sa asigure 

informaţii sistematice, curente si credibile din domeniul ştiinţelor si educaţiei; 

•    a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii in învăţământul     

     preuniversitar;  

• a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi din şcoala ; 

•  a asigura informarea si evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, 

corp profesoral, personal nedidactic si auxiliar, comunitatea locala etc.) ; 

• a revizui si optimiza politicile si strategiile educaţionale la nivelul unităţii şcolare. 

Art. 3. Directorul liceului este responsabil de calitatea educaţiei furnizate de instituţia de 

învăţământ. De asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii propriei activităţi este responsabil fiecare 

membru al personalului liceului.  

Art. 4. CEAC este în raport de colaborare cu Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic 

,,Elena Caragiani,, , părţile colaborând pentru asigurarea calităţii educaţiei în instituţia de 

învăţământ. 

Art. 5. Activităţii specifice a CEAC i se va aloca un spaţiu destinat ,cu toate dotările necesare 

funcţionării adecvate (Cabinet CEAC). 
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CAPITOLUL II. Structura organizatorica a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

 

Art. 4. (1) Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii Educaţie; (C.E.A.C.) este alcătuita din 

8 membri şi un coordonator. 

(2)  Conducerea  operativa  a  Comisiei  este asigurata  de directorul şcolii sau de un coordonator 

desemnat de către acesta. 

(3) Membrii Comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în această instituţie de învăţământ. 

(4) Componenta Comisiei cuprinde: 

3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de Consiliul profesoral ; 

un reprezentant al sindicatului ; 

un reprezentant al părinţilor; 

un reprezentant al Consiliului Local Tecuci ; 

un reprezentant al elevilor; 

 * un reprezentant al agenţilor economici. 

 

              (5)  Unul din membrii comisiei va îndeplini funcţia de secretar de comisie CEAC, acesta 

fiind desemnat de coordonatorul comisiei. Secretarul comisiei are printre atribuţii şi redactarea 

proceselor- verbale ale sedinţelor CEAC 

Art. 5. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ocuparea funcţiilor de membru în cadrul CEAC 

Pentru cadrele didactice:  

➢ titular al unităţii, vechime minimă în instituţie de minim 3 ani ; 

➢ bine pregătit profesional, cu activitate prin care a sporit prestigiul şcolii; 

➢ deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou,  comunicativ, empatic, dispus la muncă 

suplimentară ,adept al muncii de calitate; 

➢ Pentru reprezentantul părinţilor: să aibă un copil, elev al Liceului Tehnologic ,,Elena 

Caragiani”; 

➢ Pentru reprezentantul elevilor: media anului precedent de studiu să fie cel puţin 8,00, iar 

media la purtare în toţi anii precedenţi să fie 10. 

Art. 6. Selecţia reprezentanţilor corpului profesoral va respecta următoarea procedura: 

(a) 

• Apelul către cadrele didactice din scoală, împreuna cu comunicarea condiţiilor pe care 

trebuie sa le îndeplinească; 

• Candidații vor depune la secretariatul instituției un CV și o scrisoare de intenție 

• Prezentarea propunerilor și autopropunerilor candidaţilor in Consiliul Profesoral; 

• Alegerea   de  către  Consiliul   Profesoral,   prin   vot  secret,   a reprezentanţilor cadrelor 

didactice; 

• Comunicarea rezultatelor 

  

(b) Desemnarea reprezentantului sindicatului, al Comitetului de părinţi, al Consiliului elevilor şi al 

Consiliului local. 

➢ directorul solicită organizaţiei sindicale, Comitetului de părinţi, Consiliului elevilor şi  

Consiliului local desemnarea reprezentantului său, precizând condiţiile prevăzute la art.5 şi 

art.6;  

➢ organizaţia sindicală, Comitetul de părinţi, Consiliul elevilor şi  Consiliul local  îşi 

desemnează reprezentanţii conform prevederilor statutare şi comunică conducerii unităţii 

numele acestora în termen de cel mult 15 zile de la solicitare. 

(c) directorul emite deciziile de numire. 

 

Art. 7. (1) Durata mandatului Comisiei este de 3 ani. 

 

(2) încetarea calităţii de membru se poate realiza in următoarele condiţii: 

➢ la cererea membrului respectiv, fara a fi necesara motivarea cererii; 

➢ în urma retragerii votului de încredere acordat de către Consiliul Profesoral; 
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➢ în cazul neindeplinirii sarcinilor asumate.ca urmare a încălcării Codul de etică profesională 

în evaluare; 

➢ la    săvârşirea   oricăror   fapte    de    natură   să   atragă răspunderea   disciplinară   sau   

penală,   cu repercusiuni asupra prestigiului școlii, I.SJ. Galaţi, Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării şi/ sau al ARACIP, după caz. 

(3) În cazul în care un membru îşi pierde această calitate, din orice motiv, comisia se completează 

până la expirarea mandatului acesteia, în termen de cel mult 30 zile, cu respectarea prevederilor art. 

5-7.  

 

CAPITOLUL III. Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii 

 

 

Art. 8. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii generale: 

a.) Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor si activităţilor de autoevaluare instituţionala  

privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor si criteriilor 

: 

A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă şi infrastructura 

disponibilă, definită prin următoarele criterii: 

structurile instituţionale, administrative şi manageriale; baza materială; resursele umane. 

B. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de 

resurse cu scopul de a obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată 

prin  următoarele  criterii:   conţinutul programelor de studiu;  rezultatele învăţării; activitatea 

metodică; activitatea financiară a organizaţiei. 

C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii: strategii şi proceduri 

pentru asigurarea calităţii; proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a 

programelor aplicate CDS/CDL şi a activităţilor desfăşurate; proceduri obiective şi transparente de 

evaluare a rezultatelor învăţării; proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; 

accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; baza de date actualizată sistematic referitoare la 

asigurarea internă a calităţii; transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de 

studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite; funcţionalitatea structurilor de 

asigurare a calităţii educaţiei, conform legii; 

b.) Elaborează anual un Raport de evaluare interna privind calitatea educaţiei in şcoala. Raportul 

este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare/publicare si este pus la dispoziţia evaluatorului 

extern. 

c.) Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care le prezintă conducerii şcolii. 

d.) Cooperează cu Agenţia Romana pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

(ARACIP) si cu alte agenţii si organisme abilitate sau instituţii similare din tara si din străinătate, 

potrivit legii. 

Art. 9. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii specifice: 

a.) Defineşte, în mod explicit, valorile, principiile si indicatorii calităţii; 

b.) Construieşte, prin participare si dezbatere, consensul tuturor purtătorilor de interese (elevi, 

părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locala, alţi reprezentanţi ai comunităţii) in privinţa 

valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate; 

c.) Urmăreşte respectarea, in toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a valorilor, 

principiilor si indicatorilor conveniţi; 

d.) Evaluează impactul tuturor proceselor (inclusiv si mai ales al procesului de invatamant) si al 

activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite si raportează in fata autorităţilor si 

a comunităţii, asupra modului in care a fost asigurata calitatea; 

e.) Propune masuri de optimizare/crestere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolara - 

la nivelul conceptului, principiilor, indicatorilor, standardelor privind calitatea, dar si al 

procedurilor curente care privesc funcţionarea si dezvoltarea scolii; 

f.) Deţine toate materialele informative despre sistemul de management al calităţii transmise in 

sistem, fiind obligata sa prelucreze informaţia primita si sa o disemineze în şcoala si către parteneri 
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(elevi, părinţi). 

g) Cooperează cu Agenţia Romana pentru Asigurarea Calităţii, cu alte agenţii si organisme abilitate 

similare din tara sau străinătate potrivit legii. 

 

   CAPITOLUL IV. Funcţionarea Comisiei de Asigurare a Calităţii 

Art.10 .  (1) Comisia este alcătuita din 8 membri, după cum urmează: 

a.responsabil; 

b.secretar ; 

c.membrii ; 

d.conducătorul operativ ; 

Persoanele nominalizate la alin. (1) lit. a), b) şi c) sunt membri de drept ai Comisiei şi sunt numite 

pe o perioadă de 1 an. 

Comisia de Asigurare a Calităţii este condusa de un responsabil, desemnat prin vot în şedinţa de 

constituire, de regulă, dintre cadrele didactice ce fac parte din comisie. Secretarul comisiei este 

desemnat de preşedinte, dintre membrii comisiei în şedinţa de constituire. 

(4) Atribuţiile cadru ale fiecărui membru al comisiei vor fi delegate de preşedintele comisiei. 

   (5) Comisia se întruneşte în şedinţă, lunar conform graficului, respectiv în şedinţă extraordinară, 

ori de cate ori este cazul, la cererea preşedintelui sau a două treimi din numărul membrilor săi. 

Şedinţele ordinare ale comisiei sunt statutar constituite în cazul întrunirii a cel 

puţin două treimi din totalul membrilor. 

În îndeplinirea atribuţiilor sale, comisia adoptă hotărâri prin votul a două treimi din numărul  

membrilor săi prezenţi. Hotărârile comisiei se fac publice in cadrul consiliilor profesorale. 

Comisia de asigurare a Calităţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

➢ în conformitate cu prevederile legale, analizează şi aprobă proiectul de strategie 

instituţională; 

➢ evaluează modul de aplicare a standardelor, standardelor de referinţă, indicatorilor de 

performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum 

şi standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a   procesului de acreditare, în 

conformitate cu notele de probleme transmise de evaluatorii externi ; 

➢ aplică şi respectă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor 

furnizoare de educaţie; 

d) membrii comisiei respectă Codul de etică profesională în evaluare; 

e) întocmeşte şi publică rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare internă a 

calităţii; 

f) aplică manualele de evaluare internă a calităţii; 

g) îşi îndrumă activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici publicate pe site-ul 

ARACIP; 

i) aduce la îndeplinire propunerile venite din partea I.S.J. Galaţi, Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

sau/şi ARACIP măsurile de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar. 

 

CAPITOLULV .     Atribuţiile responsabilului 

Art. 11 .  (1) Responsabilul asigură conducerea executivă a comisiei, conducerea operativă fiind  

realizată de directorul/directorul adjunct al Liceului Tehnologic ,,Elena Caragiani,, ; 

(2) în îndeplinirea atribuţiilor sale, responsabilul emite hotărâri,note de sarcini, semnează 

documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii. 

(3) Responsabilul comisiei are următoarele atribuţii principale: 

a) reprezintă Comisia de Asigurare a Calităţii   în raporturile cu conducerea unităţii, I.SJ.Galaţi 

, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau 

juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc interesat în domeniul de activitate 

al comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens; 

b) numeşte secretarul comisiei, în condiţiile prezentului regulament; 

c) stabileşte sarcinile membrilor comisiei; 

d) elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării interne; 
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e)  informează conducerea unităţii, I.SJ Galaţi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ARACIP privind 

monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza standardelor de 

referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective 

şi propune măsuri ameliorative; 

g)  elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ 

preuniversitar  şi   ale   activităţilor desfăşurate şi  le înaintează atât directorului unităţii, Consiliului 

de Administraţie, Consiliului profesoral , ISJ Galaţi, direcţiilor de specialitate din cadrul 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cât şi ARACIP; 

                 h )aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul 

comisiei, propunând modificările legale; 

 

 

Art. 12. Membrii CEAC au următoarele obligaţii: 

 

➢ ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce le revin din prezentul regulament şi a fişelor de 

atribuţii stabilite de coordonatorul comisiei de comun acord cu membrii comisiei; 

➢ respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de 

învăţământ preuniversitar; 

➢ participarea la şedinţele ordinare şi extraordinare ale comisiei; 

➢ respectarea Codului de etică profesională în evaluare. 

 

 

Capitolul VI   

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

Art. 13.  Prezentul Regulament de funcţionare al CEAC intră în vigoare din momentul adoptării 

acestuia în cadrul Consiliului de Administraţie 

 

Art. 14. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare CEAC poate fi modificat, completat 

si/sau îmbunatatit în functie de necesităţile ivite pe parcursul activităţii de către Consiliul de 

Administraţie, la propunerea membrilor acestuia, a directorului, a coordonatorului CEAC, a 

Consiliului Profesoral, a Comitetului de Părinţi/Asociaţiei de Părinţi, a conducerii sindicatului 

unităţii; 

 

Art. 15. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa membrilor comisiei, personalului unităţii, elevilor, 

părinţilor, autorităţilor locale, agenţilor economici parteneri, comunităţii  prin afişare la loc vizibil, 

prin postarea pe site-ul unităţii, prin alte mijloace. 

 

Art. 16. Prezentul regulament poate fi pus la dispoziţie I.Ş.J.Galați , ARACIP, MEN şi Consiliul 

Local Tecuci la cererea expresă a acestora. 

 

 

 

 

        Membru CEAC, 

       prof. Avram Mihaela  

 

 

 


