
 
 

 

 

 

Nr. 35 /03.09.2019 

 

REGULAMENTUL INTERN 

 
DE  FUNCŢIONARE  AL COMISIEI PENTRU    

EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 
 

         Aprobat în 

    Consiliul de Administraţie din data de 30.08.2019 

 

 

 

CAPITOLUL I      DISPOZIŢII GENERALE 

 

art.1.  – CEAC a Şcolii Generale Nr.1 Bistriţa este un organism de asigurare internă 

a calităţii educaţiei înfiinţat în următorul cadru legal : 

 Legea învăţământului nr. 84/1995 (cu modificările ulterioare) ; 

 Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic ; 

 ROFUÎP  (regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar) aprobat prin OMEdC nr. 4925/2005 ; 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

 H.G. nr. 21/18.01.2007 privind aprobarea standardelor de autorizare şi 

funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a 

standardelor de acreditare şi evaluare  periodică a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. 

 

art.2. – Misiunea CEAC este de a asigura şi evalua intern calitatea educaţiei în 

conformitate cu cerinţele Metodologiei de evaluare  externă a calităţii, a 

standardelor de referinţă, cu scopul de : 

 a cuantifica capacitatea organizaţiei furnizoare de educaţie, de a satisface   

aşteptările beneficiarilor direcţi şi indirecţi; 

 a  îmbunătăţi permanent calitatea serviciilor educaţionale. 
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art.3. -  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 profesională  

iniţială şi continuă; 

b) Organizaţia furnizoare de educaţie este o instituţie de învăţământ care 

desfăşoară activităţi de formare iniţială şi continuă: 

c) Curriculumul naţional şi la decizia şcolii  concretizează oferta 

educaţională a organizaţiei furnizoare de educaţie; 

d) Beneficiarii direcţi  sunt elevii de la cursurile de zi şi fără frecvenţă; 

e) Beneficiarii indirecţi sunt familiile beneficiarilor direcţi, angajatorii 

angajaţii, comunitatea locală; 

f) Evaluarea calităţii educaţiei constă  în examinarea măsurii în care şcoala 

şi programul ei îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă; 

g) Asigurarea calităţii în educaţie  este realizată de un ansamblu de acţiuni 

de dezvoltare a capacităţii instituţionale de planificare şi implementare a 

unor programe/proiecte prin care se formează încrederea beneficiarilor că 

şcoala satisface standardele de calitate; 

h) Controlul calităţii educaţiei  presupune activităţi şi tehnici cu caracter 

operaţional pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite, 

i) Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune 

corectivă continuă din partea organizaţiei  furnizoare de educaţie (şcoli) 

bazată pe selectarea şi adaptarea celor mai potrivite proceduri, alegerea şi 

aplicarea celor mai  relevante standarde de referinţă, 

j) Criteriul  se referă la un aspect fundamental de organizare şi funcţionare 

a unei  organizaţii furnizoare de educaţie; 

k) Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli 

sau rezultate, care definesc  nivelul minim  obligatoriu de realizare a unei 

activităţi în educaţie; 

l) Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc  un 

nivel optimal de realizare a unei activităţi în educaţie; 

m) indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare al  

gradului de realizare a unei activităţi desfăşurate de o organizaţie 

furnizoare de educaţie prin raportare la standarde/standarde de referinţă. 

 

CAPITOLUL II      OBIECTIVELE  COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI   

                                  ASIGURAREA CALITĂŢII  

 

art.4.  Obiectivele strategice ale CEAC privind implementarea sistemului  de 

management al calităţii în Şcoala Gimnazială Nr.1 Bistriţa, sunt : 

a) elaborarea, implementarea şi revizuirea  documentaţiei asociate sistemului de 

management al calităţii în conformitate cu reglementările  legislative, 

misiunea şi obiectivele şcolii; 

b) Dezvoltarea unei culturi a calităţii şi operaţionalizarea politicilor referitoare 

la  calitate în fiecare compartiment  funcţional; 
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c) Corelarea sistemului de management al calităţii din şcoală cu standardele de 

referinţă privind calitatea educației prin realizarea auditurilor planificate; 

d) Iniţierea, monitorizarea şi reglarea activităţilor de  îmbunătăţire a calităţii în 

funcţie de  neconformităţile  identificate; 

e) Dezvoltarea  cooperării cu parteneri interni şi externi la realizarea de 

programe comune  în domeniul calităţii învăţământului; 

f) Corelarea CDŞ-ului cu cerinţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi şi 

valorizarea resursele umane şi materiale din şcoală; 

g) Îmbunătăţirea continuă a sistemelor de evaluare a satisfacţiei elevilor şi a 

calităţii corpului profesoral; 

h) Dezvoltarea bazei de date şi cunoştinţe în domeniul asigurării calităţii. 

 

 

 

CAPITOLUL III      CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU EVALUAREA  

                                   ŞI  ASIGURAREA CALITĂŢII  

 

 

art.5.a) Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii din Școala Gimnazială Nr. 1 

Bistrița se constituie prin dispoziţia directorului şcolii cu nr. 129 / 20.09.2010 

          b) Prezentarea CEAC în Consiliul Profesoral ; 

          c) CEAC este singura comisie la nivel de şcoală care are un statut reglementat 

prin lege organică ; 

 

art.6.  CEAC este formată din 9 membri, reprezentanţi ai corpului profesoral  (6), 

ai sindicatului  (1), ai părinţilor  (1),, ai consiliului local  (1) ; 

 

art.7.  Membrii CEAC trebuie să aibă următoarele competenţe : 

 

 o bună pregătire profesională; 

 rezultate deosebite şi /sau o bună reputaţie în şcoală şi-n comunitate; 

 flexibilitate, receptivitate la nou, deschidere faţă de schimbare; 

 adept al muncii în echipă şi a muncii de calitate; 

 bun organizator; 

 comunicativ , empatic şi apropiat de elevi. 

 

art.8.  Membrii CEAC  nu pot  deţine funcţii de conducere  în unitatea şcolară, cu 

excepţia persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia; 

 

art.9.  Conducerea operativă este asigurată de un coordonator, desemnat de  

membrii comisiei, în prima şedinţă;  

art.10.  Coordonatorul comisiei numeşte secretarul CEAC şi stabileşte sarcinile 

membrilor comisiei; 
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art.11. a) Selecţia reprezentanţilor corpului profesoral va respecta următoarea 

procedură  :  

- apelul către cadrele didactice din şcoală, împreună cu comunicarea condiţiilor 

pe care trebuie să le îndeplinească; 

- depunerea unei Scrisori de intenţie a cadrelor didactice, însoţite de 

Curriculum Vitae şi Raport de activitate; 

- prezentarea candidaţilor în Consiliul Profesoral; 

- alegerea de către Consiliul Profesoral, prin vot secret, a reprezentanţilor 

cadrelor didactice; 

- comunicarea rezultatelor. 

b) Reprezentantul sindicatului va fi ales de către membrii organizaţiei din 

şcoală, prin vot, respectând prevederile art. 7 şi art.11,alin.a; 

c) Reprezentantul părinţilor va fi preşedintele Asociaţiei Părinţilor sau alt 

membru desemnat de acesta; 

art.12.   Durata mandatului comisiei de calitate este de 4 ani. 

 

art.13.   Încetarea  calităţii de membru se poate realiza în următoarele condiţii : 

 

- membrul CEAC s-a detaşat în interesul învăţământului; 

- promovarea într-o funcţie de conducere; 

- la cererea membrului CEAC respectiv; 

- în urma retragerii votului de încredere de către Consiliul Profesoral; 

- în cazul neîndeplinirii sarcinilor asumate, pe baza constatărilor membrilor 

comisiei; 

 

art.14. a) Suplinirea unui membru al CEAC se face în caz de : 

 

- concediu de maternitate sau concediu de îngrijirea copilului până la 2 ani; 

- la expirarea termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată 

determinată; 

- concediu medical prelungit sau incapacitate temporară de muncă stabilită prin 

certificat medical; 

 

b) Suplinirea unui membru CEAC se face la propunerea coordonatorului . 

 

CAPITOLUL IV     ATRIBUŢIILE  ŞI FUNCŢIONAREA CEAC 

 

 

art.15.  Atribuţii generale : 

a) Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare 

instituţională privind calitatea educaţiei şi asigurare a calităţii, aprobate de 

conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de 

legislaţia în vigoare; 

b) Revizuieşte şi optimizează politicile şi procedurile elaborate; 

c) Elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare; 
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d) Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii în educaţie, pe care le 

prezintă conducerii şcolii; 

e) Întocmeşte rapoarte de neconformitate şi note de constatare şi propune măsuri 

corective şi punitive unde este cazul; 

f) Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare; 

g) Elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în 

şcoală. Raportul este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare/publicare 

şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern; 

h) Cooperează cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar (ARACIP) şi cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii 

similare din ţară şi străinătate, potrivit legii; 

 

 

art.16.  Atribuţii specifice : 

 

a) În întreaga activitate CEAC-ul aplică regulamentul elaborat şi aprobat de 

Consiliul de Administraţie; 

b) Elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii din 

şcoală, pe care le revizuieşte şi le optimizează, de câte ori este nevoie; 

c) Reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii; 

d) Participă la întocmirea documentelor  la nivelul comisiei; 

e) Propune măsuri de optimizare, creştere şi dezvoltare a calităţii educaţiei 

oferită de şcoală la nivelul conceptelor, principiilor, indicatorilor şi 

standardelor, etc; 

 

 

art.17.  Coordonatorul CEAC are următoarele atribuţii principale : 

 

a) Reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea unităţii; 

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; 

e) Informează conducerea unităţii privind monitorizările efectuate la nivelul 

unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza standardelor, standardelor de 

referinţă şi propun măsuri ameliorative; 

f) Elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de 

învăţământ şi ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare 

instituţională de către I.S.J., pe care le înaintează directorului unităţii, 

Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral; 

g) Aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din 

cadrul comisiei, propunând modificările legale. 
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art.18.  Comisia se întruneşte în şedinţă ordinară lunar, iar în şedinţă extraordinară, 

ori de câte ori este cazul, la cererea directorului, a coordonatorului sau a 2/3 din 

numărul membrilor. Şedinţele sunt statutar constituite  în cazul întrunirii a cel puţin 

2/3 din numărul membrilor. 

 

art.19.  Locaţia CEAC este  în Bistrița, B-dul  Independenței, nr.46,  Școala 

Gimnazială  Nr. 1, Local  A, parter, sala 12. 

 

art.20.  CEAC poate utiliza echipamente şi consumabile din dotarea şcolii (copiator, 

telefon, fax, calculatoare, hârtie, etc.  pentru nevoile comisiei ) 

 

art.21.  Evaluarea comisiei :  

 

a) membrii comisiei sunt evaluaţi la sfârşitul anului şcolar pe baza criteriilor 

stabilite de către coordonator ; 

b) evaluarea coordonatorului se realizează în Consiliul de Administraţie pe baza 

analizei atribuţiilor . 

 

art.22.  Membrii CEAC pot fi recompensaţi din venituri proprii, respectând 

legislaţia financiară în vigoare. 

 

CAPITOLUL V   COMUNICAREA CEAC CU ȘCOALA 

art.23.  Relaţia CEAC cu directorul 

a).Directorul şcolii  este  responsabil de calitatea educaţiei furnizate; 

b). Directorul emite decizia de constituire a CEAC, în conformitate cu legile 

în vigoare; 

 c).Conducătorul unităţii aprobă strategia de dezvoltare a organizaţiei pe baza 

căreia CEAC aplică proceduri şi activităţi de evaluare şi asigurarea calităţii; 

d) Înainte de a aduce la cunoştinţă membrilor organizaţiei rezultatele evaluării 

interne, CEAC îl va informa pe director asupra acestor rezultate. La fiecare 

monitorizare, conducătorul unităţii şcolare  primeşte câte un exemplar al 

formularului de monitorizare internă; 

e) CEAC este în relaţie de colaborare cu conducerea şcolii. 

 

art.24 Relaţiile CEAC cu personalul şcolii: 

 a).Comisia de calitate are obligaţia de a disemina în şcoală informaţiile 

referitoare la asigurarea şi evaluarea calităţii, punând la dispoziţia personalului 

şcolii materialele de autoevaluare întocmite, rapoartele de monitorizare internă şi 

cel de autoevaluare prin afişaj la panourile comisiei dar şi prin mijloace moderne; 

 b). Personalul şcolii trebuie să fie încurajat să îşi monitorizeze şi să-şi 

evalueze propria performanţă, să identifice acele domenii care necesită 

îmbunătăţire; 

 c). Comisia va încuraja colaborarea cu personalul şcolii, va fi receptivă la  

sugestiile  venite din partea colegilor; 
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 d). Relaţiile dintre membrii comisiei şi personalul şcolii sunt relaţii de 

colaborare. 

 

Art.25. Relaţiile CEAC cu elevii: 

 a). Comisia de calitate trebuie să pună în centrul activităţii ei interesele 

elevilor, în toate momentele evaluării şi autoevaluării; 

 b). Relaţiile comisiei cu elevii şcolii vor fi relaţii de parteneriat cu implicarea 

acestora în procesul de autoevaluare. 

 

CAPITOLUL VI     DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

 

art.26.  Coordonatorul CEAC supraveghează activitatea de informare a tuturor celor 

interesaţi de calitatea actului educaţional în ceea ce priveşte acţiunile comisiei. 

 

art.27.  Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare poate fi modificat, 

completat sau îmbunătăţit în funcţie de necesităţile ivite pe parcursul activităţii, cu 

aprobarea Consiliului de Administraţie al şcolii. 

 

art.28.  Portofoliul de evaluare al comisiei va cuprinde următoarele tipuri de 

instrumente : 

- chestionare ; 

- fişe de autoevaluare ; 

- declaraţii de intenţie ale comisiilor metodice din şcoală ; 

- ghiduri de interviuri ; 

- ghiduri de observare şi îndrumare a procesului de predare-învăţare ; 

- ghid pentru structurarea portofoliului cadrului didactic ; 

- diferite tipuri de proiecte ; 

- fişe de apreciere ; 

- ghiduri de bune practici ; 

- rapoarte scrise ; 

- planuri operaţionale ; 

- alte documente proprii: Strategia, Regulamentul, planuri operaționale, planuri 

de îmbunătăţire, RAEI, etc. 

 

art.29.   Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al CEAC intră în vigoare 

în momentul aprobării lui în cadrul Consiliului de Administraţie al şcolii şi devine 

obligatoriu. 

 

 

 

   

 


