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REGULAMENT DE FUNCŢIONARE 

al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie 
 

CAPITOLUL I –Dispoziţii generale 

 

Art. 1. Comisia pentru Asigurare a Calităţii în cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară  

Suceava, denumită în continuare CEAC, este înfiinţată în temeiul Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii.  

Art. 2.  (1) Misiunea CEAC este de a efectua evaluarea internă a calităţii educaţiei oferite de 

instituţia de învăţământ preuniversitar Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară  Suceava cu 

scopul de: 

a)  A răspunde cerinţelor ARACIP propuse MEN, politici şi strategii de permanentă      

ameliorare a calităţii învăţământului preuniversitar. 

b) A măsura capacitatea organizaţiei furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările 

beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare. 

c) A  asigura protecţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi de programe de studiu de nivelul 

învăţământului preuniversitar prin producerea şi diseminarea de informaţii 

sistematice, coerente şi credibile, public accesibile despre calitatea educaţiei în 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. 

d) A contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul   

preuniversitar. 

e)   A asigura o educaţie de calitate înaltă pentru toţi, care să contribuie la dezvoltarea  

      personală, astfel încât să se realizeze dezvoltarea coeziunii sociale. 

Misiunea CEAC  constă în construirea  unui proces complex, complet şi flexibil de 

acţiuni educaţionale, exercitate în  mod conştient, organizat şi sistematic cu incidenţă 

directă şi determinantă  asupra unor persoane sau grupuri de persoane, beneficiari ai 

serviciilor de educație în scopul formării initiale, derulate  in cadrul Colegiului Tehnic de 

industrie Alimentară Suceava. 

mailto:ctiasv@yahoo.ro
http://www.ctiasv.ro/
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Misiunea CEAC este stabilită în concordanţă cu legislaţia actuală în  domeniu şi misiunea 

declarată și asumată a școlii.  

Misiunea CTIA  constă în conturarea unei personalităţi puternice a viitorilor 

absolvenţi pentru inserţia  lor pe piaţa muncii şi pentru continuarea  învăţării pe tot 

parcursul vieţii,  prin promovarea formarii totale, la nivelul cerinţelor europene şi în 

acord cu nevoile de dezvoltare ale societăţii româneşti.  

Pregătirea profesională a absolvenţilor CTIA Suceava  este apreciată pe de o parte prin 

procentul de absolvenți care promovează examenele finale – Bacalaureat și Certificarea 

calificării profesionale iar pe de altă parte prin  numărul de absolventi inserați   socioprofesional 

( studii superioare sau angajați, atât în ţară cât şi în străinătate).  

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii coordonează acţiunile  având ca scop 

funcţionarea eficientă şi dezvoltarea sistemului de asigurare a  calităţii din Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară Suceava  în acord cu viziunea școlii, cu  politica,  misiunea şi obiectivele 

stabilite prin Planul de actiune al școlii pentru perioada 2013-2020 si prin Planurile 

Operationale  pentru  

anul școlar 2013-2014, în concordanţă cu Cadrul Național de Asigurare a Calităţii în 

Învățământul Profesional și Tehnic și  cu Cadrul Comun European de Asigurare a Calităţii în 

formare profesională. 

Viziunea CTIA privind viitorul acestei şcoli este de a o consolida ca instituţie 

integrată mediului social şi economic,de a o transforma într-un centru de resurse 

educaţionale şi servicii aduse comunităţii, capabilă ca prin calitatea formării profesionale 

şi educaţiei ce o oferă elevilor săi să contribuie la dezvoltarea oraşului şi a judeţului. 

        Viziunea CEAC este rezultată din politica în domeniul calităţii cu privire  la educaţie 

și  formare profesională,   asumată prin  declaraţia directorului școlii  și constă în 

dezvoltarea unui nou model de gândire şi conduită profesională a cadrelor didactice, a 

elevilor şi personalului auxiliar didactic și nedidactic,  având ca ţel final îmbunătăţirea 

competenţelor şi rezultatelor obţinute de elevi în calitatea lor de clienţi ai  CTIA Suceava. 

 

(2) În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 

înţelegem: 
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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 

nonguvernamentală 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 cuprinși într-o formă de educaţie. 

e) Beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor 

direcţi, într-un sens larg, întreaga societate. 

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

sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în 

cunoştinţe de specialitate, competenţe şi abilităţi. Cadrul naţional al calificărilor este 

comparabil şi compatibil cu cel european corespunzător existent la nivel naţional, 

european sau mondial. 

g) 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. 

h) Calificarea este rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program 

de studii profesionale. 
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Capitolul II 

Structura organizatorică a CEAC 

 

Art. 3 (1) CEAC este formată din 8 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de 

conducătorul organizaţiei sau de un conducător desemnat de acesta. 

(2) Componenta Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul 

preuniversitar cuprinde: 

a)  reprezentanţi ai corpului profesoral 

b)  reprezentantul asociaţiei părinţilor 

c) reprezentantul consiliului local sau reprezentantul unuia dintre agenţii economici cu 

care unitatea şcolară are convenţie de colaborare în scopul desăvârşirii pregătirii 

profesionale 

Membrii CEAC, reprezentanţi ai corpului profesoral trebuie să fie:  

- bine pregătiţi profesional, titulari;  

- cu bună reputaţie în şcoală şi comunitate;  

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

- adepţi ai principiilor calităţii, ai muncii de calitate;  

- buni organizatori;  

- persoane nonconflictuale;  

- ţinută morală impecabilă;  

- ataşaţi de elevi, comunicativi, empatici.  

(3). Selecţia reprezentanţilor corpului profesoral va respecta următoarea procedură: 

• Apelul către cadrele didactice din şcoală şi comunicarea condiţiilor pe care trebuie să le 

îndeplinească - se afişează la loc vizibil; 

• Cadrele didactice interesate depun o scrisoare de intenţie, însoţită de Curriculum vitae; 

• Candidaţii se prezintă în Consiliul profesoral; 

• Consiliul profesoral alege, prin vot secret, reprezentanţii în Comisie; 

• Se comunică rezultatele. 

(4) Membrii Comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia respectivă cu excepţia 

persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii poate fi remunerată cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
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Art. 4 (1) Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt: 

a) Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 

asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, 

conform domeniilor şi criteriilor 

A. Capacitatea instituţională care rezultă din organizarea internă şi infrastructura 

disponibilă definită prin următoarele criterii: structurile instituţionale, 

administrative şi manageriale; baza materială; resurse umane. 

B. Eficacitatea educaţională care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a 

obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: 

parcurgerea conţinutului programelor de studiu, rezultatele eficiente ale 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  

parcurgerii curriculei şi a activităţilor desfăşurate conform fişei de evaluare; 

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, transparentă 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 internă privind calitatea educaţiei în 

organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin 

afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern; 

c) Elaborează un plan operaţional anual derivat din strategia aprobată, cuprinzând 

proceduri şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii, plan operaţional pe care 

îl înaintează Consiliului de Administraţie spre aprobare 

d) Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

e) Aduce la îndeplinire propunerile venite din partea ISJ, MEN şi/sau ARACIP, privind 

măsurile de îmbunătăţire şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar 

f) Aduce la îndeplinire propunerile venite din partea ISJ, MEN şi/sau ARACIP, privind 

măsurile de îmbunătăţire şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar 
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g) Cooperează cu Agenţia Română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte 

agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară sau din străinătate, 

potrivit legii. 

(2) În funcţie de activităţile derulate, în cadrul CEAC se pot constitui şi alte echipe de lucru 

speciale. 

Art. 5. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii specifice: 

 Construieşte, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor purtătorilor de interese (elevi, 

părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi ai comunităţii) în 

privinţa valorilor, principiilor şi indicatorilor de calitate. 

 Asigură respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a valorilor, 

principiilor şi indicatorilor conveniţi. 

 Evaluează impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) şi al 

activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii oferite şi raportează în faţa autorităţilor şi a 

comunităţii asupra modului în care a fost asigurată calitatea. 

 Propune măsuri de optimizare a calităţii educaţiei oferite de instituţia de învăţământ – la 

nivel conceptual, al principiilor, indicatorilor, standardelor privind calitatea, dar şi a 

procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii. 

 Deţine toate materialele informative despre sistemul de management al calităţii transmise în 

sistem şi are obligaţia de a prelucra informaţia primită şi de a o disemina tuturor 

beneficiarilor. 

Art. 6. Coordonatorul Comisiei va stabili atribuţiile fiecărui membru prin consultarea 

membrilor. 

Art. 7. În urma consultării membrilor comisiei, coordonatorul va stabili măsurile ce vor fi 

adoptate în urma constatării unor abateri sau neîndeplinirii atribuţiilor ce revin fiecăruia. 
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Capitolul III 

Funcționarea CEAC 

Art. 8. (1) CEAC este alcătuit din 8 membri, după cum urmează (se reactualizează anual): 

a) Coordonator al CEAC – Popescu Octavia-Cristina 

b) Secretar        - Tanasă-Cozdreanu Cătălina 

c) Membri: - Pătuleanu Liliana 

  - Stamatin Corina 

- Darie Mihaela  

 - Amariei Ileana  – reprezentant Consiliul Local - Primărie 

- Severincu  Adriana – reprezentant Comitetul de părinți  

- Brînzei Adrian                   – reprezentant Consiliul elevilor  

(2) Persoanele nominalizate la lin.(1) lit.(a), (b), (c) sunt membrii de drept ai CEAC şi sunt 

numite conform art. 3 alin.2 din prezentul regulament, pe o perioadă de 1 an. 

(3) CEAC este condus de un coordonator numit prin decizie. Secretarul comisiei este desemnat 

de coordonator, dintre membrii comisiei, în şedinţa de constituire. 

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

cu respectarea art.4 alin.1 din prezentul regulament. 

(5) Comisia se întruneşte în şedinţe bilunar, conform graficului, sau în şedinţa extraordinară,  de 

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

Şedinţele ordinare al CEAC sunt statutar constituite în cazul întrunirii a cel puţin 2/3 din totalul 

membrilor. 

(6) În îndeplinirea atribuţiilor sale, CEAC adoptă hotărâri prin votul a două treimi din numărul 

membrilor săi prezenţi. Hotărârile CEAC se fac publice pe site-ul  www.ctiasv.ro 

(7) CEAC îndeplineşte următoarele  atribuţii principale: 

a) în conformitate cu prevederile legale analizează şi aprobă proiectul de strategie 

instituţională; 

b) 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 privind problemele transmise de evaluatorii externi. 

http://www.ctiasv.ro/
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c) aplică şi respectă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor 

furnizoare de educaţie; 

d) întocmeşte şi publică rapoartele de autorizare, acreditare și evaluare internă a calităţii 

e). aplică manualele de evaluare internă a calităţii. 

f) îşi îndrumă activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici publicate pe situl 

ARACIP. 

g) aduce la îndeplinire propunerile venite din partea ISJ Suceava,  MEN sau/şi ARACIP, 

măsurile de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar. 

 (8) Membrii CEAC, cu excepţia coordonatorului, pot fi revocaţi din funcţie prin decizia 

conducerii unităţii şcolare în următoarele situaţii: 

a) prin absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutive, sau de la trei şedinţe într-un an 

calendaristic; 

b) dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o 

perioadă mai mare de 90 de zile; 

c) ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor delegate de coordonator; 

d) ca urmare a încălcării Codului de etică profesională în evaluare; 

e) la săvârşirea oricărei fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu 

repercusiuni asupra imaginii Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, ISJ-SV, 

MEN sau ARACIP, după caz. 

(9) Coordonatorul CEAC poate fi revocat din funcţie, în situaţiile menţionate la alin.(8) prin 

decizia directorului unităţii şcolare. 
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Capitolul IV 

4.1 Atribuţiile membrilor comisiei 

Art. 9. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii generale:. 

 (1) Membrii comisiei elaborează sintezele anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale 

unităţii, sintezele activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi sintezele de evaluare 

instituţională. 

 (2) Secretarul CEAC are următoarele atribuţii generale:             

 a. Consemnează în Registrul de procese verbale al CEAC, toate hotărârile, notele de 

sarcini,  

           documentele, adresele, comunicările ce  urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a 

calităţii. 

 (3)  Membrii CEAC au următoarele atribuţii generale: 

a. Definirea, în mod explicit a valorilor, principiilor şi indicatorilor de calitate.  

b. Construirea unui consens între elevi, părinţi, cadre didactice şi administraţie locală. 

c. Urmărirea respectării în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a 

valorilor, principiilor şi indicatorilor de calitate definite. 

d. Evaluează impactul tuturor proceselor şi al activităţilor din şcoală asupra calităţii 

educaţiei oferite.  

e. Raportează autorităţilor şi comunităţii modul în care în şcoală se asigură calitatea.  

f. Propune măsuri de optimizare/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de 

unitatea şcolară la nivelul conceptului, principiilor, indicatorilor şi standardelor privind 

calitatea, dar şi al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii. 

 (4) Membrii CEAC au următoarele atribuţii concrete:  

a.  Se stabilesc anual, în funcţie de propunerea preşedintelui CEAC şi se consemnează în 

Registrul de procese verbale al CEAC 

Art. 10.Coordonatorul CEAC are următoarele atribuţii principale: 

- Reprezintă comisia în raporturile cu conducerea unităţii de învăţământ, ISJ, MEN, ARACIP, 

cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cu orice 

instituţie sau organism interesat de domeniul de activitate al comisiei, cu respectarea 

prevederilor legale în acest sens; 
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- Realizează informări către conducerea unităţii şcolare, ISJ, MEN, ARACIP,  privind 

monitorizarea, consilierea şi îndrumarea la nivelul şcolii, pe baza standardelor, standardelor 

de referinţă, precum şi a standardelor proprii specifice şi propun măsuri ameliorative; 

- Elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare a unităţii de învăţământ şi ale 

activităţii desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către ISJ, pe care 

le înaintează conducerii unităţii, Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, ISJ, 

direcţiilor de specialitate din cadrul MEN, cât şi ARACIP; 

- Aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei; 

- Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către conducerea unităţii, ISJ, MEN, 

ARACIP. 

Art. 11. Responsabilul comisiei va fi ales unul din cadrele didactice – membru al Consiliului 

profesoral şi are următoarele atribuţii: 

- organizează şi pregăteşte şedinţele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, 

- întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor; 

- participă la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare; 

- elaborează procedurile şi activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii; 

- elaborează şi aplică procedurile din cadrul planurilor de acţiune şi programelor de 

îmbunătăţire ale şcolii; 

- participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi 

de îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ; 

- implementează sistemul de asigurare a calităţii, 

- participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare, 

ori de câte ori este cazul; 

- evaluează modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatorilor şi a descriptorilor de 

performanţă; 

- aplică şi respectă legislaţia în vigoare în domeniul evaluării şi asigurării calităţii în unitatea 

şcolară; 

- respectă Codul de etică profesională în evaluare; 

- participă la elaborarea graficelor anuale de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării în 

unitatea de învăţământ; 

- efectuează observaţii ale lecţiilor şi elaborează rapoarte de monitorizare a calităţii; 



 11 

- participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de 

performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii 

şcolar 

Art. 12. Cadrele didactice membre CEAC au următoarele atribuţii: 

- Elaborează instrumentele de evaluare necesare desfăşurării activităţii de evaluare a comisiei; 

- Elaborează procedurile şi activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii; 

- Elaborează şi aplică procedurile din cadrul planurilor de acţiune şi programelor de 

îmbunătaţire ale şcolii; 

- Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi 

de îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ; 

- Implementează sistemul de asigurare a calităţii, 

- Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare, 

ori de câte ori este cazul; 

- Evaluează modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatorilor şi a descriptorilor de 

performanţă; 

- Aplică şi respectă legislaţia în vigoare în domeniul evaluării şi asigurării calităţii în unitatea 

şcolară; 

- Respectă Codul de etică profesională în evaluare; 

- Participă la elaborarea graficelor anuale de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării în 

unitatea de învăţământ; 

- Efectuează observaţii ale lecţiilor şi elaborează rapoarte de monitorizare a calităţii 

- Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de 

performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii 

şcolare 

Art. 13- (1) Reprezentantul părinţilor asigură consultarea beneficiarilor şi clienţilor educaţiei 

în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţă de serviciile educaţionale oferite de Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară  şi are următoarele atribuţii: 

- Răspunde de raportul şcoală – familie în cadrul procesului de evaluare şi asigurare a calităţii; 

- Elaborează, aplică şi interpretează chestionarele părinţilor; 

- Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi 

de îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ; 

- Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului,  respectiv la şedinţele 

extraordinare, ori de câte ori este cazul; 
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- Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de 

performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii 

şcolare 

(2) Reprezentantul elevilor are următoarele atribuţii: 

- Menţine legătura între colectivele de elevi şi CEAC 

- Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare, 

ori de câte ori este cazul 

- Sprijină comisia în îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor propuse pentru îmbunătăţirea 

calităţii în procesul de învăţământ 

- Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de 

performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii 

şcolare 

- Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi 

de îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ; 

Art. 14. Reprezentantul autorităţilor locale are următoarele atribuţii: 

- Menţine legătura între Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii şi Consiliul local  

- Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi 

de îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ; 

- Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare, 

ori de câte ori este cazul 

- Sprijină comisia în îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor propuse pentru îmbunătăţirea 

calităţii în procesul de învăţământ 

- Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de 

performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii 

şcolare 
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Capitolul V 

5.1 Diverse   

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

îmbunătăţit în funcţie de necesităţile ivite pe parcursul activităţii, cu aprobarea Consiliului de 

Administraţie al şcolii. 

Art. 15. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa membrilor comisiei, cadrelor didactice, elevilor, 

părinţilor, autorităţilor locale, comunităţii şi va fi afişat în loc vizibil. 

Art. 16. (1) Pentru tehnoredactarea şi editarea documentelor se va utiliza calculatorul din 

cabinetul CEAC. 

(2)  Conducerea şcolii va asigura consumabilele necesare desfăşurării activităţii. 

(3)  Întrunirile comisiei vor avea loc în cabinetul CEAC. 

 

 

 


