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CAPITOLUL I. Dispoziţii generale 
 

Art. 1. 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii (CEAC) în Grupul Scolar 

Industrial de Marina Galati este un organism de asigurare internă a calităţii 

educaţiei, infiinţată în următorul cadru legal: 

 

 Legea nr.87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea 

calităţii; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de invatamant 

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

 Strategia descentralizării invăţământului preuniversitar aprobată 

prin Memorandum in Sedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005. 

 Legea învăţământului nr. 84/1995 cu modificările ulterioare;  

Statutul personalului didactic nr. 128/1997 cu modificările ulterioare;  

Codul muncii, aprobat prin legea nr. 53 / 24 ianuarie 2003 cu completările 

ulterioare;  

Legea educatie /2011  

 

 

Art. 2. 

(1) Misiunea CEAC este de 

 a contribui la imbunatatirea calitatii educatiei oferite de instituţia de 

învăţământ preuniversitar Grupul Şcolar Industrial de Marina Galati,ceea ce 

presupune evaluare, analiza si actiune corectiva continua din partea 

organizatiei furnizoare de educatie, bazata pe selectarea si adoptarea celor mai 

potrivite proceduri, precum si pe alegerea si aplicarea standardelor de referinta. 

 a efectua evaluarea internă a calităţii educaţiei oferite de instituţia de 

învăţământ preuniversitar Grupul Şcolar Industrial de Marina Galati, cu scopul 

de : 

a)   a   cuantifica   capacitatea   organizaţiei   furnizoare   de   educaţie   de   a   indeplini   

aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare şi 

acreditare; 

b)  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 

Grupul Şcolar Industrial de Marina Galati 

c)   a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul 

preuniversitar; 

d)  a  răspunde  cerinţelor   ARACIP  propuse  Ministerului  Educaţiei, Cercetării si 

Tineretului de politici  şi strategii de permanentă ameliorare a calităţii învăţământului 

preuniversitar. 
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       (2) 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 întro formă de educaţie. 

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

beneficiarilor direcţi, întrun 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 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 indeplinite aşteptările beneficiarilor, 

precum şi standardele de calitate 

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 printrun 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 anunţate. Ea este astfel promovată încât 

să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei 

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. 

l) 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 
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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 reprezint ă 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. 3. RolulComisiei 

  realizeaza  evaluarea  interna  a  scolii,  pe  baza  standardelor  de functionare si 

a celor de calitate ; 

 coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a 

calitatii ; 

   implementeaza sistemul de management al calitatii in unitatea scolara 

  elaborează un Raport de evaluare internă privind calitatea educatiei furnizată 

de Grupul Şcolar Industrial de Marina, pe care îl face public; 

 · propune conducerii scolii si implementeaza masuri de îmbunătăţire a calităţii 

educaţiei . 
 

 

CAPITOLUL II.  Structura organizatorică 
 

 

Art. 4. 

(1) Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii Educatiei (CEAC) in Grupul 

Şcolar Industrial de Marina Galati este alcatuită din 7 membri şi un coordonator. 

(2)  Conducerea  operativă  a  Comisiei  este  asigurată  de  directorul  şcolii sau de un 

coordonator desemnat de către acesta. 

(3)  Membrii  Comisiei  nu  pot  indeplini  funcţii  de  conducere  în  această 

instituţie de învăţământ. 

(4) Componenţa Comisiei: 

 5 reprezentanti ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de Consiliul profesoral  

 un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; 

 un reprezentant al parintilor; 

 un reprezentant al Consiliului Local Galati ; 

 un reprezentant al Consiliului Consultativ al Elevilor din unitatea scolara; 
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Art. 5. 

Selecţia  reprezentanţilor  corpului  profesoral  va  respecta  următoarea procedură: 

 

 Apelul  către  cadrele  didactice  din  şcoală,  împreună  cu  comunicarea 

condiţiilor pe care trebuie sa le indeplineasca; 

 Prezentarea unei  Scrisori  de  intentie  a candidatilor ,  însoţite  de 

Curriculum vitae in Consiliul Profesoral; 

 Alegerea de către Consiliul Profesoral, prin vot secret, a 

reprezentanţilor cadrelor didactice; 

 Comunicarea rezultatelor de catre Consiliul de Administratie al unitatii 

scolare,in urma analizei propunerilor si autopropunerilor din partea 

cadrelor didactice. 

Art. 6. 

(1) Componenta CEAC este avizata anual de Consiliul de Administratie; 

(2) Incetarea calitatii de membru se poate realiza in urmatoarele conditii: 

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

 în  urma  retragerii  votului  de  încredere  acordat  de  către  Consiliul 

profesoral; 

 

 

CAPITOLUL III.  Atribuţiile generale ale Comisiei pentru Evaluarea si 

                                Asigurarea Calităţii 

Art. 7. 

 Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii are urmatoarele atribuţii 

generale: 

a) Participa la elaborarea planului de acţiune al şcolii pe termen lung; 

b) Elaborează şi aplică procedurile si activităţile de autoevaluare 

institutională   şi   privind   calitatea   educatiei,   aprobate   de   conducerea unitatii 

scolare, conform domeniilor si criteriilor prevăzute de legislaţia in vigoare; 

c) Revizuieşte  şi optimizează politicile şi procedurile elaborate; 

d) Elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare,aprobate de conducatorul 

organizatiei; 

e) Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care le prezintă 

conducerii şcolii; 

f) Întocmeşte rapoarte de neconformitate şi note de constatare şi propune 

măsuri corective şi punitive unde este cazul 

g)  Colectează dovezi pentru întocmirea Raportului de autoevaluare; 

 h)  evaluează modul de aplicare a standardelor, standardelor de referinţă, 

indicatorilor de performanţă,  pentru  evaluarea  şi  asigurarea  calităţii  în  

învăţământul preuniversitar, în conformitate cu notele de probleme transmise de 

evaluatorii externi ; 

 i)   aplică şi respectă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a 

organizaţiilor furnizoare de educaţie; 
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  j)  membrii Comisiei respectă Codul de etică profesională în evaluare; 

  k)   întocmeste  şi  publică  rapoartele  de  autorizare,  de  acreditare,  respectiv  de  

evaluare internă a calităţii; 

  l)  aplică manualele de evaluare internă a calităţii; 

 m)   îşi  îndrumă  activitatea  bazânduse  pe  ghidurile  de  bune  practici  publicate  

pe  site-ul ARACIP; 

n)  aduce   la   indeplinire   propunerile   venite   din   partea   I.S.J.   Galati,   

Ministerului Educaţiei,Cercetării si Tineretului  sau/şi  ARACIP,măsurile  de  

asigurare  şi  îmbunătăţire  a  calităţii  în învăţământul preuniversitar. 

h)  Elaboreaza  anual  un  Raport  de  evaluare  internă  privind  calitatea educatiei  

in  scoală.  Raportul  este  adus  la  cunostinta  beneficiarilor  prin afisare/publicare şi 

este pus la dispozitia evaluatorului extern 

 

Art. 8 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii are urmatoarele atributii 

specifice: 

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

b.) Construieste, prin participare si dezbatere, consensul tuturor 

purtatorilor de interese  (elevi, parinti, cadre didactice, angajatori, 

administratie locala, alti reprezentanti ai comunitatii) in privinta valorilor, 

principiilor, indicatorilor de calitate; 

c.) Urmareste respectarea, in toate procedurile curente de functionare 

si dezvoltare, a valorilor, principiilor si indicatorilor conveniti; 

d.)   Evalueaza   impactul   tuturor   proceselor   (inclusiv   si   mai   ales   al 

procesului de invatamant) si al activitatilor desfasurate in scoala asupra calitatii 

educatiei oferite si raportează in fata autoritatilor si a comunitatii, asupra modului 

in care a fost asigurata calitatea; 

e.) Propune masuri de optimizare/crestere/dezvoltare a calitatii 

educatiei oferite de unitatea scolara – la nivelul conceptului, principiilor, 

indicatorilor, standardelor privind calitatea, dar si al procedurilor curente care 

privesc functionarea si dezvoltarea scolii; 

f.)  Detine toate materialele informative despre sistemul de management 

al  calitatii  transmise  in  sistem,  fiind  obligata  sa  prelucreze  informatia primita si 

sa o disemineze in scoala si catre parteneri (elevi, parinti). 

 

CAPITOLUL IV. Funcţionarea comisiei 
 

 

Art. 9 

 (1) Comisia se întruneşte în şedinţă ordinară lunar, respectiv în şedinţă 

extraordinară,  ori  de  câte  ori  este  cazul,  la  cererea  conducatorului 

organizatiei,  a coordonatorului  sau  a  două  treimi  din  numărul  membrilor.  

Şedinţele ordinare sunt statutar constituite în cazul întrunirii a cel puţin două 

treimi din numărul membrilor.
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(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, comisia adoptă hotărâri prin votul deschis a două 

treimi din numărul membrilor prezenţi, Hotărârile comisiei 

se fac publice la avizier/pe site-ul unitatii scolare. 

(3) Membrii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, cu excepţia 

coordonatorului, pot fi revocaţi din functie prin decizie, de catre conducatorul 

organizatiei,la propunerea  coordonatorului în următoarele situaţii: 

-  prin  absenţa  nejustificată  la  două  şedinţe  consecutive  sau  la  patru 

şedinţe într-un an calendaristic 

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

perioadă mai mare de 90 zile 

-  la  săvârşirea  unor  fapte  care  să  atragă  răspunderea  disciplinară  sau penală, 

repercusiuni aasupra imaginii şi prestigiului şcolii 

(4) Membrii Comisiei propun Consiliului de Administraţie lista asistenţilor(Comitetul 

pentru asigurarea calitatii) şi întocmesc graficul de realizare a asistenţelor la ore. 

 
 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

Art. 10. (1)Conducatorul organizatiei sau coordonatorul Comisiei va stabili atribuţiile 

fiecărui membru si ale secretarului Comisiei. 

Art. 11 Coordonatorul Comisiei este desemnat de conducatorul organizatiei furnizoare 

de educatie. 

Art. 12. Coordonatorul Comisiei supraveghează activitatea de informare 

a tuturor celor interesaţi de calitatea actului educaţional în ceea ce priveşte 

acţiunile Comisiei. 

Art. 13.Elaborează  sinteze  anuale  ale  rapoartelor   de  autoevaluare  ale  unităţii  de   

învăţământ preuniversitar   şi   ale   activităţilor desfăşurate   prin   inspecţie   şcolară   şi   

de   evaluare instituţională  de  către  ISJ,  pe  care  le  înaintează  atât  directorului  unităţii,  

Consiliului  de Administraţie,  Consiliului  profesoral. 

Art.  14.  Prezentul  Regulament  de  organizare  si  funcţionare  poate  fi modificat, 

completat   si/sau imbunatatit in functie de necesitatile ivite pe parcursul activităţii, cu 

aprobarea Consiliului de Administraţie al şcolii. 


