
                               

1 

 

ȘCOALA PROFESIONALĂ  

TÂRLIŞUA 

JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD 

Aprobat în CA: 

 

COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE 

REVIZUIT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 

Art. 1.  (1) În conformitate cu prevederile legale nationale in vigoare privind asigurarea calitatii 

in unitatile de invatamant universitar precum si in urma hotararilor luate in Consiliul Profesoral, 

Consiliul de Administratie al Şcolii Profesionale Tîrlișua hotaraste înfiinţarea Comisiei pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii conform Deciziei nr.431/06.09.2029, care detaliaza si cadrul 

legal.  

            (2) In organigrama unitatii de invatamant,C.E.A.C. va fi situata pe acelasi nivel cu C.A. 

Art. 2. . Rolul  Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei:  

 Realizează evaluarea internă a instituţiei de învăţământ, a măsurii în care aceasta îndeplineşte 

standardele de calitate; 

 Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi de asigurare a calităţii; 

 Implementează sistemul de management al calităţii; 

 Elaborează Rapoarte de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizate de Şcoala Profesională 

Tîrlișua pe baza standardelor,  le incarca pe platforma A.R.A.C.I.P in termenele stabilite de aceasta 

si la cunoştinţa tuturor beneficiarilor datele din R.A.E.I.-ul curent prin discutare, publicare si 

afisare sau indicarea adresei web unde raportul in cauza poate fi accesat; 

 Evaluează, analizează şi propune conducerii şcolii acţiuni corective continue, bazate pe selectarea 

şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe selectarea şi aplicarea standardelor de 

referinţă cele mai relevante fiecarei situatii intalnite in practica educationala, administrativa si 

manageriala. 
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Art. 3  Responsabilitatea principală a Comisiei este îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin stabilirea unor 

mecanisme instituţionale şi procedurale în direcţia dezvoltării capacităţii de elaborare, planificare şi 

implementare a programelor de studiu, menite să satisfacă aşteptările beneficiarilor. 

 

CAPITOLUL AL DOILEA : STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONARE 

Art. 4 (1). Comisia pentru Evaluarea şi Asigurare Calităţii Educaţiei din cadrul Şcolii Profesionale Tîrlişua 

este alcătuită din 8 membri. 

            (2).  Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de către directorul  şcolii. 

            (3). Comisia este formata din: 

 un coordonator de comisie, desemnat de directorul şcolii. 

 2 reprezentanţi ai corpului profesoral 

 un reprezentant al elevilor; 

 un reprezentant al părinţilor; 

 un reprezentant al Consiliului local; 

 un coordonator operativ –directorul unitatii.  

Art. 5. 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 şi memoriu 

de activitate. 

 Candidaţii se prezintă în Consiliul profesoral. 

 Consiliul profesoral alege, prin vot secret, reprezentanţii în Comisie. 

 Coordonatorul comisiei este numit de Directiune, fiind ales dintre candidati. 

 Se comunică rezultatele. 

Art. 6. (1). Durata mandatului Comisiei este de 5 ani, dar componenţa poate fi modificată, dacă este 

necesar. 

            (2). Încetarea calităţii de membru în C.E.A.C. se poate realiza în următoarele condiţii: 

 la cerere,,in urma unei motivari intemeiate de natura profesionala sau personala; 

 în urma retragerii votului de încredere acordat de către Consiliul profesoral, datorita unor 

situatii conflictuale care impiedica urmarea stricta a codului deontologic profesional impus 

de functia de membru al C.E.A.C. ; 
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 în cazul neîndeplinirii sarcinilor asumate; 

 prin absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutiv sau de la trei 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 de zile; 

 la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu 

repercursiuni asupra prestigiului unităţii de învăţământ, Cluj, MECS  şi/sau ARACIP, după 

caz. 

(3). Coordonatorul C.E.A.C. poate fi revocat doar la cererea conducatorului operativ al Comisiei. 

 Art. 7. Comisia se întruneşte în şedinţă lunar, conform graficului, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de 

câte ori este cazul. 

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

 Realizează propriul program de activitate, care va sta la baza îndeplinirii rolului, misiunii şi 

atribuţiilor care îi revin, în baza legii şi a prevederilor prezentului Regulament. 

 Întocmeşte semestrial şi anual propriul Raport de activitate, pe care îl va prezenta în Consiliul 

Profesoral 

 Coordonează, monitorizează şi evaluează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare 

instituţională. privind calitatea serviciilor educaţionale furnizate de instituţia de învăţământ. 

 Elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea serviciilor educaţionale furnizate 

de unitatea de învăţământ. Raportul este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare/publicare şi 

este pus la dispoziţia evaluatorului extern atat pe platforma ARACIP, cat si in forma fizica. 

 Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care le prezintă conducerii instituţiei. 

 Aduce la îndeplinire propunerile venite din partea IŞJ BN, MECTS şi/sau ARACIP, privind 

măsurile de îmbunătăţire şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar; 

 Cooperează cu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud, cu Agenţia Română pentru 

Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP). 

 În funcţie de activităţile derulate, în cadrul C.E.A.C. se pot constitui şi alte echipe de lucru speciale. 

 

CAPITOLUL al III-LEA: ATRIBUTIILE C.E.A.C. 

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

 Defineşte, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii calităţii. 
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 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/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de instituţia de 

învăţământ  

 Realizează /monitorizeaza aplicarea proceduriol 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.  10. Coordonatorul Comisiei va stabili atribuţiile fiecărui membru. 

Art. 11. În urma consultării membrilor comisiei, coordonatorul va stabili măsurile ce vor fi adoptate în 

urma constatării unor abateri sau neîndeplinirii atribuţiilor ce revin fiecăruia.  

CAPITOLUL AL IV-LEA: ATRIBUTIILE COORDONATORULUI C.E.A.C. 

Art. 12. (1) Coordonatorul C.E.A.C. asigură conducerea executivă a comisiei, conducerea operativă fiind 

realizată de directorul unităţii de învăţământ. 

    (2). Coordonatorul C.E.A.C. are următoarele atribuţii principale: 

Reprezintă comisia în raporturile cu conducerea unităţii de învăţământ, IŞJ BN, MECTS, ARACIP, cu 

celelalte autorităţi publice,  

 Stabileşte sarcinile membrilor comisiei; 

 Realizează informări către conducerea unităţii şcolare, IŞJ BN, MECTS, ARACIP, privind 

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

referinţă, precum şi a standardelor proprii specifice şi propune 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 BN pe care le înaintează  

conducerii unităţii, Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, ISJ, ARACIP; 

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

            MECTS, ARACIP. 
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COMPONENȚA COMISIEI PENTRU 

EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE 

AN ȘCOLAR: 2019-2020 

Nr. 

crt. 

NUMELE ȘI PRENUMELE ROLURI SPECIFICE 

1 FORAI MIHAEL-SIMION DIRECTOR-CONDUCATOR OPERATIV 

2 PAP DANIELA ANAMARIA Prof. - coordonator comisie 

3 PERHAIŢĂ NASTASA FLORENTINA Înv. – secretar comisie 

4 SIGARTĂU FLOAREA Educ.- -membru 

5 POP LIVIA Reprezentanta  părinților 

6 BOZGA LAVINIA Reprezentanta elevilor 

7 HOROBA FLORIN Reprezentantul Consiliului Local 

8 NEGREANU ŞTEFAN Prof.-membru 

 

 

DESCRIEREA SARCINILOR ȘI A PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI 

Nr. 

crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

MEMBRULUI COMISIEI 

SARCINI SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI 

CORELATE 

1 PAP DANIELA ANAMARIA - monitorizează și supervizează activitatea comisiei; 

- gestionează documentația comisiei; 

- elaborează documente de lucru ale comisiei; 

-elaborează măsuri de îmbunătățire; 

-încarcă datele pe platform A.R.A.C.I.P.; 
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2 PERHAIŢĂ NASTASA 

FLORENTINA 
-contribuie la realizarea  bazei de date anuale privind rezultatele 

elevilor; 

- -colaborează cu CA, CP, CRP  în vederea obținerii de 

informații; 

-întocmeşte PV ale şedințelor comisiei; 

 

3 SIGARTĂU FLOARE - răspunde de informări la toate nivelurile; 

-contribuie la realizarea  bazei de date anuale privind rezultatele 

elevilor; 

- colaborează cu CA, CP, CRP,CPPE,CD; 

4 HOROBA FLORIN - reprezentantul Consiliului local; 

- responsabil relații cu ceilalți factori educaționali :familia, 

Biserica. Poliția, Protecția copilului, etc. 

5 POP LIVIA -formuleaza propuneri de imbunatatire a activitatii din scoala din 

partea parintilor; 

- asigură feedbackul din partea părinților; 

- asigură diseminarea, în rândul părinților, a rezultatelor 

evaluărilor interne și externe ; 

6 BOZGA LAVINIA -asigura comunicarea eficienta cu CE; 

-formuleaza, din partea CE, propuneri de imbunatatire a 

activitatilor scolare; 

7 FORAI MIHAEL SIMION -- verifica întreaga documentație a comisiei; 

- elaborează documente de lucru ale comisiei; 

- realizează observarea lecțiilor; 

-- coordoneaza monitorizarea, de catre ale comisii, a notării 

ritmice, a absenteismului; 

 -colaborează cu ARACIP și reprezentanții comunității locale; 

-numeste si revoca in/din functie coordonatorul C.E.A.C. ; 
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8 NEGREANU ŞTEFAN - -colaborează cu CA, CP, CRP  în vederea obținerii de 

informații; 

 

 

 

Art. 13. OBIECTIVE 

(1) OBIECTIV FUNDAMENTAL 

Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură 

organizată şi o documentaţie care să permită monitorizare evaluarea, intervenţia preventivă şi 

îmbunătăţirea continuă a calităţii. 

(2) OBIECTIVE GENERALE 

Corelarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie cu orientările promovate la nivel 

naţional, european şi mondial. 

Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale şi 

profesionale a elevilor. 

Realizarea unui proces educativ de calitate. 

Dezvoltarea unei culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât la nivelul personalului 

didactic cât şi al elevilor. 

(3) OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Îmbunătăţirea  continuă a procesului istructiv – educativ 

2. Buna relaţionare a actorilor procesului educativ 
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3. Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului standardelor 

educaţionale atinse de elevi 

4. Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice 

5. Asigurarea distribuirii informaţiilor privind cultura calităţii 

6. Stabilirea criteriilor şi iniţierea analizei şi evaluării pe baza criteriilor de calitate pe discipline, 

catedre, nivele 

7. Asigurarea feed-back-ul din partea elevilor şi al cadrelor didactice 

8. Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes ( elevi, părinţi, 

cadre didactice, comunitate locală) 

9. Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale la nivelul unităţii şcolare 

10. Propunerea măsurilor de optimizare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară. 

 

 

CAPITOLUL AL V-LEA: DISPOZITII FINALE 

Art. 14. Orice control sau evaluare externă a calităţii se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a 

activităţii din unitatea de învăţământ, precum si a ultimului raport de inspectie efectuat de ISJ in scoala si 

corelarea acestor date cu realitatea din teren. 

Art. 15. 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. 16. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa membrilor comisiei, cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, 

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

 

                                                                                Coordonator   C.E.A.C. ,        

                                                                                                                 Pap Daniela Anamaria 


