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Art. 1 Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii Educatiei (C.E.A.C.) din Şcoala Gimnaziala 

„Sf. Dumitru” este un organism de asigurare interna a calitătii educaţiei, infiinţata pe baza urmatorului 

cadru legal:  

•    Legea nr.87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calitatii, art. 11 si art. 12; 

•    Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin 

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

• Strategia descentralizarii invatamantului preuniversitar, aprobata prin Memorandum, in sedinta 

Guvernului Romaniei din 20 decembrie 2005. 

• ORDIN  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților 

de învățământ preuniversitar
*)

  - în temeiul art. 21 alin. (1), art. 80 alin. (2), art. 86 alin. (1) și (2) și art. 

94 alin. (2) lit. g) și s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare,în baza prevederilor Hotărâri Guvernului nr. 185/2013 p cu modificările și completările 

ulterioare, ministrul educației naționale emite prezentul ordin. 
*) 

Ordinul nr. 5.115/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 

ianuarie 2015 

 

Art. 2 (1) Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii Educatiei este alcatuita din  7 membri. 

(2) Conducerea operativa a Comisiei este asigurata de coordonator. 

(3) Membrii Comisiei nu pot indeplini functii de conducere in aceasta institutie de invatamant 

(4) Componenta CEAC:  

 

•  un coordonator; 

•  trei reprezentanţi ai corpului profesoral, alesi prin vot secret de Consiliul profesoral ;  

•  un reprezentant al sindicatului ; 

•  un reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

•  un reprezentant al parintilor. 

 

 

Art. 3 Misiunea C.E.A.C. este de a efectua evaluarea interna a calitatii educatiei oferite de Scoala 

Gimnazială „Sf. Dumitru”  , cu scopul de : 

•  a atesta capacitatea scolii de a satisface aşteptările elevilor, prin activităti de evaluare ;  

•  a contribui la dezvoltarea unei culturi institutionale a calitătii;  

•  a imbunatati calitatea intregii activitati din scoala;  

•  a asigura informarea si evaluarea satisfactiei grupurilor semnificative de interes (elevi, parinti, corp 

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

•  a revizui si optimiza politicile si strategiile educationale la nivelul unitatii scolare. 

 

Art. 4  Obiective C.E.A.C. :  
 Stabilirea domeniilor (şi subdomeniilor) supuse evaluării: 

- Capacitatea instituţională 

- Eficacitatea educaţiei 

- Managementul calităţii 

 Întocmirea proiectului şi a planului de derulare a activităţilor de evaluare a calităţii: 

 Abordări strategice (dezvoltarea profesională, achiziţii materiale, relaţii cu comunitatea, 

inovarea curriculare); 

 Stabilirea termenelor de aplicare 

 Stabilirea modalităţilor de implementare a strategiei de evaluare a calităţii (cadrul normativ 

general şi intern, documente reglatoare, instrumente de evaluare, structuri implicate şi 

activităţi); 

 Stabilirea instrumentelor şi a procedurilor de evaluare internă a calităţii; 

 Stabilirea modalităţilor şi a procedurilor de îmbunătăţire a calităţii; 

 

 



Art. 5  Atribuţiile membrilor C.E.A.C. 

• realizeaza evaluarea interna a şcolii, pe baza standardelor de referinţă si a indicatorilor de 

performanţă privind asigurarea calităţii;  

• coordoneaza aplicarea procedurilor si activit[tilor de evaluare si asigurare a calitătii;  

• implementeaza sistemul de management al calitatii;  

•    elaboreaza un raport de evaluare internă privind calitatea educatiei furnizate de Şcoala Gimnaziala             

    „Sf. Dumitru”   pe care il face public;  

• propune conducerii şcolii masuri de imbunatatire a calitatii educatiei. 

 

Art. 6  Drepturi şi obligaţii ale membrilor C.E.A.C. 

 Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica documentele şi activitatea cadrelor 

didactice, ale directorului şi ale administratorului unităţii; 

 Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica utilizarea eficientă şi întreţinerea bazei 

materiale a unităţii; 

 Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica condiţiile de asigurare a securităţii şi 

sănătăţii copiilor; 

 Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa conducerii unităţii orice 

nereguli sesizate în procesul de verificare şi evaluare; 

 

Art. 7 Recompense şi sancţiuni 

 Membri C.E.A.C. cadre didactice vor avea prioritate la alte premii şi distincţii stabilite la nivel 

de unitate; 

 Neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în regulament se sancţionează (sancţiunile mergând 

progresiv de, la avertisment verbal până la excluderea şi înlocuirea respectivului membru în 

C.E.A.C.); 

 

Art. 8  Dispoziţii finale 

 Art.23.  Prezentul regulament are valabilitate pe perioada fiinţării actualei comisii (01.10.2016 – 

30.09.2017) 

 

Art. 9  Selectia reprezentantilor corpului profesoral va respecta urmatoarea procedura: 

 Apelul catre cadrele didactice din scoala, impreuna cu comunicarea conditiilor pe care trebuie sa le 

indeplineasca; 

•    Depunerea unei Scrisori de intentie a cadrelor didactice, insotite de Curriculum vitae si Raport de 

activitate; 

•    Prezentarea candidatilor in Consiliul Profesoral; 

•    Alegerea de catre Consiliul Profesoral, prin vot secret, a reprezentantilor cadrelor didactice; 

•    Comunicarea rezultatelor. 

 

Art. 10 Durata mandatului C.E.A.C.  

(1) Durata mandatului C.E.A.C. este de 4 ani. 

(2) Incetarea calităţii de membru se poate realiza in urmatoarele condiţii: 

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

•    in urma retragerii votului de incredere acordat de catre Consiliul Profesoral; 

•    in cazul neindeplinirii sarcinilor asumate, la propunerea responsabilului, prin votul majoritar al 

Comisiei; 

 

Art. 11  Atributiile generale ale Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii Educatiei: 

a) Coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de autoevaluare institutionala privind calitatea 

educatiei, aprobate de conducerea unitatii scolare, conform domeniilor si criteriilor prevazute de 

legislatia in vigoare; 

b) Elaboreaza anual un Raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in scoala. Raportul este adus 

la cunostinta beneficiarilor prin afisare/publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern ; 



c) Formuleaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei, pe care le prezinta conducerii scolii; 

d) Coopereaza cu Agentia Româna pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP) 

si cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara si din strainatate, potrivit legii. 

 

 Art. 12 Atribuţiile specifice ale Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitătii: 

a) Defineste, in mod explicit, valorile, principiile si indicatorii calitatii; 

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 raporteaza 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). 

 

 

Art. 13 Atributiile membrilor C.E.A.C. vor fi stabilite de responsabilul comisiei.  

 

Art. 14 Prezentul Regulament de organizare si functionare poate fi modificat, completat  si/sau 

imbunatatit in functie de necesitatile ivite pe parcursul activitatii, prin vot majoritar in cadrul C.E.A.C. si 

cu aprobarea Consiliului de Administratie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 15 Componenta C.E.A.C., în anul scolar 2016-2017, este urmatoarea: 

 

1. Epuran Carmen –Profesor -                                                                Coordonator 

2. Diaconu-Dinu  Raluca -  Profesor Înv. Primar -                                    Membru 

3. Stanciu Eugenia - Profesor Înv. Primar -                                                Membru 

4. Mihăilescu Simona - Profesor  Înv. Primar -                                          Membru 

5. Jianu Lonetta-                                                                            Reprezentant al părinţilor 

6. Vlad Irina – Profesor Institutor  -                                                      Sindicat 

7. Predescu Bianca Maria Carmen –                                               Consiliu Local Craiova 

 

Art. 16  Descrierea sarcinilor şi a principalelor activităţi 

Nr. 

crt 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

MEMBRULUI COMISIEI 

SARCINI SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI 

CORELATE 

1 EPURAN CARMEN - monitorizează și supervizează activitatea comisiei 

- lucru on line pe platforma ARACIP 

- elaborează planul operațional și de acțiune 

- monitorizează procedurile specifice 

- realizează raportul de autoevaluare 

- realizează planul de îmbunătățire 

- gestionează documentația comisiei 

- elaborează documentele de lucru ale comisiei 

2 DINU DIACONU RALUCA - responsabil calitatea procesului de predare-învățare-evaluare 

- reponsabil activități extracurriculare 

- dezvoltă relațiile comunitare prin proiecte educaționale 

- realizează observarea lecțiilor 

- realizează baza de date privind rezultatele elevilor 

- elaborează măsuri de îmbunătățire 

3 STANCIU EUGENIA - răspunde de realizează informărilor la toate nivelurile 

- colaborează cu CA, CP, CRP 

- realizează observarea lecțiilor 

- elaborează chestionare și fișe de evaluare 

4 MIHĂILESCU SIMONA - elaborează chestionare și fișe de evaluare 

- gestionează întreaga documentație a comisiei 

- elaborează documente de lucru ale comisiei 

- realizează observarea lecțiilor 

- întocmeşte PV ale şedințelor comisiei 

- realizează monitorizarea notării ritmice la primar 

5 JIANU LONETTA - asigură feedbackul din partea părinților 

- asigură diseminarea, în rândul părinților, a rezultatelor evaluărilor interne și 

externe 

6 VLAD AURELIA - reprezentantul sindicatului 

- responsabil relații cu ceilalți factori educaționali familia, Biserica. Poliția, 

Protecția copilului, etc. 

                                                                                                Întocmit, 

                                                                                   Prof. Epuran Carmen, coordonator CEAC  


