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August 
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     2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR 

Ediţia/ Revizia Componenta revizuită Data aplicării 

Ediţia 1 Procedură completă 01.09.2014 

 
3. LISTA DE DIFUZARE  

 
4.SCOPUL:  
Scopul prezentei proceduri este de:  
- a stabili metodologia şi responsabilităţile privind autoevaluarea instituţională a calităţii educaţiei 
în Şcoala Gimnazială “Petru Poni” Cucuteni;  
- a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;  
- de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;  
- de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe 
director, în luarea deciziei.  

 
5. DOMENIUL DE APLICARE: 
Procedura se aplică în cadrul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, pentru dezvoltarea 
sistemului de managementul calităţii, în mod specific pentru autoevaluarea instituţională a calităţii 
educaţiei.  
Procedura este o procedură operaţională care se aplică în activitatea Comisiei pentru Evaluarea şi 
Asigurarea calităţii – CEAC, dar care include activităţi în cadrul tuturor compartimentelor Şcolii 
Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni.  
5.1. Date de intrare  
cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii ale Directorului etc) şi 
cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile);  
procesele care se desfăşoară în cadrul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni;  
competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor;  
resurse financiare alocate.  
5.2. Date de ieşire  
Standarde specifice de calitate (acreditare) implementate.  
5.3. Indicator de performanţă: Nivelul de îndeplinire a standardelor specifice de calitate 
(acreditare) implementate  

 
6.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  
6.1. Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011 (cu modificările şi completările ulterioare)  

 Scopul 
difuzării 

Ex. 
nr. 

Compar- 
timent Funcţia Nume şi prenume Data 

primirii Semnătura 

3.
1 Informare  1 Didactic     

3.
2 

Aplicare 2 Didactic Şefi 
compartimente 

Cf. Listei de 
difuzare 

  

3.
3 

Evidenţă 3 Secretariat Secretară  Gheorghiţa Daniela 
NISTOREASA 

  

3.
4 

Arhivare 4 Secretariat Secretară  Gheorghiţa Daniela 
NISTOREASA 
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6.2. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei  
6.3. HG 1258/ 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei 
Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP)  
6.4. OMECTS nr. 6517/ 2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii 
educaţiei în învăţământul preuniversitar  
3.1. SR EN ISO 9001:2008  
3.2. SR EN ISO 19011:2011  
3.3. SR ISO IWA 2:2009  
 
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională: 
(1) Organizaţie furnizoare de educaţie - Instituţie de învăţământ sau altă persoană juridică 
care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi de învăţământ superior pe bază de programe de 
studiu legal aprobate.  
(2) Standarde, standarde de referinţă şi indicatori de performanţă - Norme / documente, 
care descriu cerinţele de calitate ale activităţilor unei organizaţii furnizoare de educaţie. 
Standardele corespund, în mod diferenţiat, domeniilor şi criteriilor de asigurare a calităţii 
educaţiei, iar indicatorii de performanţă măsoară gradul de realizare a unei activităţi prin raportare 
la standarde.  
(3) Asigurare internă a calităţii programelor de studiu - Activităţile de autoevaluare, 
standardele, normele, măsurile, procedurile stabilite de organizaţia furnizoare de educaţie în 
vederea obţinerii, menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii programelor de studiu.  
(4) Evaluare internă a calităţii - Proces sistematic, independent şi documentat, realizat de 
către însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, în mod periodic (de regulă) şi oricând este 
necesar, prin proceduri proprii, în scopul obţinerii dovezilor privind calitatea educaţiei şi al analizei 
cu obiectivitate a acestor dovezi pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite standardele şi 
indicatorii de performanţă privind calitatea educaţiei.  
(5) Raport de autoevaluare – Inregistrare ce prezintă în mod explicit şi documentat date şi 
informaţii care răspund la un set de cerinţe normative cu relevanţă organizatorică, care este 
structurat în trei părţi: partea I - introducere (prezentarea instituţiei), partea II - informaţii privind 
realizarea cerinţelor normative obligatorii, standardelor şi indicatorilor de performanţă şi 
standardelor specifice, şi partea III - documente justificative.  
(6) Raport de evaluare internă – Forma finală a Raportului de autoevaluare, ca rezultat al 
evaluării interne conform unei proceduri şi al aprobării de către Consiliul de Administraţie a 
rezultatelor evaluării.  
(7) Evaluare externă a calităţii - Proces sistematic, independent şi documentat realizat la 
cerere, în mod periodic (de regulă) şi oricând este necesar, de către o organizaţie specializată, pe 
baza Raportului de evaluare internă şi a evaluărilor la faţa locului, în scopul obţinerii dovezilor de 
îndeplinire a standardelor şi indicatorilor de performanţă privind calitatea educaţiei.  
(8) Client al evaluării - Organizaţie sau persoană care solicită o evaluare internă sau externă  
(9) Evaluat - Entitatea care este evaluată.  
(10) Expert - evaluator - Persoana care are competenţa de a efectua o evaluare.  
(11) Echipă de evaluare - Grup format din experţi - evaluatori desemnat să efectueze o 
evaluare. În activitatea sa echipa de evaluare este coordonată de unul dintre membrii, se sprijină 
pe experţi tehnici (în domeniul evaluării) şi, după caz şi pentru anumite acţiuni, este însoţită de 
observatori. Experţii tehnici şi observatorii nu fac parte din echipa de evaluare.  
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(12) Criterii ale evaluării - Ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate ca referinţă: 
standarde, legi, cerinţe contractuale, directive, politici, cerinţe de reglementare, regulamente, 
proceduri etc.  
(13) Dovezi ale evaluării - înregistrări, declaraţii privind faptele şi alte informaţii relevante şi 
verificabile (justificabile) referitoare la criteriile de evaluare.  
(14) Constatări ale evaluării - Rezultatele evaluării dovezilor de evaluare, colectate în raport cu 
criteriile de evaluare.  
(15) Concluzii ale evaluării - Rezultatele unei evaluări, furnizate de echipa de evaluare după 
luarea în considerare a obiectivelor evaluării şi a tuturor constatărilor de evaluare.  
(16) Plan de evaluare - Descrierea activităţilor şi acordurile legate de evaluare.  
(17) Domeniu al evaluării - Amploarea şi limitele unei evaluări: puncte de lucru, activităţi, 
procese, perioada de timp luată în calcul, specifice programului de studiu evaluat.  
(18) Acreditare - Rezultatul evaluării externe pe baza Raportului de evaluare internă prin care se 
certifică îndeplinirea cerinţelor minime ale standardelor şi indicatorilor de performanţă privind 
calitatea educaţiei pentru funcţionarea organizaţiei furnizoare de educaţie şi a programelor de 
studiu. 
(19) Autoevaluare instituţională - Proces sistematic, independent şi documentat, realizat de 
către însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, anual, prin proceduri proprii, în scopul obţinerii 
dovezilor privind atât calitatea educaţiei cât şi responsabilitatea universităţii pentru activităţile pe 
care le întreprinde în acest scop, dar şi al analizei cu obiectivitate a acestor dovezi pentru a 
determina măsura în care sunt îndeplinite standardele şi indicatorii de performanţă privind 
calitatea educaţiei.  
(20) Evaluare externă instituţională - Proces sistematic, independent şi documentat, realizat 
de către o organizaţie acreditată şi abilitată în acest scop, o dată la cinci (5) ani, prin proceduri 
proprii, în scopul obţinerii dovezilor privind atât capacitatea instituţională de a organiza adecvat 
derularea programelor de studii. 
 
Abrevieri ale termenilor 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1 A Aprobare 
2 Ah Arhivare 
3 Ap Aplicare 
4 CA Consiliul de Administraţie 
5 CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

6 CSCIM Comisia pentru monitorizare, coordonare şi îndrumarea metodologică 
a dezvoltării sistemului de control intern/managerial 

7 D Decide 
8 E Elaborare 
9 Ev Evidenţă 
10 Ex Execută 
11 ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean 
12 ROF Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
13 ROI Regulamentul de Ordine Interioară 
14 RP Responsabil de proces 



Școala Gimnazială „Petru Poni” 

Cucuteni 

CEAC 

Procedura  de autoevaluare 
instituţională 

 

PO. CEAC 28 

Ediţia:1 Revizia:0 

Page 5 of 9 

Exemplar nr.1 

 
15 SCT Secretariat 
16 V Verificare 

 
8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII  
 
8.1. CONSIDERAŢII GENERALE  
 
Art.1. (1) Scopul autoevaluării instituţionale este acela de a identifica şi certifica măsura în care 
Şcoala Gimnazială “Petru Poni” Cucuteni răspunde interesului public, precum şi a măsurilor pentru 
creşterea calităţii atât în procesul de predare – învăţare cât şi în exercitarea dreptului legal de 
acordare a diplomelor şi certificatelor.  
(2) Scopul autoevaluării instituţionale este îmbunătăţirea continuă a proceselor şi rezultatelor 
Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, pentru a satisface încrederea publică.  
Art.2. Obiectivele evaluării instituţionale sunt, fără să limiteze identificarea altora în urma 
analizelor efectuate de management:  

 să contribuie la construirea unei culturi a calităţii în comunitatea Şcolii Gimnaziale “Petru 
Poni” Cucuteni;  

 să promoveze şi să asigure o înaltă calitate în procesul de predare – învăţare în Şcoala 
Gimnazială “Petru Poni” Cucuteni;  

 să obţină dovezi clare, de încredere şi documentate despre modul în care Şcoala Gimnazială  
“Petru Poni” Cucuteni oferă programe de studii, diplome şi calificări care respectă cerinţele 
naţionale, în conformitate cu standardele de calitate (acreditare) şi principiile de calitate;  

 să se asigure că cerinţele privind calitatea educaţională în Şcoala Gimnazială “Petru Poni” 
Cucuteni sunt cunoscute, implementate şi menţinute;  

 să obţină dovezi clare, de încredere şi documentate despre modul în care procesele care 
intervin în furnizarea serviciilor Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni sunt identificate, 
intercorelate, planificate, organizate, coordonate şi controlate;  

 să obţină dovezi clare, de încredere şi documentate despre modul în care procedurile pentru 
realizarea obiectivelor educaţionale sunt adecvate principiilor calităţii şi modul în care 
aceste proceduri / instrucţiuni de lucru sunt complet implementate;  

 să verifice că au fost furnizate suficiente resurse pentru realizarea obiectivelor calităţii;  
 să evalueze înregistrările calităţii aşa cum sunt acestea definite în sistemul de 

managementul calităţii;  
 să ofere un cadru organizat, deschis, interactiv pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii.  

 
8.2. PRINCIPII DE EVALUARE  
 
Art.3. Autoevaluarea instituţională se bazează pe obiective, domeniu şi criterii de evaluare 
documentate. Obiectivele autoevaluării instituţionale interne definesc ceea ce urmează să se 
realizeze prin evaluare şi anume determinarea gradului de conformitate a afirmaţiilor, datelor şi 
dovezilor din documentele calităţii elaborate la nivelul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni faţă 
de cerinţele legale, de reglementare şi contractuale.  
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Art.4. Domeniile autoevaluării instituţionale interne pot fi: programe de studiu, procese, 
proceduri, instrucţiuni de lucru, activităţi, în cadrul proceselor manageriale, de bază sau suport, 
pentru perioade stabilite de timp (anual, la cinci ani, pentru ultimele două promoţii etc.).  

Art.5. (1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CEAC şi este responsabilă pentru 
realizarea autoevaluării instituţionale.  
(2) Coordonatorul autoevaluării instituţionale interne este Coordonatorul Comisiei pentru 
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CEAC.  
(3) Atribuţiile executive aferente autoevaluării instituţionale sunt delegate către şefii de 
compartimente.  
Art.6. În activitatea lor, evaluatorii şi evaluaţii definiţi în spiritul prezentei proceduri vor respectă 
următoarele valori şi principii descrise în Codul de etică profesională:  

a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate; 
b) responsabilitate morală, socială şi profesională; 
c) integritate morală şi profesională; 
d) confidenţialitate; 
e) activitate în interesul public; 
f) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului; 
g) respectarea autonomiei personale; 
h) onestitate şi corectitudine intelectuală; 
i) respect şi toleranţă 

   j) autoexigenţă în exercitarea profesiei; 
   k) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;  
   l) implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a    

prestigiului şcolii, precum şi a specialităţii în care lucrează; 
   m) respingerea conduitelor didactice inadecvat



 
8.3. ETAPELE PROCESULUI DE AUTOEVALUARE INSTITUŢIONALĂ  
8.3.1. INIŢIEREA AUTOEVALUĂRII INSTITUŢIONALE  
Art.7. (1) Autoevaluarea instituţională internă se efectuează anual în perioada iulie – septembrie.  
(2) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CEAC iniţiază autoevaluarea instituţională prin 
elaborarea Programului de autoevaluare instituţională şi a Planului de autoevaluare instituţională 
intrnă.  
Art.8. Planul de autoevaluare instituţională trebuie să includă:  
- obiectivele evaluării;  
- criteriile de evaluare şi orice documente de referinţă;  
- domeniul evaluării;  
- datele şi locurile unde se desfăşoară activităţile de evaluare; perioada şi durata estimate pentru 
desfăşurarea activităţilor de evaluare;  
- rolurile şi responsabilităţile evaluatorilor (pe procese, funcţii, locuri, zone sau activităţi).  
 
8.3.2. REALIZAREA AUTOEVALUĂRII INSTITUŢIONALE  
Art.9. Autoevaluarea instituţională constă în verificarea conformitaţii cu standaredeke specifice de 
calitate (acreditare). Ser utilizează Anexa PO.CEAC.01-A1.  
Art.10. (1) Pentru fiecare domeniu / criteriu / standard / indicator de performanţă se alocă 
responsabilităţi în domeniul calităţii educaţionale, pe nivele ierarhice şi pe nivele de conducere.  
(2) Persoanele care ocupă funcţiile cu responsabilităţi alocate în domeniul calităţii sunt 
răspunzătoare de elaborarea întocmai şi la timp a documentelor calităţii cerute de prezenta 
procedură.  
Art.11. (1) Persoanele desemnate pentru efectuarea autoevaluării instituţionale, în mod colegial, 
verifică documentele elaborate, analizează informaţiile relevante pentru activităţile de evaluare 
alocate şi îşi pregătesc documentele de lucru şi formularele pentru înregistrările desfăşurării 
evaluării.  
(2) Autoevaluarea instituţională se desfăşoară în cadrul unor întâlniri succesive, stabilite într-un 
program prealabil, de comun acord. În timpul autoevaluării instituţionale, informaţiile relevante 
faţă de obiectivele, domeniul şi criteriile evaluării trebuie colectate prin consultarea documentelor 
cuprinse în Raportul de autoevaluare. Dovezile de evaluare trebuie înregistrate.  
(3) Pe parcursul evaluării interne se utilizează formulare în care se consemnează instrumentele 
evaluării, rezultatele evaluării, neconformităţile constatate şi se formulează recomandări pentru 
corecturi şi îmbunătăţiri ale activităţii evaluate sau al Raportului de autoevaluare.  
 
8.3.3. ÎNCHEIEREA EVALUĂRII INTERNE  
Art.12. (1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CEAC, pe baza înregistrărilor întocmite 
în timpul evaluării, pregăteşte concluziile evaluării luând în considerare: analiza constatărilor 
evaluării interne şi a altor informaţii adecvate colectate în timpul evaluării, a neconformităţilor 
constatate, şi a corecturilor şi îmbunătăţirilor realizate. Se elaborează Raportul de Evaluare Internă 
RAEI.  
(2) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CEAC prezintă Consiliului de Administraţie 
datele principale ale procesului de evaluare internă, constatările evaluării interne, corecturile şi 
îmbunătăţirile realizate, şi concluziile şi propunerile privind rezultatul evaluării.  
(3) Raportul de Evaluare Internă este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare. 
 
9. RESPONSABILITĂŢI  
9.1. Directorul Şcolii Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni  

 impune aplicarea procedurii;  
 alocă resursele necesare evaluării instituţionale interne şi externe.  

9.2. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CEAC  
 verifică şi avizează procedura;  
 monitorizează aplicarea procedurii;  
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 elaborează Programul şi Planul de evaluare instituţională internă;  
 elaborează anual Raportul Evaluare Internă.  

 
9.3. Şefii de compartimente  

 aplică procedura;  
 îndeplinesc atribuţiile stabilite de CEAC prin Planul de evaluare instituţională internă.  

 
10. INREGISTRĂRI  
10.1. Lista de difuzare  
10.2. Indicatorul aprobărilor şi al reviziilor  
10.3. Înregistrări ale neconformităţilor şi recomandărilor  
10.4. Raportul anual de Evaluare Internă  
10.5. Analiza efectuată de management  
10.6. Programul de evaluare instituţională internă  
10.7. Planul de evaluare instituţională internă 
 
 11. ANEXE ŞI FORMULARE 
Anexa PO.CEAC.02-A1 - Standardele specifice de calitate (acreditare) 
 
 12. CUPRINS 
 
Numărul 
componentei în 
cadrul procedurii 
operaţionale 

 
Denumirea componentei din cadrul procedurii 
operaţionale 

 
Pag 

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 
aprobarea ediţiei/ reviziei  

1 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  2 
3 Lista de difuzare 2 
4 Scopul 2 
5 Domeniul de aplicare 2 
6 Documente de referinţă 2 
7 Definiţii şi abrevieri 3 
8 Descrierea activităţii 5 
9 Responsabilităţi 7 
10 Înregistrări 8 
11 Anexe şi formulare 8 
12 Cuprins 8 
 
 

Lista de difuzare 
       

Nr. 
crt. Destinatar document Data 

difuzării 
Semnătura de luare 

la cunoştinţă 
1.  Agavriloaie Liliana 29. 11. 2013  
2.  Asandei Steluţa 29. 11. 2013  
3.  Barabulă Vasile 29. 11. 2013  
4.  Barabulă Mariana 29. 11. 2013  
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5.  Burlui Luminiţa 29. 11. 2013  
6.  Ciudin Raluca-Mariana 29. 11. 2013  
7.  Florea Elena 29. 11. 2013  
8.  Grosu Ecaterina 29. 11. 2013  
9.  Mărisac Mioara 29. 11. 2013  
10.  Moisei Lucian Mihail 29. 11. 2013  
11.  Perju Camelia 29. 11. 2013  
12.  Pichiu Cristina Maria 29. 11. 2013  
13.  Sâsâiac Valentin 29. 11. 2013  
14.  Sava Maria 29. 11. 2013  
15.  Şeremet Adrian 29. 11. 2013  

 


