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Capitolul I 
 
Dispoziţii generale 
Art.I  
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii reprezintă organismul intern al Şcoala Gimnazială 
„Petru Poni” Cucuteni înfiinţată pe baza ordonanţei de urgenţă a guvernului nr 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006.  
Art2  
Obiectivul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii este de a efectua evaluarea si monitorizarea 
interna a calitatii educatiei oferite de organizatia furnizoare  de educaţie cu scopul de: 
         a) a evalua capacitatea institutionala si eficacitatea educatională; 
         b) a testa capacitatea organizatiei privind managementul calităţii; 
         c) a elabora srategii de permanenta ameliorare a calitatii învăţământului. 
 
Capitolul II 
 
Structura organizatorică a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
Art 3  
1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este condusă de conducătorul organizaţiei furnizoare 
de educaţie sau de un coordonator desemnat de acesta şi este alcătuită din 8 membri. 
2) Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unitatea furnizoare de educaţie 
cuprinde: 
a) Reprezentanţi ai corpului profesoral; 
b) Reprezentanţi ai parintilor;  
c) Reprezentanţi ai Consiliului local; 
3) Membrii comisiei se aleg conform procedurii de constituire a comisiilor; 
4) Membrii comisiei interacţionează cu celelalte compartimente şi cu autorităţile conform fişei postului; 
5) În vederea realizării obiectivelor sale, comisia coopereză cu Agenţia Română specializată pentru 
asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme similare din ţară sau din străinătate, potrivit legii. 
 
Capitolul III  
 
Funcţionarea Comisiei  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
Art.4 
1) Comisia funcţionează pe durata unui mandat al managerilor. 
2) Comisia este alcătuită din: 

a) coordonator; 
b) 4 membri; 

3) Comisia se întruneşte în şedinţă ordinară lunar, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este 
cazul, la cererea managerului, 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. 
4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, comisia adoptă hotărâri prin votul deschis a două treimi din 
numărul membrilor prezenţi. Hotărârile comisiei se fac publice la avizier.  
5) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii generale: 
a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională privind calitatea 
educaţiei; 
d) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţie. Raportul este 
public şi pus la dispoziţia evaluatorului extern.  
e) formulează propuneri privind îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 
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6) Membrii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, cu excepţia coordonatorului, pot fi revocaţi 
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, repercursiuni asupra 
imaginii şi prestigiului şcolii. 
7) Membrii comisiei au obligaţia de a efectua observaţii la ore, pe baza unui program anual. 
 
Capitolul  IV 
 
Atribuţiile C.E.A.C. 
Art.5 
  
Comisia are următoarele atribuţii generale: 
a) defineşte în mod explicit valorile, principiile şi indicatorii calităţii; 
b) construieşte, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor purtătorilor de interese în privinţa 
valorilor, principiilor şi indicatorilor; 
c) monitorizează respectarea în toate procedurile curente a valorilor, principiilor şi indicatorilor de 
calitate; 
d) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională privind calitatea 
educaţiei; 
e) elaborează un plan operaţional anual, derivat din strategia aprobată de C.A., care cuprinde proceduri 
şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii; 
f) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea; 
g) formulează propuneri privind îmbunătăţirea calităţii educaţiei furnizată de şcoală. 
 
 
Atribuţiile coordonatorului Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
Art.6    
 
Coordonatorul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este investit, de către director, cu 
autoritatea necesară următoarelor activităţi: 

a) coordonează funcţionarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în organizaţie, în 
conformitate cu Manualul Calităţii; 

b) verifică în toate structurile organizaţiei, aplicarea cerinţelor SMC şi menţinerea SMC; 
c) evaluează şi raportează conducerii organizaţiei despre funcţionarea şi eficacitatea SMC; 
d) asigură interfaţa cu mediul extern în probleme referitoare la SMC propriu; 
e) reprezintă principala autoritate în planificarea calităţii în unitate; 

În aplicarea politicii calităţii are următoarele responsabilităţi şi competenţe specifice: 
a) răspunde de îndeplinirea sarcinilor dispuse de directorul unităţii referitoare la politica în 

domeniul calităţii, la nivelul instituţiei de învăţământ; 
b) organizează activitatea de instruire a personalului cu cerinţele SMC; 
c) analizează şi avizează dpdv al asigurării calităţii documentele SMC (proceduri, lista 

documentelor AC în vigoare); 
d) întocmeşte Rapoarte de Neconformitate şi Note de Constatare, propune măsuri corective şi 

preventive, termene de remediere şi verifică înlăturarea neconformităţilor; 
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Atribuţiile membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
Art.7   
 

Membrii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea conform 
atribuţiilor din fişa postului, având următoarele responsabilităţi: 
a) Participă la elaborarea politicilor şi fixarea obiectivelor calităţii 
b) Asigură  implementareapoliticii şi obiectivelor calităţii 
c) Elaborarea şi actualizarea documentelor sistemului de management al calităţii (manualul calităţii şi 

procedurile decalitate) 
d) Asigură aplicarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii 
e) Furnizează informaţiile necesare realizăriide analize a neconformităţilor constatate în 

implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii 
f) Participă la realizarea analizelor efectuatede conducere privind eficacitatea sistemului de 

management al calităţii, modul de finalizare a activităţii corrective rezultate ca urmarea auditului 
intern, analizelor efectuate de Consiliul de administraţie şi a auditului extern 

 
Capitolul V 
 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 
Art.8  
Comisia se constituie începând cu luna septembrie a anului şcolar 2014-2015 şi îşi începe activitatea din 
luna octombrie 2014. 
Art.9  
Coordonatorul comisiei supraveghează activitatea de informare a tuturor celor interesaţi de calitatea 
actului educaţional în ceea ce priveşte acţiunile comisiei. 

 
 

Responsabil CEAC, 
Prof. Luminiţa BURLUI 

 
 


