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CAPITOLUL I 

 

GENERALITÃŢI 

 

I.1. DATE GENERALE DESPRE MANUALUL CALITĂŢII 

 

Manualul calităţii este documentul cadru care descrie politica în domeniul calitãţii şi 

elementele sistemului care îndeplinesc cerinţele stabilite prin obiective în CASCIOARELE. 

Cerinţele exprimate în Manualul Calitãţii şi în procedurile elementelor Sistemului Calitãţii sunt 

aplicabile pentru toate activitãţile desfãşurate în Scoala Gimnaziala nr.1 Căscioarele.  

Manualul calitãţii este utilizat de conducerea şi personalul şcolii în desfãşurarea 

activitãţilor curente, pentru auditurile interne şi pentru analizele de management ale sistemului 
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de management al calitãţii. 

 

Domeniul de utilizare: 

 

Prezentul manual este de uz intern, se aplicã tuturor activitãţilor aferente îndeplinirii misiunii 

Scoala Gimnaziala nr.1 Căscioarele.  

 Manualul calitãţii este utilizat pentru demonstrarea conformitãţii sistemului de 

management al calitãţii cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001, la cererea autoritãţilor, 

a partenerilor socio-economici sau de cãtre organismul de certificare a unitãţilor de învãţãmânt 

preuniversitar pentru evaluarea Sistemului de Management al Calitãţii, acordarea şi menţinerea 

certificãrii. 

 

 

 

 

 

I.2. DOCUMENTE DE REFERINŢÃ 

 

 Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calitãţii 

educaţiei, aprobatã cu completãri şi modificãri prin LEGEA nr. 87/13.04.2006, cu 

modificãrile ulterioare; 

 H.G. nr.1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare 

al Agenţiei Române de Asigurare a Calitãţii în Învãţãmântul Preuniversitar; 

 H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare 
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provizorie a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, precum şi a Standardelor de 

acreditare şi de evaluare periodicã a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar; 

 H.G.nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţionalã în 

vederea autorizãrii, acreditãrii si evaluãrii periodice a organizaţiilor furnizoare de 

educaţie; 

 H.G. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare 

            periodicã a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar; 

 O.M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de eticã profesionalã al experţilor în 

evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calitãţii în Învãţãmântul 

Preuniversitar; 

 O.M. 5338/11.10.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie şi de 

formare a experţilor înscrişi în Registrul Agenţiei Române de Asigurare a Calitãţii în 

Învãţãmântul Preuniversitar al experţilor în evaluare şi acreditare şi a Programului de 

formare pentru experţii în evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a 

Calitãţii în Învãţãmântul Preuniversitar; 
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CAPITOLUL II 

 

PREZENTAREA  ŞCOALII GIMNAZIALE  NR.1 CĂSCIOARELE 
 

 

II.1.ISTORIC 

Anul înfiinţării: 1882 

     Prima clădire în care a funcţionat a fost reşedinţa administratorului moşiei boierului 
Dumitru Alimănăşteanu, ulterior, în perioada postbelică a fost construit un local cu 
două săli de clasă iar în anul 1975 a fost dat în folosinţă actualul local. 

 

II.2. Nivele de invatamant 

1.Nivel prescolar 

2.Nivel primar 

3.Nivel gimnazial 
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CAPITOLUL III 

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 

III. 1. Politica în domeniul calităţii 

Ţinând cont de tradiţia învãţãmântului românesc, de aproape un secol, pe baza experienţei 

acumulate în promovarea valorilor ştiinţei şi a culturii universale ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 

CĂSCIOARELE îşi propune sã intre în elita şcolilor europene. 

Învãţãmântul, sub aspectul cunoştinţelor furnizate, al relevanţei lor, al abilitãţilor pe care le 

formeazã şi al soluţiilor practicabile pe care le produce, condiţioneazã astãzi performanţele, 

competitivitatea şi bunãstarea. 

Calitatea învãţãmântului, în contextul globalizãrii societãţii, nu poate fi judecatã fãrã 

standarde educaţionale comune pentru diferite profesii şi specializãri, fãrã proceduri fiabile de 

asigurare a calitãţii. 

Îmbunãtãţirea calitãţii educaţiei este un proces continuu, prin care se concep şi se aplicã toate 

acele mãsuri şi activitãţi ce determinã o schimbare beneficã în nivelul de performanţã al programului 

de educaţie. În vederea îmbunãtãţirii calitãţii, se are în vedere evaluarea, analiza şi acţiunea colectivã 

continuã din partea ŞCOLII GIMNAZIALE NR.1 CĂSCIOARELE, bazatã pe selectarea şi 

adaptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante 

standarde de referinţã. 

Asigurarea calitãţii este un proces colectiv prin care şcoala noastrã, ca o comunitate, se 

asigurã cã standardul diplomelor sale şi al calitãţii procesului instructiv-educativ se menţine la 

nivelul fixat prin misiunea şcolii. 

Conducerea ŞCOLII GIMNAZIALE  NR.1 CĂSCIOARELE îşi exprimã angajamentul 

total pentru implementarea, performanţa şi dezvoltarea continuã a sistemului calitãţii în scopul de a 
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obţine rezultate care sã rãspundã şi sã depãşeascã aşteptãrile exprimate ale beneficiarilor noştri. 

Pentru a realiza acestea, conducerea se angajeazã: 

• sã asigure identificarea şi satisfacerea nevoilor beneficiarilor noştri printr-un parteneriat strâns cu 

agenţii economici şi culturali; 

• sã colaboreze cu beneficiarii pentru a defini şi a asigura avantajele pe termen lung ale educaţiei 

oferite; 

• sã încurajeze toţi membrii echipei care asigurã procesul educaţional şi sã contribuie la oferirea unor 

produse şi servicii de înaltã calitate printr-o comunicare eficientã şi formarea adecvatã a abilitãţilor 

profesionale; 

• sã asigure motivarea şi implicarea personalului didactic şi didactic auxiliar; 

• sã asigure respectarea angajamentelor; 

• sã asigure crearea şi menţinerea unei imagini reprezentative. 

Pentru personalul ŞCOLII  GIMNAZIALE  NR.1 CĂSCIOARELE, oferirea consecventã a 

unor servicii şi produse de calitate beneficiarilor noştri, constituie principala preocupare şi 

responsabilitate. De aceea, crearea şi implementarea procesului de asigurare a calitãţii este o parte 

integrantã a procesului de îmbunãtãţire continuã la care se angajeazã întreaga echipã de conducere în 

vederea alinierii la standardele internaţionale în educaţie. 

Pentru a întãri şi consolida performanţa şcolii noastre, este esenţial ca întreg personalul 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic sã adere la politica şi procedurile calitãţii, iar procesul de 

învãţãmânt şi serviciile sã fie îndreptate spre excelenţã. 

În aceste sens, se vizeazã: 

• introducerea de noi abordãri ale procesului de predare-învãţare la care accentul sã fie pus pe 

creşterea interactivitãţii cursurilor şi pe actualizarea informaţiei; 

• sã se foloseascã sisteme de evaluare a cunoştinţelor dobândite de elevi bazate pe testarea abilitãţii 

acestora de a prelucra informaţia primitã şi mai puţin pe capacitatea lor de memorare; 
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• implementarea principiilor eticii profesionale în toate nivelele şcolii. 

Autoritatea şcolarã este bazatã exclusiv pe competenţa managerialã şi calitatea prestaţiei 

ştiinţifice şi didactice. 

Obiectivele generale ale Scolii Gimnaziale  nr.1 Căscioarele  în domeniul calitãţii sunt 

urmãtoarele: 

1. Autoevaluarea procesului de predare-învăţare prin raportare la un set clar de descriptori de 

performanţă;  

2.Dobândirea abilităţilor cheie de către toţi elevii în condiţiile unui învăţământ de calitate;  

3.Instruirea profesorilor pentru asigurarea calităţii în procesul de predare-învăţare ; 

4. Asigurarea unui ambient şcolar necesar creşterii calităţii învăţământului,  orientat spre 

formarea competenţelor ; 

5. Susţinerea cheltuielilor destinate îmbunătăţirii performanţei la nivelul şcolii 
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III. 2. COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA 

CALITĂŢII 

 

III.2.1. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
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COMPONENŢA Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calitãţii   

Scola Gimnaziala nr.1 Căscioarele. 

In conformitate cu cap. IV din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C 4925/2005. 

În baza: 

– reglementãrilor O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei R.O.U.I.P. art. 43 şi 

art. 44, aprobatã cu completãri şi modificãri prin Legea nr. 87/2006 cu modificãrile ulterioare; 

– ordinul O.M.E.C. nr. 4889/2006. 

A fost constituitã Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în Scola Gimnaziala nr.1 

Căscioarele, comisie care are urmãtoarea componenţã: 

1. SIF ALDIN IULIANA - RESPONSABIL 

2. MOCANU GEORGIANA - MEMBRU - SECRETARUL COMISIEI 

3.CUCUTA MAGDA - REPREZENTANT SINDICAT 

4. CRANGASU AURICA - CONSILIUL REPREZ. AL PARINITLOR 

5.TUTU GHEORGHE-REPREZENTANTUL CONSILIULUI LOCAL 
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SUBCOMISII DE LUCRU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT 

SUBCOMISIE  RESPONSABILI 

1.   Subcomisia de elaborare si 

aplicare de documente si 

interpretare chestionare 

 

MOCANU GEORGIANA-Responsabil 

CUCUTA MAGDA-Secretar 

SIF ALDIN IULIANA-Membru  

2 Subcomisia de verificare 

pastrare si selectare a 

documentelor 

MOCANU GEORGIANA-Responsabil 

CUCUTA IOANA-Secretar 

CRINGASU AURICA-Membru 

3 Subcomisia pentru 

contestatii 

SIF ALDIN IULIANA-Responsabil 

IONITA FLORIN-Secretar 

CRINGASU AURICA-Membru 

4    Subcomisia de verificare 

pastrare si selectare a 

documentelor 

 

CUCUTA MAGDA-Responsabil 

CRINGASU AURICA-membru 

CHIRITA MARIA-Secretar 

5 Subcomisia pentru 

verificarea elaborarii si 

aplicarii orarului 

 

TUTU GHEORGHE-Responsabil 

CUCUTA IOANA-Membru 
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        PLANIFICAREA ACTIVITATII CEAC 

   

NR. 

CRT 

DENUMIREA ACTIVITATII SEPT OCT NOV DEC IAN FEB MAR APR MAI IUNIE 

1 Constituirea Comisiei x          

2 Raportul de evaluare x          

3 Planul de imbunatatirea si Planul 

operational 

 x         

4 Propunem aplicare de chestionare  x         

5 Intocmirea planificarilor conform 

programelor 

     x     

6 Evaluarea initiala si statistica 

rezultatelor 

 x         

7 Monitorizarea completarii 

cataloagelor scolare 

 x    x    x 

8 Monitorizarea progresului scolar 

prin fise de progress 

 x    x    x 

9 Monitorizarea pastrarii si verificarii 

dovezilor 

x x x x x x x x x x 

10 Verificarea documentelor oficiale  x    x   x x 

11 Monitorizarea participarii la 

programele extrascolare 

x x x x x x x x x x 

12 Monitorizam rezolvarea 

contestatiilor 

x x x x x x x x x x 
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RRREEEGGGUUULLLAAAMMMEEENNNTTTUUULLL   CCCAAADDDRRRUUU      DDDEEE   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAARRREEE   ŞŞŞIII   FFFUUUNNNCCCŢŢŢIIIOOONNNAAARRREEE   

AAA   CCCOOOMMMIIISSSIIIEEEIII   PPPEEENNNTTTRRRUUU   EEEVVVAAALLLUUUAAARRREEE   

ŞŞŞIII   AAASSSIIIGGGUUURRRAAARRREEEAAA   CCCAAALLLIIITTTĂĂĂŢŢŢIIIIII   EEEDDDUUUCCCAAAŢŢŢIIIEEEIII   

 

ŞŞŞCCCOOOAAALLLAAA   GGGIIIMMMNNNAAAZZZIIIAAALLLĂĂĂ   NNNRRR...111   CCCĂĂĂSSSCCCIIIOOOAAARRREEELLLEEE      

CCCOOOMMMIIISSSIIIAAA   PPPEEENNNTTTRRRUUU   EEEVVVAAALLLUUUAAARRREEEAAA   SSSIII   AAASSSIIIGGGUUURRRAAARRREEEAAA   CCCAAALLLIIITTTĂĂĂŢŢŢIIIIII   

   

RRREEEGGGUUULLLAAAMMMEEENNNTTT      DDDEEE   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAARRREEE   ŞŞŞIII   FFFUUUNNNCCCŢŢŢIIIOOONNNAAARRREEE   

   

CCCAAAPPPIIITTTOOOLLLUUULLL   III   –––   DDDiiissspppooozzziiiţţţiiiiii   gggeeennneeerrraaallleee   

   

Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) este un organism de 

asigurare internă a calităţii educaţiei furnizate de ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 

CĂSCIOARELE, înfiinţată în baza următorului cadru legal: 

 Legea Nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG Nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii, 

Art.(11) şi Art. (12); 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin OMEdC Nr. 4925/2005; 

 Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar, aprobată prin Memorandum 

în Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005. 

Art.2. Misiunea Comisiei constă în crearea cadrului conceptual, normativ şi funcţional 

adecvat asigurării şi îmbunătăţirii calităţii educaţiei în ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 

CĂSCIOARELE.  
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Art.3 . Rolul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii : 

 Realizează evaluarea internă a şcolii, pe baza standardelor de funcţionare şi a celor 

de calitate; 

 Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi de asigurare a 

calităţii; 

 Implementează sistemul de management al calităţii; 

 Elaborează Rapoarte anuale de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizată 

de ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CĂSCIOARELE, pe care le face publice; 

 Evaluează, analizează şi propune conducerii şcolii măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

educaţiei. 

Art.4. Responsabilitatea principală a Comisiei este îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin 

stabilirea unor acţiuni şi mecanisme instituţionale şi procedurale în direcţia dezvoltării 

capacităţii de elaborare, planificare şi implementare a programelor de studiu, menite să 

satisfacă aşteptările beneficiarilor. 

   

CCCAAAPPPIIITTTOOOLLLUUULLL   AAALLL   IIIIII---LLLEEEAAA   –––   SSStttrrruuuccctttuuurrrăăă   ooorrrgggaaannniiizzzaaatttooorrriiicccăăă   şşşiii   fffuuunnncccţţţiiiooonnnaaarrreee      

Art.5.  (1). Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.1 CĂSCIOARELE este alcătuită din 7 membri. 

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

unităţii şcolare, în calitate de coordonator. 

            (3).  Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţia de director sau director adjunct în 

această instituţie de învăţământ, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei 

operativă. 
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   (4). Componenţa Comisiei cuprinde: 

 un coordonator, desemnat de către directorul şcolii; 

 un secretar 

 un reprezentant al sindicatului; 

 un reprezentant al părinţilor; 

 un reprezentant al Consiliului local. 

Art.  6.  Comisia se întruneşte lunar în şedinţă ordinară, precum şi în şedinţă extraordinară 

ori de câte ori este nevoie, la convocarea celui care conduce operativ. 

Art. 7.  Şedinţele se derulează în prezenţa a două treimi din numărul total de membri şi 

sunt conduse de coordonatorul comisiei. 

Art. 8. 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. 

 Candidaţii se prezintă în Consiliul profesoral. 

 Consiliul profesoral alege,reprezentanţii în Comisie. 

 Se comunică rezultatele. 

Art. 9. (1). Durata mandatului Comisiei este de 4 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, fără a fi necesară motivarea cererii; 

  în urma retragerii votului de încredere acordat de către Consiliul profesoral; 

 în cazul neîndeplinirii sarcinilor asumate; 
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CCCAAAPPPIIITTTOOOLLLUUULLL   AAALLL   IIIIIIIII---LLLEEEAAA   –––   AAAtttrrriiibbbuuuţţţiiiiiillleee   CCC...EEE...AAA...CCC...   

Art. 10. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii  are următoarele atribuţii 

generale: 

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

misiunii şi atribuţiilor care le revin, în baza legii şi a prevederilor prezentului 

Regulament; 

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

profesoral şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Calarasi 

 Coordonează, monitorizează şi evaluează aplicarea procedurilor şi activităţilor de 

autoevaluare instituţională privind calitatea serviciilor educaţionale furnizate de 

instituţia de învăţământ, aprobate de conducerea acesteia, conform domeniilor şi 

criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare, conform următoarelor domenii şi criterii: 

A. Capacitatea instituţională (rezultată din organizarea internă şi infrastructura 

disponibilă, definită prin criteriile: structuri instituţionale, administrative şi 

manageriale; baza materială; resurse umane); 

B. Eficacitatea educaţională (rezultată din mobilizarea resurselor disponibile, în 

scopul obţinerii rezultatelor aşteptate ale învăţării, definită prin criteriile: 

conţinuturile programelor de studiu; rezultatele învăţării; activitatea metodică; 

activitatea financiară a unităţii); 

C. Managementul calităţii, concretizat în următoarele criterii: strategii şi 

proceduri pentru asigurarea calităţii; proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi 

revizuirea periodică a programelor aplicate prin CDŞ/CDL şi a activităţilor 

desfăşurate; proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 

învăţării; baza de date, actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă 
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a calităţii; transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele e 

studii şi, după caz, certificate, diplome şi calificări oferite; funcţionalitatea 

structurilor de asigurare a calităţii, conform legii; 

 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; 

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

conducerii instituţiei; 

 Aduce la îndeplinire propunerile venite din partea IŞJ Calarasi, MECTS şi/sau 

ARACIP, privind măsurile de îmbunătăţire şi asigurare a calităţii în învăţământul 

preuniversitar; 

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

lucru speciale. 

Art. 11. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei are următoarele 

atribuţii specifice: 

 Defineşte, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii calităţii; 

 Construieşte, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor purtătorilor de 

interese (elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi 

reprezentanţi ai comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor şi indicatorilor de 

calitate; 

 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 
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raportează în faţa autorităţilor şi a comunităţii asupra modului în care a fost 

asigurată calitatea; 

 Asigură obţinerea feed-back-ului din partea elevilor; 

 Asigură obţinerea feed-back-ului din partea angajaţilor; 

 Propune măsuri de optimizare/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite 

de instituţia de învăţământ – la nivel conceptual, al principiilor, indicatorilor, 

standardelor privind calitatea, dar şi a procedurilor 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. 

 

CCCAAAPPPIIITTTOOOLLLUUULLL   AAALLL   IIIVVV   –––   LLLEEEAAA      CCCooonnnddduuuccceeerrreeeaaa   ooopppeeerrraaatttiiivvvăăă   

Art ...   111222...   DDDiiirrreeeccctttooorrruuulll    cccooonnnddduuuccceee   îîînnn   mmmoooddd   ooopppeeerrraaattt iiivvv   CCCooommmiiisssiiiaaa   şşş iii    rrrăăăssspppuuunnndddeee   dddeee   bbbuuunnnaaa   sssaaa   fffuuunnncccţţţ iiiooonnnaaarrreee   

şşş iii    aaarrreee   uuurrrmmmăăă tttoooaaarrreeellleee   aaatttrrriiibbbuuu ţţţ iii iii :::   

(((111)))   CCCoooooorrrdddooonnneeeaaazzzăăă    îîînnndddeeeppplll iiinnniiirrreeeaaa   hhhoootttăăărrrââârrriii lllooorrr   cccooommmiiisssiiieeeiii;;;   

(((222)))   IIInnnfffooorrrmmmeeeaaazzzăăă    pppeeerrriiiooodddiiiccc   CCCooonnnsssiii lll iiiuuulll   dddeee   aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaa ţţţ iiieee   aaasssuuuppprrraaa   aaacccttt iiivvviii tttăăăţţţ iii iii    cccooommmiiisssiiieeeiii,,,   ppprrreeecccuuummm   

şşş iii    cccooommmiiisssiiiaaa   aaasssuuuppprrraaa   dddeeeccciiizzziii iii lllooorrr   CCCooonnnsssiii lll iiiuuullluuuiii   dddeee   aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaa ţţţ iiieee   rrreeefffeeerrriii tttoooaaarrreee   lllaaa   cccaaalll iii tttaaattteeeaaa   

eeeddduuucccaaa ţţţ iiieeeiii;;;   

(((333)))         PPPrrrooommmooovvveeeaaazzzăăă    îîînnn   CCCooonnnsssiii lll iiiuuulll   dddeee   aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaa ţţţ iiieee   hhhoootttăăărrrââârrriii llleee   CCCEEEAAACCC   

AAArrrttt...111333...   Responsabilul comisiei asigură conducerea executivă a CEAC, conducerea 

operativă fiind realizată de directorul adjunct al unităţii de învăţământ, în calitate de 

coordonator; 

(1). În îndeplinirea atribuţiilor sale, responsabilul emite hotărâri, note de sarcini, semnează 
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documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a 

calităţii. Acestea vor fi semnate/vizate şi de conducerea operativă a unităţii de învăţământ. 

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

 Asigură armonizarea politicii calităţii în strategia şcolii; 

 Reprezintă comisia în raporturile cu conducerea unităţii de învăţământ, IŞJ 

Dambovita, MECTS, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice sau 

juridice din ţară şi străinătate, cu orice instituţie sau organism interesat de domeniul 

de activitate al comisiei, cu respectarea prevederilor legale în acest sens; 

 Numeşte secretarul comisiei, în condiţiile prezentului regulament; 

 Stabileşte sarcinile membrilor comisiei; 

 Elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi evaluărilor; 

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

privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea la nivelul şcolii, pe baza 

standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii specifice şi 

propun 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 IŞJ, pe care le înaintează conducerii  

           unităţii, Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, IŞJ, ARACIP ; 

 Aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul 

comisiei; 

Art. 14. Secretarul comisiei: 

(1) Asigură informarea membrilor CEAC despre tematica şedinţelor de lucru; 

(2) Gestionează documentele comisiei. 
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(3) Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor CEAC. 

Art. 15.  A. Membrii comisiei, reprezentanţi ai corpului profesoral, au următoarele 

atribuţii: 

 Elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii; 

 Revizuiesc şi optimizează politicile şi procedurile elaborate; 

 Elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare; 

 Reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii; 

 Întocmesc Rapoarte de necomformitate şi Note de constatare şi propun 

măsuri corective şi preventive; 

 Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei; 

 Colectează dovezi pentru întocmirea RAEI; 

 Elaborează Manualul calităţii, Raportul anual de evaluare internă a calităţii 

şi Planul de îmbunătăţire a calităţii oferite. 

B. Reprezentantul părinţilor: 

     - asigură buna funcţionare a relaţiei şcoală-familie; 

     - aplică chestionare părinţilor în vederea identificării nevoilor şi           

        aşteptărilor acestora; 

     - atrage donaţii şi sponsorizări în vederea creşterii calităţii actului 

       educaţional; 

                        -participă la organizarea activităţilor extraşcolare şi de promovare  

                         a imaginii şcolii; 

         C. Reprezentantul Consiliului Local: 

             - asigură legătura dintre şcoală şi Consiliul Local; 

             - sprijină cooperarea dintre serviciul contabilitate al şcolii şi cel al  
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                Consiliului pentru asigurarea necesarului de fonduri băneşti; 

                        - monitorizează activitatea comisiei. 

                    D. Reprezentantul sindicatului: 

                        - stabileşte legătura dintre şcoală şi agenţii economici; 

                        - monitorizează şi realizează sondaje de opinie în rândul cadrelor 

                          didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru a stabili 

                          priorităţile şi opţiunile acestora în vederea creşterii calităţii educaţiei; 

                        - propune mijloace de îmbunătăţire a calităţii actului educaţional; 

                        - participă la autoevaluarea periodică. 

 

CAPITOLUL AL V- LEA – Metodologia evaluării şi asigurării  calităţii 

educaţiei 

Art. 16. (1) Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele învăţării; 

(2)  Rezultatele învăţării sunt exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe, valori şi 

atitudini care se obţin prin finalizarea proceselor educaţionale; 

(3)   Eficacitatea educaţională, referitoare la capacitatea de a obţine rezultatele aşteptate 

ale proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică, prin utilizarea corespunzătoare a 

resurselor, se evaluează pe baza următoarelor elemente: conţinutul programelor de studii, 

rezultatele învăţării, activitatea metodică, activitatea financiară şi activitatea tehnico-

administrativă. 

a. Conţinutul programelor de studii este stabilit prin Planul de învăţământ elaborat, luând în 

considerare exigenţele impuse de standardele europene, cerinţele beneficiarilor şi ale altor 

părţi interesate de serviciile educaţionale. 

b.  Evaluarea competenţelor şi cunoştinţelor dobândite de educabili se realizează conform 
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procedurilor proprii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

c. Activităţile financiare şi tehnico-administrative se desfăşoară conform procedurilor 

interne specifice elaborate, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

 

CAPITOLUL AL VI – LEA   Instrumente elaborate şi utilizate de  

                                                                             CEAC 

Art. 17.  Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează, aplică sau solicită 

aplicarea următoarelor instrumente:  

(1)  Proceduri scrise, care reprezintă forma documentaţiei de bază utilizată pentru 

implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii; 

(2)  Raport anual de evaluare internă a calităţii; 

(3)  Planuri de îmbunătăţire/ameliorative a calităţii educaţiei oferite de unitatea de 

învăţământ. 

 

CCCAAAPPPIIITTTOOOLLLUUULLL   AAALLL   VVVIIIIII   ---   LLLEEEAAA   –––   DDDiiissspppooozzziiiţţţiiiiii   fffiiinnnaaallleee   

Art. 18. Orice control sau evaluare externă a calităţii se va baza pe analiza raportului de 

evaluare internă a activităţii din unitatea de învăţământ.                

Art. 19. 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. 20. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa membrilor comisiei, cadrelor didactice, 

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

Art. 21. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a CEAC intră în vigoare din 

momentul adoptării acestuia în Consiliul de administraţie; din momentul aprobării 
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prezentului Regulament, se abrogă vechiul Regulament CEAC, aplicarea prezentului 

devenind obligatorie. 

 

Aprobat în C.A.           DATA 

 

 

Director, 

prof. POPA ALEXANDRA 
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.3. Documentele sistemului calitãţii 
 
Proceduri generale care descriu activitãţile de pregãtire a procesului de predare- invatare- 

evaluare. 

Proceduri operaţionale care descriu activitãţile curente ( achiziţii, predare-invatare-evaluare, 

formare profesionala) 

 

 

LISTÃ PROCEDURI 

 

 

1.PROCEDURA ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE 

2.PROCEDURA ASIGURARE SI IMBUNATATIRE A CALITATII  

3.PROCEDURA AUTOEVALUARE INSTITUTIONALA  

4.PROCEDURA DE ACCES AL PERSOANELOR INTERESATE LA INFORMATIILE DE 

ACCES PUBLIC  

5.PROCEDURA DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR 

6.PROCEDURA DE ASIGURARE A SECURITATII IN SCOALA  

7.PROCEDURA DE EVALUARE A ELEVILOR  

8.PROCEDURA DE EVALUARE A PERS NEDIDACTIC SI AUXILIAR  

9.PROCEDURA DE EVALUARE SISTEMATICA A SATISFACTIEI PERSONALULUI  

10.PROCEDURA DE SANCTIONARE IN CAZ DE NEPREDARE LA TERMEN A 

DOCUMENTELOR SOLICITATE  
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