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Art. 1. Prezentul regulamentul de funcționare a comisiei de evaluare și asigurare a calității din 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova, denumit în continuare regulamentul CEAC, a fost elaborat în 

temeiul prevederilor: 

a) Legii nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale cu modificările și  completările ulterioare; 

b) Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/12.07.2005 privind 

asigurarea calităţii educație; 

c) OMENCS nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

d) Ghidului comisiei pentru evaluarea si asigurarea calității în unitățile de învățământ 

preuniversitar, partea a II-a, elaborat de ARACIP, 2007; 

 

Art. 2. Regulamentul CEAC stabilește modul de organizare și funcționare a comisie de evaluare și 

asigurare a calității din cadrul Școlii Gimnaziale „Traian” Craiova, denumită în continuare CEAC. 

 

Art. 3. Obiectivul CEAC îl reprezintă evaluarea și asigurarea calității activităților desfășurate în 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova. 

 

Art. 4. Atribuțiile CEAC sunt: 

(1) Elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a 

calitatii, aprobate de conducerea unității de învățământ, conform următoarelor domenii si criterii: 

a) Capacitatea institutionala, care rezulta din organizarea interna din infrastructura disponibila, 

definita prin urmatoarele criterii: 

- structurile institutionale, administrative si manageriale;  

- baza materiala; 

- resursele umane; 

b) __Eficacitatea educationala, care consta în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obtine 

rezultatele asteptate ale învatarii, concretizata prin urmatoarele criterii: 

- continutul programelor de studiu; 

- rezultatele învatarii; 

- SNactivitatea de cercetare stiintifica sau metodica, dupa caz; 

- TNactivitatea financiara a organizatiei; 

c) __Managementul calitatii, care se concretizeaza prin urmatoarele criterii: 

- strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii; 

- proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activitatilor 

desfasurate; 

- proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor învatarii; 

- proceduri de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral; 

- accesibilitatea resurselor adecvate învatarii; 

- baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii; 

- transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii si, dupa caz, 

certificatele, diplomele si calificarile oferite; 

- functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei, conform legii. 

(2) Elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei în organizatia 

respectiva. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor prin afisare sau publicare si este 

pus la dispozitie evaluatorului extern; 

(3) Elaboreaza propuneri de îmbunatatire a calitatii educatiei; 

(4) Coopereaza cu Agentia Româna pentru Asigurarea Calitatii în Învățământul Preuniversitar, cu 

alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate, potrivit legii. 
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Art. 5. Pentru îndeplinirea atribuțiilor proprii, CEAC colaborează cu conducerea unității de 

învățământ, cu comisiile metodice și comisiile de lucru.  

 

Art. 6. CEAC se înființează la începutul fiecărui an școlar, în primele 45 de zile, prin decizia 

directorului unității de învățământ. 

 

Art. 7.  Durata mandatului membrilor CEAC este de un an, iar componenţa poate fi modificată, 

dacă este necesar. 

Art. 8. CEAC este constituită din șase membri în următoarea componență: 

a) 3 reprezentanți ai corpului profesoral; 

b) 1 reprezentant al părinților; 

c) 1 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

d) 1 reprezentant al sindicatelor care au membrii în unitate; 

 

Art. 9. Conducerea operativă a CEAC este asigurata de conducatorul organizatiei sau de un 

coordonator desemnat de acesta. 

 

Art. 10. Desemnarea membrilor CEAC se realizează la începutul fiecărui an școlar, astfel: 

a) 3 reprezentanți ai corpului profesoral, aleși prin vot secret de către membrii consiliului 

profesoral, la propunerea membrilor acestuia/autopropuneri, dintre cadrele didactice care 

îndeplinesc cumulativ criteriile:  

- bine pregătiţi profesional;  

- cu bună reputaţie în şcoală şi comunitate;  

- cu rezultate obţinute de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii;  

- adepţi ai principiilor calităţii, ai muncii de calitate;  

- abilități de comunicare, lucru în echipă, organizare; 

b) 1 reprezentant al părinților, altul decât membrii consiliului de administrație al unității de 

învățământ, desemnat de Consiliul reprezentativ al părinților,  la solicitarea Consiliului de 

administrație al unității de învățământ; 

c) 1 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, desemnat de acesta la solicitarea 

Consiliului de administrație al unității de învățământ; 

d) 1 reprezentant al sindicatelor care au membrii în unitate, altul decât reprezentanții în cadrul 

Consiliului de administrație, desemnat de liderii de sindicat. 

 

Art. 11. Încetarea calităţii de membru CEAC se poate realiza în următoarele situații: 

a) la finalul mandatului; 

b) la cererea expresă a acestuia, fără a fi necesară motivarea cererii; 

c) ca urmare a decesului; 

d) ca urmare apariţiei unei situaţii de incompatibilitate cu calitatea de membru CEAC; 

e) în urma retragerii votului de încredere acordat de către forurile care l-au ales/desemnat; 

f) ca urmare a pierderii calităţii de membru în forurile care l-au ales/desemnat; 

g) prin revocare de către directorul unităţii la solicitarea coordonatorului CEAC, în baza unui raport 

motivat şi acceptat de autoritatea care l-a ales/desemnat pentru următoarele motive: 

- absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutive 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 zile 

- neîndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor ce-i  revin în cadrul comisiei; 
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Art. 12. În cazul încetării calității de membru CEAC din oricare dintre situațiile descrise la art. 11, 

completarea CEAC se realizează conform procedurii prevăzute la art. 10 din prezentul regulament.  

 

Art. 13. Rolurile și responsabilitățilr membrilor CEAC sunt următoarele: 

(1) Coordonatorul CEAC: 

a) reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea unităţii, ISJ, MEN, ARACIP, cu celelalte 

autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, 

organism etc. interesat în domeniul de activitate al comisiei, cu respectarea prevederilor legale în 

acest sens; 

b) stabileşte sarcinile membrilor comisiei; 

c) organizează şi pregăteşte şedinţele CEAC; 

d) elaborează şi aplică procedurile din cadrul planurilor de acţiune şi programelor de îmbunătăţire 

ale şcolii; 

e) participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare, la elaborarea planului operaționale şi a 

planului de îmbunătăţire; 

f) participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare, ori 

de câte ori este cazul; 

g) evaluează modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatorilor şi a descriptorilor de 

performanţă; 

h) aplică şi respectă legislaţia în vigoare în domeniul evaluării şi asigurării calităţii în unitatea 

şcolară; 

i) participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de performanţă 

pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare; 

j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către conducerea unităţii sau ISJ;  

 

(2) Reprezentanții corpului profesoral: 

a) elaborează instrumentele de evaluare necesare desfăşurării activităţii de evaluare a comisiei; 

b) elaborează procedurile şi activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii; 

c) elaborează şi aplică procedurile din cadrul planurilor operaționale şi planurile de îmbunătaţire ale 

şcolii; 

d) participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor operaționale şi 

de îmbunătăţire a calităţii; 

e) participă la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare; 

f) participă la şedinţele comisiei, conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare, ori de 

câte ori este cazul; 

g) participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de performanţă 

pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare; 

h) aplică şi respectă legislaţia în vigoare in domeniul evaluării şi asigurării calităţii în unitatea 

şcolară; 

 

(3) Reprezentanții părinților: 

a) asigură consultarea părinților în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţă de serviciile educaţionale 

oferite de unitatea de învățământ; 

b) elaborează, aplică şi interpretează chestionarele părinţilor; 

c) răspunde de raportul şcoală – familie în cadrul procesului de evaluare şi asigurare a calităţii; 

d) participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi la elaborarea planurilor operaționale şi 

de îmbunătăţire a calităţii; 
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e) participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare, ori 

de câte ori este cazul; 

 

(4) Reprezentantul consiliului local: 

a) menţine legătura între CEAC şi consiliul local; 

b) elaborează, aplică şi interpretează chestionarele reprezentanților autorităților locale; 

c) participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor operaționale şi 

de îmbunătăţire a calităţii; 

d) participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare, ori 

de câte ori este cazul; 

e) sprijină comisia în îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor propuse pentru îmbunătăţirea calităţii în 

procesul de învăţământ; 

f) participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de performanţă 

pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare; 

 

(5) Reprezentantul sindicatului: 

a) asigură respectarea prevederilor statutului cadrelor didactice; 

b) menţine legătura între CEAC şi salariați; 

c) asigură consultarea salariaților în ceea ce privește satisfacția lor față de activitatea unității de 

învățământ; 

d) elaborează, aplică şi interpretează chestionarele salariaților; 

e) participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi la elaborarea planurilor operaționale 

şi de îmbunătăţire a calităţii; 

f) participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare, ori 

de câte ori este cazul; 

g) aplică şi respectă legislaţia în vigoare in domeniul evaluării şi asigurării calităţii în unitatea 

şcolară; 

 

Art. 14. CEAC se întrunește de două ori pe semestru, în ședințe ordinare, și, ori de câte ori este 

nevoie, în ședințe extraordinare, la solicitarea coordonatorului sau a oricărui membru al acesteia. 

 

Art. 15. Membrii CEAC au dreptul: 

a) de a utiliza resursele materiale din unitatea de învățământ pentru îndeplinirea sarcinilor care le 

revin; 

b) de a utiliza biroul directorului adjunct pentru derularea activităților comisiei;  

c) de a solicita şi a li se pune la dispoziţie documentele și informațiile necesare desfăşurării 

activităţii de evaluare si asigurare a calităţii; 

d) de a fi sprijiniţi de conducerea unităţii şi de salariaţii unităţii în demersul lor privind 

implementarea procedurilor de evaluare; 

e) de a organiza, de a susţine instruiri cu salariaţii unităţii pe problematica evaluării şi asigurării 

calităţii în unitate; 

f) de a fi degrevaţi de anumite activităţi, stabilite de către consiliul de administraţie la începutul 

fiecărui an şcolar. 

 

Art. 16. Membrii CEAC au obligaţia: 

a) de a duce la îndeplinire a atribuţiilor ce le revin din prezentul regulament; 

b) de a respecta legislaţiei în vigoare cu privire la evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de 

învăţământ preuniversitar; 
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c) de a participarea la şedinţele ordinare şi extraordinare ale comisiei; 

 

Art. 17. Activitatea membrilor CEAC este evaluată la începutul fiecărui an școlar prin prezentarea 

unui raport de activitate al comisiei prezentat și aprobat de Consiliului de administrație al unității de 

învățământ. 

 

Art.18. În funcție de activitatea derulată, membrii CEAC pot beneficia de recompense, după cum 

urmează: 

a) Reprezentanții cadrelor didactice din CEAC vor avea prioritate  la  premii şi distincţii stabilite la 

nivel de unitate, vor primi sprijin din partea conducerii unității de învățământ în elaborarea 

dosarului în vederea obţinerii gradaţiei de merit/pentru participarea la mobilităţi 

individuale/implicarea în proiecte de parteneriat şcolar etc.; 

b) Membrii CEAC pot fi remuneraţi pentru munca prestată în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare şi hotărârile consiliului de administraţie al unităţii; 

 

Art. 19. Documentele elaborate de CEAC sunt următoarele: 

a) plan operational anual; 

b) raport annual de evaluare internă a calității 

c) plan de îmbunătăţire; 

d) instrumente de culegere a datelor: fişe de evaluare, chestionare, ghiduri pentru interviuri, ghiduri 

de observaţie, rapoarte scrise, fişe de apreciere, fişă de analiză a documentelor şcolii. 

 

Art. 20. Culegerea datelor se realizează periodic, prin aplicarea instrumentelor elaborate,  iar 

centralizarea acestora se realizează semestrial într-un raport înaintat directorului unității de 

învățământ. 

 

Art. 21. CEAC comunică cu organismele de conducere – Consiliul de administrație si direcțiunea 

scolii, cu personalul scolii si cu celelalte părți interesate: 

a) în scris, prin intermediul raportărilor periodice, prin e-mail; 

b) verbal, în cadrul ședințelelor de lucru ale Consiliului profesoral, Consiliului de administrație, 

ale comisiilor de lucru; 

 

Art. 22. Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul de Administraţie 

şi poate fi modificat, completat şi/sau îmbunătăţit în funcţie de necesităţile ivite pe parcursul 

activităţii, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al şcolii.  

Art. 23. Din momentul aprobării prezentului Regulament, se abrogă vechiul Regulament CEAC.  

Art. 24. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa membrilor CEAC, salariaților, elevilor, părinţilor, 

autorităţilor locale, prin afișare pe site-ul unității de învățământ. 
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