
 1 

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
Nr. 3762 / 12.09.2018 

 
LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEŞTI 

 

Regulament de organizare şi funcţionare a 
Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

 
An şcolar  2018 - 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 

         
 

      Avizat în Consiliul de Administrație din data de: 
18.10 2018 

 
 

 
     

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI 

CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

LICEUL TEHNOLOGIC  „ASTRA” PITEŞTI 

              Tel/fax 0248 251824, email : liceulastra@yahoo.com 

 

                                                                           



 2 

  În vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a activităţii „Comisiei de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii” din LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITESTI, în anul şcolar 
2018-2019, aceasta propune următorul „Regulament de organizare şi funcţionare a 
Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii”. 
 Regulamentul are la bază Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei aprobată 
prin Legea nr. 87 din 13 aprilie 2006, Ghidul comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 
unităţile de învăţământ preuniversitar, partea a II-a din iunie 2007, Regulamentul Intern al 
şcolii – discutat şi aprobat în CA, O.M.E.C.I. nr. 6308 din 2009, Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământul preuniversitar – 2014 si  Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al Liceului Tehnologic Astra. 
 

Capitolul I 
DISPOZITII GENERALE 

 
 Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Liceul Tehnologic Astra 
Pitesti, denumită în continuare CEAC, este înfiinţată în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea 
nr. 87 din 13 aprilie 2006, având un sediu special amenajat în corpul scoala „Laboratoare” din 
unitatea şcolară. 
 

Art. 2. Misiunea CEAC este de a efectua evaluarea şi monitorizarea internă a calităţii 
educaţiei oferite de instituţia de învăţământ preuniversitar Liceul Tehnologic „Astra”  Piteşti, cu 
scopul de: 
 a) a cuantifica capacitatea organizaţiei furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările 
beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare şi acreditare; 
 b) a asigura protecţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi de programe de studiu de nivelul 
învăţământului preuniversitar prin producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, 
coerente şi credibile, public accesibile despre calitatea educaţiei în Liceul Tehnologic „Astra”   
Pitesti; 
 c) a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul 
preuniversitar; 
 d) a răspunde cerinţelor ARACIP propuse Ministerului Educaţiei Nationale şi Cercetării 
Ştiinţifice, politici şi strategii de permanentă ameliorare a calităţii învăţământului preuniversitar. 
 
 Art. 3. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, înţelegem: 
 a) Educaţia se referă la programele şi activităţile de formare academică sau 
profesională iniţială şi continuă. 
 b) Organizaţia furnizoare de educaţie este o instituţie de învăţământ, o organizaţie 
nonguvernamentală sau o societate comercială, care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi 
sau programe legal autorizate de formare iniţială sau continuă. 
 c) Programele de studii concretizează oferta educaţională a unei organizaţii furnizoare 
de educaţie.  
 d) Beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt elevii, precum şi persoanele adulte cuprinse 
într-o formă de educaţie. 
 e) Beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor 
direcţi, într-un sens larg, întreaga societate. 
 f) Cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi corelat gradele, 
diplomele sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în 
termenii rezultatelor în învăţare. Cadrul naţional al calificărilor este comparabil şi compatibil cu 
cel european corespunzător. 
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 g) ARACIP reprezintă Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar. 
 h) Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale 
furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele 
de calitate. 
 i) Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o 
organizaţie furnizoare de educaţie şi programul acesteia îndeplinesc standardele şi 
standardele de referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia 
furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este 
efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării 
externe. 
 j) Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de 
dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de 
studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie 
satisface standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii 
furnizoare de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele anunţate. Ea este 
astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei. 
 k) Controlul calităţii educaţiei în instituţiile de învăţământ profesional, liceal şi 
postliceal presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o 
autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite. 
 l) Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă 
continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea 
celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde 
de referinţă. 
 m) Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei 
organizaţii furnizoare de educaţie. 
 n) Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau 
rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie. 
 o) Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel 
optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza 
bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial. 
 p) Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de 
realizare a unei activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la 
standarde, respectiv la standarde de referinţă. 
 q) Calificarea este rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui 
program de studii profesionale. 
 Art. 4. Programul de lucru al unităţii: 
  -serviciul secretariat:   8,00 – 16,00 şi 12,00 - 20,00 
  -serviciul contabilitate:   8,00 – 16,00 
  -bibliotecar:      8,00 – 16,00 / 12,00 – 20,00 
  -laboranti:     8,00 – 16,00 / 12,00 – 20,00 
  -administrator:     7,00 – 15,00 
  -muncitori întreţinere:   7,00 – 15,00 
  -personal de îngrijire - schimbul I: 7,00 – 15,00 

-personal de îngrijire - schimbul II: 13,00 – 21,00 
  -paznici: trei ture 12 ore cu 24 ore; 7,00 – 19,00; 19,00 – 7,00. 

Art. 5. Respectarea obligaţiilor de muncă şi a disciplinei, a prevederilor din 
prezentul regulament sunt obligatorii pentru toţi salariaţii şcolii (indiferent de durata 
contractului de muncă) - directori, personal didactic de predare şi instruire practică, personal 
didactic auxiliar, bibliotecar, laboranţi (indiferent de durata contractului de muncă) şi pentru toţi 
elevii din această unitate şcolară. 
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Managementul calităţii (sisteme, proceduri, mecanisme) reprezintă o parte integrantă şi 
inseparabilă a funcţionării şi dezvoltării unităţii şcolare. Ca urmare, creşterea calităţii trebuie să 
fie urmărită de întreg personalul şcolii şi în toate activităţile desfăşurate prin: 

- planificarea şi realizarea activităţilor; 
- asigurarea resurselor pentru activităţile planificate şi organizate; 
- activitatea în clasă, compartiment, comisie, în şcoală şi în comunitate; 
- obţinerea şi evaluarea rezultatelor activităţilor; 
- managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare; 
- asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (elevi şi părinţi) şi cu întreaga 

comunitate; 
- asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolii şi a şcolii la viaţa comunităţii; 
- evaluarea complexă a întregii „vieţi şcolare”. 

 
Art. 6. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea  calităţii trebuie să: 
- definească, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii calităţii; 
- construiască, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor „purtătorilor de 

interese” (elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi 
reprezentanţi ai comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate; 

- urmărească respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a 
valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate; 

- evalueze impactul tuturor proceselor (mai ales al procesului de învăţământ) şi al 
activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi să raporteze în 
faţa autorităţilor asupra modului în care a fost asigurată calitatea; 

- propună măsuri de optimizare, creştere, dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de 
unitatea şcolară. 

 
Capitolul II 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI RESPONSABILITATEA COMISIEI 
DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

 
 Art. 7. CEAC este formată din 9 membri: Conducerea ei operativă este asigurată de 
conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta. În cadrul Liceul 
Tehnologic Astra Pitesti conducerea operativă a CEAC este asigurată de  director prof. ing. 
IONICĂ MARIA. 
 (1) Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din 
învăţământul preuniversitar cuprinde: 

 3 reprezentanţi ai corpului profesoral (aleşi prin vot secret în Consiliul Profesoral); 

 Reprezentantul sindicatului; 

 Reprezentantul Consiliului părinţilor; 

 Reprezentantul Consiliului elevilor; 

 Reprezentantul Consiliului local. 
 (2) Membrii Comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia respectivă, cu 
excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă.  
 

Art. 8. Responsabilitatea activităţii Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
este asigurată de: Prof. Aldea Floricica  

 Membrii comisiei: 
-    Prof. Mateescu Luminiţa responsabil cu perfectionarea şi activitatea extracurriculară 
-    Prof . Ceteraș Gabriela – responsabil cu evaluarea procesului instructiv – educativ şi 
îmbunătăţirea procedurilor de lucru 
-    Prof. Petrescu Ileana resprezentantul sindicatului 

- Marin Andreea – reprezentant al Consiliului elevilor  
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- Banariu Ioana  – reprezentant al Consiliului părinţilor 

- Gardin Florin  – reprezentant  al Consiliului local 
              

 Art. 9. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  
 a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 
aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor: 
 A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă şi infrastructura 
disponibilă, definită prin următoarele criterii: structurile instituţionale, administrative şi 
manageriale; baza materială; resursele umane. 
 B. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a 
obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: conţinutul 
programelor de studiu; rezultatele învăţării; activitatea metodică; activitatea financiară a 
organizaţiei. 
 C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii: strategii şi 
proceduri pentru asigurarea calităţii; proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor aplicate CDS/CDL şi a activităţilor desfăşurate; proceduri obiective şi 
transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; proceduri de evaluare periodică a calităţii 
corpului profesoral; accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; baza de date actualizată 
sistematic referitoare la asigurarea internă a calităţii; transparenţa informaţiilor de interes 
public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite; funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii; 
 b) elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în 
organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau 
publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern; 
 c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 
 d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii 
şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară sau străinătate, potrivit legii; 
 e) În funcţie de activităţile derulate, în cadrul CEAC se pot constitui şi alte echipe de 
lucru speciale. 
 

Art. 10. Atribuţiile coordonatorului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii: 
(1) În calitate de coordonator al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii: 
a) Este numit prin decizie internă de managerul unităţii şcolare, conform legislaţiei în 

vigoare; 
b) Asigură conducerea operativă, coordonând şi îndrumând activitatea comisiei de 

evaluare şi asigurare a calităţii; 
c) Elaborează Planul de muncă al comisiei; 
d) Stabileşte graficul activităţilor comisiei semestrial; 
e) Elaborează Planul Operaţional al comisiei; 
f) Elaborează Raportul de autoevaluare semestrial şi anual;  
g) Stabileşte responsabilitatea fiecărui membru al comisiei; 
h) În îndeplinirea atribuţiilor sale, semnează documentele comisiei, adresele şi 

comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii; 
i)    Prezintă Raportul de activitate al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în 

Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare; 
j) Colaborează permanent cu managerul unităţii şcolare, cu responsabilii de comisii 

metodice şi pe probleme şi cu şefii de compartimente (secretariat, contabilitate şi 
administraţie), în vederea asigurării unui proces continuu al calităţii; 

k) Reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea unităţii, I.S.J., Ministerul Educaţiei 
Nationale şi Cercetării Ştiinţifice, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu 
persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism, 
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etc. interesat în domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale 
în acest sens; 

l) Stabileşte sarcinile membrilor comisiei; 
m) Elaborează, împreună cu membri comisiei, graficul anual de efectuare a 

monitorizărilor şi a evaluării calităţii; 
n) realizează informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea personalului 

şcolii; 
o) Informează conducerea unităţii, I.S.J., Ministerul Educaţiei Nationale şi Cercetării 

Ştiinţifice, ARACIP privind monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ 
preuniversitar, pe baza standardelor, standardelor de referinţă şi propun măsuri 
ameliorative; 

p) Elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ 
preuniversitar şi ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare 
instituţională de către I.S.J., pe care le înaintează atât directorului unităţii, Consiliului 
de Administraţie, Consiliului profesoral, cât şi ARACIP; 

q) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către I.S.J., ARACIP, 
Ministerul Educaţiei Nationale si Cercetării Ştiinţifice; 

r) Reprezintă principala autoritate în planificarea calităţii în unitate. 
 
(2) În calitate de evaluator: 
a) Realizează evaluarea internă a şcolii, pe baza standardelor de acreditare şi a celor 
de calitate; 
b) Propune o strategie de îmbunătăţire a calităţii în unitatea de învăţământ; 
c) Implementează sistemul de management al calităţii. 
 
Art. 11. Atribuţiile membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii: 

 (1) CEAC este condusă operativ de un coordonator, desemnat de managerul unităţii 
şcolare, în şedinţa de constituire se stabilesc reponsabilitatile membrilor. 
 (2) Secretarul comisiei este ales prin vot, dintre membrii comisiei în şedinţa de 
constituire. 
 (3) Atribuţiile fiecărui membru al comisiei vor fi delegate de coordonatorul comisiei cu 
respectarea art. 7 alin 1 din prezentul regulament. 
 (4) Comisia se întruneşte în şedinţă ordinară, lunar, conform graficului, respectiv în 
şedinţă extraordinară, ori de câte ori este cazul, la cererea managerului, a coordonatorului 
CEAC sau a două treimi din numărul membrilor. Şedinţele ordinare ale CEAC sunt statutar 
constituite în cazul întrunirii a cel puţin două treimi din numărul membrilor. 
 (5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, CEAC adoptă hotărâri prin votul a două treimi din 
numărul membrilor săi prezenţi. Hotărârile CEAC se înaintează spre aprobare Consiliului de 
Administraţie al şcolii şi se fac publice la avizierul şcolii. 
 (6) CEAC îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
 a) în conformitate cu prevederile legale, realizează Strategia CEAC şi Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al CEAC, în baza cărora elaborează Planul Operaţional; 
 b) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională 
privind calitatea educaţiei; 
 c) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în 
organizaţie. Raportul este public şi pus la dispoziţia evaluatorului extern; 
 d) formulează propuneri privind îmbunătăţirea calităţii educaţiei; 
 e) aplică şi evaluează nivelul de aplicare a standardelor, standardelor de referinţă, 
indicatorilor de performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul 
preuniversitar; 
 f) aplică şi respectă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a 
organizaţiilor furnizoare de educaţie; 
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 g) membrii CEAC respectă codul de etică profesională în evaluare, conform art. 13 alin. 
2; 
 h) întocmeşte şi publică rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare 
internă a calităţii; 
 i) aplică manualele de evaluare internă a calităţii; 
 j) îşi desfăşoară activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici publicate pe site - 
ul ARACIP; 
 k) aduce la îndeplinire propunerile venite din partea I.S.J. Arges, Ministerului Educaţiei 
Nationale si Cercetarii Stiintifice, sau/şi ARACIP măsurile de asigurare şi îmbunătăţire a 
calităţii în învăţământul preuniversitar. 

 
 (7) Atribuţii generale ale membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii: 

a) Respectă standardele, standardele de referinţă, indicatorii de performanţă, precum şi 
metodologia de asigurare a calităţii; 
b) Elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii din Liceul 
Tehnologic „Astra”  Pitesti; 
c) Revizuiesc şi optimizează politicile şi procedurile elaborate; 

 d) Elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare; 
 e) Reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii; 
 f)  Întocmesc rapoarte şi propun măsuri corective şi preventive; 
 g) Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei; 
 h) Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare. 

i) Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 
asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi 
criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 
j) Cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii 
şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară şi din străinătate, potrivit legii; 
k) Participă la şedinţele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii; 
l)  Efectuează asistenţe la ore; 
m) Întocmesc fişe de asistenţă pentru cadrele didactice asistate; 
n) Evidenţiază punctele tari şi punctele slabe ale activităţii ştiinţifice şi metodice ale 
cadrelor didactice asistate; 
o) Propun acţiuni de îmbunătăţire a punctelor slabe; 
p) Asigură calitatea procesului educaţional; 
s) Sunt  un bun exemplu pentru cadrele didactice din şcoală; 
t) Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare (evaluare internă) 
instituţională şi privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea organizaţiei 
furnizoare de educaţie; 
u) Urmăresc îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală; 
v) Asigură informarea şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, 
părinţi, cadre didactice, agenţi economici, comunitate locală); 
x) Revizuiesc şi optimizează politicile şi strategiile educaţionale la nivelul unităţii 
şcolare; 
y) Sunt la curent cu noutăţile în domeniu, transmise în sistem de MENCS şi ARACIP; 
z) Deţin materialele informative despre sistemul de management al calităţii, prelucrează 
informaţia primită şi o diseminează în şcoală către celelalte cadre didactice, părinţi, 
elevi. 
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 (8) Atribuţii specifice ale membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii: 
 Membru al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  - Responsabil comisie – 
prof. Aldea Floricica: 

a) Redactează documentele necesare; 
b) Colaborează la întocmirea tuturor documentelor comisiei; 
c) Participă la toate şedinţele comisiei; 
d) Încarcă documentele şcolii pe platforma ARACIP ( https://calitate.aracip.eu); 
e) Ţine legătura permanent cu responsabilii comisiilor metodice şi pe probleme pentru 

strângerea de informaţii, necesare la elaborarea documentelor de autoevaluare şi a 
măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii; 

f)    Colaborează la revizuirea, actualizarea şi elaborarea procedurilor pentru activităţile 
care se derulează în unitatea şcolară; 

g) Colaborează la elaborarea analizei SWOT a unităţii şcolare; 
h) Colaborează la elaborarea Planului de îmbunătăţire a calităţii în unitatea şcolară; 
i)    Acordă sprijin conducerii şcolii pentru întocmirea documentaţiei de acreditare şi 

autorizare provizorie. 
 
 Secretarul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii – prof. Mateescu Luminiţa: 

a) Redactează documentele necesare; 
b) Colaborează la întocmirea tuturor documentelor comisiei; 
c) Participă la toate şedinţele comisiei; 
d) Redactează procesele verbale ale întâlnirilor comisiei; 
e) Ţine legătura permanent cu responsabilii comisiilor metodice şi pe probleme pentru 

strângerea de informaţii, necesare la elaborarea documentelor de autoevaluare şi a 
măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii; 

f)    Colaborează la revizuirea, actualizarea şi elaborarea procedurilor pentru activităţile 
care se derulează în unitatea şcolară; 

g) Colaborează la elaborarea analizei SWOT a unităţii şcolare; 
h) Colaborează la elaborarea Planului de îmbunătăţire a calităţii în unitatea şcolară; 
i)    Acordă sprijin conducerii şcolii pentru întocmirea documentaţiei de acreditare şi 

autorizare provizorie. 

 
 Membru al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  -– Prof. Ceteraș Gabriela 

a) Redactează documentele necesare; 
b) Colaborează la întocmirea tuturor documentelor comisiei; 
c) Participă la toate şedinţele comisiei; 
d) Redactează procesele verbale ale întâlnirilor comisiei; 
e) Ţine legătura permanent cu responsabilii comisiilor metodice şi pe probleme pentru 

strângerea de informaţii, necesare la elaborarea documentelor de autoevaluare şi a 
măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii; 

f)    Colaborează la revizuirea, actualizarea şi elaborarea procedurilor pentru activităţile 
care se derulează în unitatea şcolară; 

g) Colaborează la elaborarea analizei SWOT a unităţii şcolare; 
h) Colaborează la elaborarea Planului de îmbunătăţire a calităţii în unitatea şcolară; 
i)    Acordă sprijin conducerii şcolii pentru întocmirea documentaţiei de acreditare şi 

autorizare provizorie. 
 Membru al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  - Reprezentant al  
sindicatului – Prof. Petrescu Ileana 

a) Participă la şedinţele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii; 
b) Aduce la cunoştinţa comisiei probleme şi aspecte din viaţa membrilor de sindicat; 
c) Propune soluţii de îmbunătăţire a calităţii în şcoală; 
a) Transmite către sindicat problemele legate de calitatea activităţii şcolii. 
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Membru al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  - Reprezentant al elevilor 
-  Marin Andreea 
d) Participă la şedinţele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii; 
e) Aduce la cunoştinţa comisiei probleme şi aspecte din viaţa elevilor; 
f)    Propune soluţii de îmbunătăţire a calităţii în şcoală; 
g) Transmite către Consiliul Elevilor problemele legate de calitatea activităţii şcolii. 

 
 Membru al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  - Reprezentant al 
părinţilor -  Banariu Ioana            

a) Participă la şedinţele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii; 
b) Aduce la cunoştinţa comisiei probleme şi aspecte privind relaţia cadru didactic – 
elev – părinte; 
c) Propune soluţii de îmbunătăţire a calităţii în şcoală; 
d) Transmite către Consiliul reprezentativ al părinţilor problemele legate de calitatea 
activităţii şcolii. 
 
Membru al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  - Reprezentantul 
Consiliului local - Gardin Florin 
a) Participă la şedinţele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii; 
b) Aduce la cunoştinţa comisiei probleme şi aspecte privind relaţia şcoală – consiliu 
local; 
c) Propune soluţii de îmbunătăţire a calităţii în şcoală; 
d) Transmite către Consiliul Local Piteşti problemele legate de calitatea activităţii şcolii. 

 
 

 
Capitolul III 

MANDATUL COMISIEI DE EVALUARE 
ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII ŞI PROCEDURA DE SELECŢIE 

A MEMBRILOR COMISIEI 
 
 
 Art. 12. Constituirea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii: 
 (1) Membri Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii sunt aleşi prin vot secret în 
Consiliul Profesoral odată la patru ani. În mod excepţional membri comisiei sunt aleşi la 
începutul fiecărui an şcolar, dacă acest lucru este impus de plecarea din unitatea şcolară a 
unui membru al acesteia sau la încetarea calităţii de membru. 
 (2) Cadrele didactice selectate în Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii trebuie să 
aibă următoarele competenţe:  
 a) Profesionale: 
       - titular; 
 - bine pregătit profesional; 
 - cu buna reputaţie în şcoală şi comunitate; 
 - cu rezultate obţinute de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii. 
 b) Intelectuale: 
 - deschis schimbărilor; 
 - pasionat pentru meserie; 
 - adept al principiilor calităţii, al muncii de calitate. 
 c) Organizaţionale: 
 - preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale; 
 - bun organizator. 
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d) Morale: 
 - fire neconflictuală; 
 - ţinuta morală impecabilă; 
 - ataşat de copii, comunicativ, empatic. 

 

(3) Reprezentantul sindicatului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  
     - să fie membru al sindicatului cu o vechime de cel puţin doi ani; 
 - bună reputaţie în comunitate; 
     - să cunoască activitatea unităţii şcolare; 

 - deschis schimbărilor; 
 - adept al muncii de calitate; 

 - fire neconflictuală; 
 - ţinută morală impecabilă; 

 - comunicativ, empatic. 
 

(4) Reprezentantul elevilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  
 - media la purtare 10 (zece); 
 - media generală peste 8,00 (opt); 

 - ținută morală impecabilă; 
 - deschis schimbărilor; 
 - bun organizator; 
 - fire neconflictuală. 
 

(5) Reprezentantul părinților trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
 - studii medii; 
 - bună reputaţie în comunitate; 

 - deschis schimbărilor; 
 - adept al muncii de calitate; 

 - fire neconflictuală; 
 - ţinuta morală impecabilă; 

 - comunicativ, empatic. 
 
(6) Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Piteşti trebuie să îndeplinească 
următoarele conditii: 
 - bună reputaţie în comunitate; 
     - să cunoască activitatea unităţii şcolare 

 - deschis schimbărilor; 
 - adept al muncii de calitate; 

 - fire neconflictuală; 
 - ţinuta morală impecabilă; 

 - comunicativ, empatic. 
 

 Art. 13. Mandatul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii este de patru ani. 
La începutul fiecărui mandat se aplică procedura de selecţie a membrilor comisiei din rândul 
cadrelor didactice din unitatea şcolară, mebrii sindicatului, elevi, părinţi şi Administraţie locală. 
  
 Art. 14. Procedura de selecţie a reprezentanţilor cadrelor didactice din 
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii: 
 Pasul 1 – Apelul către cadrele didactice din şcoală; 
 Pasul 2 – Afişarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească; 
                  Pasul 3 – Comunicarea de catre  conducatorul organizaţie şcolare a persoanei 
desemnate coordonator CEAC; 
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 Pasul 4 – Alegerea de către Consiliul Profesoral prin vot secret a reprezentanţilor 
cadrelor didactice; 
 Pasul 5 – Afişarea  rezultatelor. 
 
 Art. 15. Încetarea calităţii de membru: 
 (1) Membrii CEAC, cu excepţia coordonatorului, pot fi revocaţi din funcţie prin decizie a 
coordonatorului CEAC şi înştiinţarea conducerii unităţii şcolare, în următoarele situaţii: 
  

Pentru cadrele didactice: 
 a) prin absenţa nejustificată la două şedinţe consecutive sau la trei şedinţe într-un an 
calendaristic; 
 b) dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o 
perioadă mai mare de 90 de zile; 
 c) ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor care îi revin în cadrul comisiei; 
 d) ca urmare a nerespectării termenelor stabilite de responsabilul comisiei în 
îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;  
 e) ca urmare a încălcării Codului de etică profesională; 
 f) nu mai este preocupat de pregătirea şi dezvoltarea profesională; 
 g) îşi pierde reputaţia în şcoală sau în comunitatea locală; 
 h) nu formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii; 
 i) îi încetează contractul de muncă; 
 j) la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, 
cu repercusiuni asupra prestigiului LICEULUI TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI, MEN şi / sau al 
ARACIP, după caz. 
 
 Pentru reprezentantul sindicatului: 

a) nu îşi îndeplineşte atribuţiile care îi revin; 
b) îi încetează contractul de muncă în cadrul unităţii de învăţământ; 
c) are sancţiuni aplicate la locul de muncă; 
d) manifestă dezinteres în relaţia sindicat – CEAC; 
e) nu mediază relaţia sindicat – CEAC. 

 
 Pentru reprezentantul elevilor: 

a) nu mai îndeplineşte calitatea de elev; 
b) nu-şi respectă atribuţiile care îi revin; 
c) are sancţiuni aplicate. 

 
 Pentru reprezentantul părinţilor: 

a) nu mai îndeplineşte calitatea de părinte al unui elev şcolarizat în unitatea de 
învăţământ; 
b) nu-şi respectă atribuţiile care îi revin; 
c) nu este un membru respectabil al comunităţii locale. 
 

 Pentru reprezentantul comunităţii locale: 
f) nu îşi îndeplineşte atribuţiile care îi revin; 
g) îi încetează contractul de muncă în cadrul comunităţii locale; 
h) are sancţiuni aplicate la locul de muncă; 
i) manifestă dezinteres în relaţia unitate şcolară – comunitate locală; 
j) nu mediază relaţia unitate şcolară – comunitate locală. 

 
 (2) Coordonatorul CEAC poate fi revocat din funcţie, prin decizie a directorului unităţii 
şcolare. 
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Capitolul IV 

DISPOZIȚII FINALE 
 

Art. 16. Intrarea în vigoatre a Regulamentului: 
(1) Prezentul Regulament intră în vigoare în momentul adoptării de către Consiliul de 
Administraţie. 
(2) CEAC poate revizui regulamentul, aducând modificări ori de câte ori este necesar. 

 
Elaborat : 

            Prof. Aldea Floricica  
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