
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” BACĂU 
 

 

DECIZIE nr. 97 din 14.10.2013 

de constituire a Comisiei de evaluare și asigurare a calității 

 

Profesor Iancu Eugenia, director al Școlii Gimnaziale „Alexandru cel Bun” Bacău, numit prin 

Decizia I.Ș.J Bacău nr. 964/ 26.08.2013, 

În temeiul: 

- Art. 96 și art. 97 din Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale; 

- Standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 

intern, cuprinzând standardele de management / control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea 

sistemelor de control managerial; 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 19, litera (d) din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925 din 08.09.2005; 

- Regulamentul intern, avizat în ședința Consiliului profesoral din data de 12.09.2013, validat de 

Consiliul de Administrație din data de 12.09.2013; 

- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005 

privind asigurarea calității educației; 

- Art. 43 și art. 44 din reglementările Ordonanței de Urgență nr. 75/2005 privind asigurarea 

calității educației; 

- O.U.G. nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calității educației; 

- Hotărârea Consiliului profesoral din data de 12.09.2013; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație din data 12.09.2013; 

- Legea nr 240/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2006 pentru 

modificarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației; 

- Cap. IV din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/08.09.2005; 

 

DECID: 

Art. 1 Începând cu data de 14.10.2013, Comisia de evaluare și asigurare a calității, va avea 

următoarea componență: 

prof. înv. primar Iosub Lenuța – coordonator 

prof. înv. primar Moisă Carmen – membru 

prof. Alexoae Mădălina – membru 

prof. înv. preșcolar Nistor Margareta – membru 

prof. Leibu Angela – reprezentatul părinților 

înv. Ciupală Angela – reprezentantului F.S.L.I. 

Grițcu Gabriel - reprezentantul Consiliului Local. 

Art. 2 Comisia funcționează în baza Legii nr. 87/2006 și a Ordonanței de urgență nr 75/2005 

emise de M.E.C. 

Art. 3 Prezenta decizie se încredințează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

secretariat din cadrul instituției publice. 

 

Director, 

prof. Iancu Eugenia 


