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Capitolul I - Dispoziţii generale 

 

Art.1. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) în Şcoala Gimnazială 

„Alexandru cel Bun” Bacău este un organism de asigurare internă a calităţii educaţiei înfiinţată în baza 

următorului cadru legal: 

a) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75 din 12/07/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

aprobată cu completări şi modificări de Legea nr. 87/13.04.2006, cu modificările ulterioare; 

b) H.G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei 

Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; 

c) H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare și funcţionare; 

d) H.G. nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, 

acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie; 

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

unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

f) O.M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesional al experţilor în evaluare şi 

acreditare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; 

g) 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 Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, a 

experţilor în evaluare şi acreditare şi a Programului de formare pentru experţii în evaluare şi acreditare ai 

Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; 

h) HG nr 1534/2008 privind aprobarea standardelor de referinţă şi indicatorilor de performanţă pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

i) Decizia nr. 97 din 14.10.2013 de numire a membrilor CEAC de la Şcoala Gimnazială „Alexandru 

cel Bun” Bacău. 

Art. 2. Stabilirea scopului – Viziunea şi misiunea şcolii 

VIZIUNEA  

 Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” este o instituție ce își exploatează toate resursele pentru 

promovarea valorilor şi a principiilor democrate, pentru implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii 

şi pentru extinderea serviciilor şcolii în slujba comunității. 

 Performanța, competiția transparentă și onestă, cooperarea și încurajarea inițiativei 

individuale și a inovației didactice sunt temelia climatului educațional propice actului învățării. 
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Aceste aspecte sunt menite să susțină dezvoltarea individuală a fiecărui elev și egalitatea de șanse prin 

educație.  

 Instituția noastră este o şcoală ce are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie 

(copii, adolescenți şi adulţi). Dascălii asigură cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei 

convieţuiri armonioase, compatibile cu standardele şi valorile europene, satisfacerea nevoii fiecărui elev 

de a se simţi demn, competent, dependent de alţii şi în acelaşi timp autonom. 

MISIUNEA 

 Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” este una dintre şcolile de prestigiu din municipiul Bacău, 

apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru: 

 eficienţa activităţii instructiv-educative; 

 condiţiile materiale asigurate în vederea unui învăţământ de calitate; 

 asigurarea egalităţii de şanse tuturor elevilor și dascălilor; 

 performanță și interes în activitatea didactică; 

 ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană. 

 Urmărim ca alternativa educaţională „STEP BY STEP” să se dezvolte în continuare, aşa cum se 

întâmplă încă din anul școlar 2002 – 2003, şi să aducă beneficii importante şcolii şi învăţământului 

băcăuan. 

Facilitățile oferite de şcoală au la bază învăţarea pe tot parcursul vieţii, educarea complexă şi 

echilibrată a tinerilor prin oferirea accesului la informaţie şi transformarea acesteia în cunoaştere. 

Reliefarea caracterului informativ al activității didactice înseamnă trecerea de la prelegere şi lecţie 

obişnuită către activităţile activ - participative centrate pe elev. 

Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Bacău satisface nevoia elevului de a se simţi 

competent, integrat în colectiv şi independent şi de a-și forma un comportament ecologic. 

Şcoala acceptă rolul de iniţiator/ susţinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al tradiţiilor 

locale. 

Art.3. Misiunea C.E.A.C. este de a efectua evaluarea internă a calităţii serviciilor educaţionale 

oferite de Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, cu scopul de: 

 a atesta capacitatea fiecărei structuri furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările beneficiarilor 

şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare; 

 a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar; 

 a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi din şcoală; 

 a asigura informarea şi evaluarea gradului de satisfacţie a tuturor factorilor implicaţi în procesul 

de învăţământ (elevi, părinţi, cadre didactice, personal didactic - auxiliar, comunitatea locală etc.); 

 a revizui şi optimiza politicile şi strategiile educaţionale la nivelul instituţiei de învăţământ. 
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Art.4. Activitatea C.E.A.C. se desfăşoară în baza prezentului Regulament şi a Strategiei de 

evaluare internă a calităţii stabilită de Consiliul de Administraţie. 

Art.5. Activităţii specifice a C.E.A.C. i se va aloca un spaţiu destinat prin decizia internă a 

directorului unităţii, cu toate dotările necesare funcţionării adecvate (Cabinet C.E.A.C.). 

 

Capitolul II - Structura organizatorică 

 

Art.6. (1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) este formată din 7 membri 

după cum urmează: 

 Coordonator – prof. înv. primar Iosub Lenuța; 

 3 reprezentanţi ai corpului profesoral - prof. înv. primar Moisă Carmen - Lucia; 

- prof. Alexoae Mădălina; 

- prof. înv. preșcolar Țâțaru Cristina 

 reprezentant al părinţilor – prof. Leibu Angela; 

 reprezentant al sindicatului – înv. Ciupală Angela; 

 reprezentant al Consiliului local – Ababei Radu; 

(2) Unul din membrii comisiei va îndeplini funcţia de secretar de comisie C.E.A.C., acesta fiind 

desemnat de coordonatorul comisiei. Secretarul comisiei are printre atribuţii şi redactarea proceselor - 

verbale ale şedinţelor C.E.A.C. 

Art.7. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ocuparea funcţiilor de membru în cadrul C.E.A.C.: 

 bine pregătiţi profesional, titulari; 

 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; 

 buni organizatori; 

 persoane non-conflictuale; 

 ţinută morală impecabilă; 

 ataşaţi de elevi, comunicativi, empatici. 

Art. 8. Procedura de alegere / desemnare a membrilor C.E.A.C. 

(1) Alegerea reprezentanţilor corpului profesoral va respecta următoarea procedură: 

a) la sfârşitul ciclului de activitate C.E.A.C., coordonatorul C.E.A.C., în colaborare cu directorii școlii şi 

cu Consiliul de Administraţie, comunică procedura de alegere a noilor membri C.E.A.C. Consiliului 

Profesoral, cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţa de alegere a acestora şi afişează condiţiile pe care 

trebuie să le îndeplinească membrii CEAC. 
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b) candidaturile se pot depune în nume individual, cu scrisoare de intenţie, cu cel puţin o zi înaintea 

şedinţei de alegere a membrilor C.E.A.C., sau se pot propune, din partea Consiliului Profesoral, acestea 

fiind însoţite de argumentările propunătorului, conform art.7, din prezentul Regulament. 

c) Consiliul Profesoral alege o comisie de numărare şi validare a voturilor. 

d) alegerea membrilor C.E.A.C. se face prin vot secret, cu majoritate absolută directorul urmând să emită 

deciziile de numire a noilor membri CEAC. 

(2) Desemnarea reprezentantului sindicatului, al Comitetului de părinţi şi al Consiliului local. 

a) Directorul solicită în scris organizaţiei sindicale, Comitetului de părinţi şi Consiliului local 

desemnarea reprezentantului său, precizând condiţiile prevăzute la art.6 şi art.7; 

b) Organizaţia sindicală, Comitetul de părinţi, şi Consiliul local îşi desemnează reprezentanţii conform 

prevederilor statutare şi comunică în scris conducerii unităţii numele acestora în termen de cel mult 15 

zile de la solicitare. 

c) Directorul emite deciziile de numire. 

Art. 9. Durata mandatului C.E.A.C. este de 3 (trei) ani. În cazul în care un membru îşi pierde 

această calitate, din orice motiv, comisia se completează până la expirarea mandatului acesteia, în termen 

de cel mult 30 zile, cu respectarea prevederilor art. 6 - 8. 

Art. 10. Un membru al C.E.A.C. îşi pierde calitatea în următoarele condiţii: 

a) la finalul mandatului; 

b) la împlinirea vârstei de pensionare; 

c) ca urmare a transferării / restrângerii de activitate; 

d) ca urmare a dobândirii unei funcții de conducere; 

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

f) ca urmare a decesului; 

g) ca urmare apariţiei unei situaţii de incompatibilitate cu calitatea de membru C.E.A.C.; 

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

i) ca urmare a pierderii calităţii de membru în Comitetul de părinţi; 

j) prin revocare de către directorul unităţii la solicitarea coordonatorului C.E.A.C., 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; 

- încălcarea codului de etică profesională în evaluare. 
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Capitolul III - Roluri şi responsabilităţi specifice C.E.A.C. (Dovezi. Organizarea dovezilor. 

Stabilirea hărţii dovezilor) 

 

Art. 11. Stabilirea domeniilor (şi subdomeniilor) supuse evaluării: 

(1) Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă a infrastructurii disponibile, 

definită prin următoarele criterii: 

a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale; 

b) baza materială; 

c) resursele umane. 

(2) Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine 

rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: 

a) conţinutul programelor de studiu; 

b) rezultatele învăţării; 

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică după caz; 

d) activitatea financiară a organizaţiei. 

(3) Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii: 

a) strategii şi proceduri privind asigurarea calităţii; 

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor 

desfăşurate; 

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; 

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; 

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; 

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii; 

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, 

diplomele si calificările oferite; 

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii. 

Art.12. Rolul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii: 

- Realizează evaluarea internă, multicriterială, a instituţiei de învăţământ, a măsurii în care aceasta şi 

programul său îndeplinesc standardele de calitate; 

- Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi de asigurare a calităţii; 

- Implementează sistemul de management al calităţii; 

- Elaborează Rapoarte de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizate pe baza standardelor; 
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- Evaluează, analizează şi propune conducerii şcolii acţiuni corective continue, bazate pe selectarea şi 

adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe selectarea şi aplicarea standardelor de referinţă 

celor mai relevante. 

Art.13. 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. 

Art.14. Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii: 

 Monitorizează realizarea acţiunilor propuse în planurile operaţionale şi colectează dovezi; 

 Elaborează planul de acţiune privind asigurarea calităţii; 

 Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

conform criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 Gestionează documentele elaborate; 

 Pregăteşte şi efectuează evaluarea internă; 

 Întocmeşte anual raportul de autoevaluare privind calitatea educaţiei pe baza căruia directorul 

elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului. Raportul este adus la cunoştinţa 

tuturor beneficiarilor (elevi, părinţi) şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern. 

 Elaborează planuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pe baza observărilor la lecţii a predării - 

învăţării, a raportului de autoevaluare şi a recomandărilor organismelor de control abilitate; 

 Elaborează propuneri de îmbunătăţirea calităţii educaţiei; 

 Colaborează şi cooperează cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.); 

 Colaborează cu alte Comisii din reţeaua şcolară, agenţi economici şi organisme abilitate sau 

instituţii similare, potrivit legii; 

 Pune la dispoziţia organelor abilitate, potrivit legii, raportul de autoevaluare şi dovezile aferente 

precum şi planurile de îmbunătăţire; 

 Colaborează cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor aducând la cunoştinţa acestora nivelul 

serviciilor de calitate furnizate de unitatea de învăţământ, rezultatele şcolare obţinute. 

 

Capitolul IV- Drepturi şi obligaţii 

 

Art. 15. Drepturi şi obligaţii ale membrilor C.E.A.C. 

 Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica documentele şi activitatea cadrelor 

didactice, ale directorului şi ale administratorului unităţii; 
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 Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica utilizarea eficientă şi întreţinerea bazei 

materiale a unităţii; 

 Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica condiţiile de asigurare a securităţii şi 

sănătăţii elevilor; 

 Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa conducerii unităţii orice nereguli 

sesizate în procesul de verificare şi evaluare; 

Art.16. Recompense şi sancţiuni 

 Membri C.E.A.C., cadre didactice, vor avea prioritate la premii şi distincţii stabilite la nivel de 

unitate; 

 Membrii C.E.A.C. vor fi scutiţi de serviciul pe şcoală; 

 Neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în regulament se sancţionează (sancţiunile mergând progresiv 

de la avertisment verbal până la excluderea şi înlocuirea respectivului membru în C.E.A.C.). 

Art. 17. Dispoziţii finale 

 Prezentul regulament are valabilitate pe perioada fiinţării actualei comisii (14.10.2013 – 

30.09.2014); la începutul fiecărui an se fac actualizările necesare. 

 Orice control sau evaluare externă a calităţii se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a 

activităţii din unitatea de învăţământ. 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. 

 Regulamentul va fi adus la cunoştinţa membrilor comisiei, cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, 

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

 

Întocmit de: 

COMISIA C.E.A.C.:  

prof. înv. primar IOSUB LENUȚA 

prof. înv. primar MOISĂ CARMEN – LUCIA 

prof. ALEXOAE CRISTINA-MĂDĂLINA 

prof. înv. preșcolar ȚÂȚARU CRISTINA 

prof. LEIBU ANGELA 

înv. CIUPALĂ ANGELA 

ABABEI RADU 


