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REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE  

AL  
COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  

DIN  LICEUL TEORETIC “O.C.TĂSLĂUANU” TOPLIŢA 
 
 

APROBAT 
ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 
 
CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este înfiinţată în temeiul: 

 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie 

aprobată cu completări si modificări prin LEGEA nr. 87/13.04.2006, cu modificările 
ulterioare 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învățământul preuniversitar 
OMEC 5115/2014 

 
Art. 2. Misiunea CEAC este de a realiza evaluarea internă a calităţii educaţiei, cu scopul de a 
cuantifica capacitatea LTOCT de a satisface aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate şi de 
a disemina informaţii coerente şi credibile despre calitatea educaţiei furnizate în LTOCT. 
 
Art. 3. Obiectivele CEAC 

 îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor educaţionale furnizate 
 dezvoltarea unei culturi a calităţii la nivelul LTOCT 
 implementarea sistemului de evaluare internă a calităţii proceselor didactice 
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CAPITOLUL II: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  
 
Art. 4. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din LTOCT  este constituită din 7 membri. 
(1) Componenţa CEAC din LTOCT este următoarea: 
a) 4 reprezentanţi ai corpului profesoral, dintre care unul este reprezentant al sindicatului 
b) 1 reprezentant al  părinţilor 
c) 1 reprezentant al consiliului local  
d) 1 reprezentant al elevilor din ciclul liceal. 
(2) Membrii CEAC nu pot îndeplini funcţii de conducere, cu excepţia directorul liceului, care asigură 
conducerea operativă. 
 
Art. 5. (1) Calitatea de membru al CEAC poate fi îndeplinită de orice cadru didactic titular al 
liceului,  cu gradul didactic I, experienţă la clasă de minim 10 ani. 
(2) Membrii CEAC nu pot îndeplini funcţii de conducere, cu excepţia directorului, care asigură 
conducerea operativă. 
 
Art. 6. Procedura de selecţie a membrilor CEAC 
(1) Selecţia reprezentanţilor corpului didactic va respecta următoarea procedură 
- apelul către cadrele didactice din şcoală şi comunicarea condiţiilor pe care trebuie să le 
îndeplinească  
- depunerea unei scrisori de intenţie, însoţită de CV 
- prezentarea candidaţilor în Consiliul profesoral 
- alegerea membrilor prin vot secret, de către Consiliul profesoral 
(2) Pentru reprezentantul Consiliului local: 

- solicitarea adresată de directorul unităţii 
- hotărârea Consiliul local Topliţa 

(3) Pentru reprezentantul părinţilor: 
- desemnarea reprezentantului de către Consiliul Părinţilor din LTOCT, la prima 

întâlnire/şedinţă anuală. 
(4) Pentru reprezentantul elevilor din ciclul liceal: 

- desemnarea reprezentantului de către Consiliul Elevilor din LTOCT, la prima 
întâlnire/şedinţă anuală. 

 
Art. 7. Înfiinţarea si completarea CEAC 
(1)  Durata mandatului comisiei este de 4 ani. 
(2) Prin hotărârea Consiliul de administraţie al LTOCT, componenţa CEAC poate fi modificată anual, 
în perioada 15 septembrie-01 octombrie. 
(3) Încetarea calităţii de membru se poate realiza în următoarele condiţii: 

a) la cererea membrului respectiv, fără a fi necesară motivarea cererii 
b) la cererea preşedintelui CEAC, ca urmare a neîndeplinirii sarcinilor asumate. 

 
CAPITOLUL III FUNCŢIONAREA CEAC 
Art.8 (1) CEAC se întruneşte lunar în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare, atunci când este 
nevoie.  
(2) Şedinţa este statutar constituită atunci când sunt prezenţi cel puţin 5 dintre membrii comisiei. 
(3)  Spaţiul de lucru destinat CEAC este în laboratorul de Fizică 
(4) Camera dovezilor, în care vor fi depozitate portofoliile elevilor din clasele de început de ciclu 
este situată la etajul al II-lea (fosta magazine administrativă). 
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CAPITOLUL IV. ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI   
Art. 9. (1) Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii: 
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 
calităţii, aprobate de directorul LTOCT 
b) elaborează anual, până la data de 01 octombrie, un raport de evaluare internă privind calitatea 
educaţiei. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin publicare pe pagina web a 
liceului şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern (la cerere). 
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 
(2) Preşedintele CEAC asigură conducerea executivă şi are următoarele responsabilităţi: 
a) stabileşte sarcinile membrilor comisiei; 
b)  elaborează graficul anual de efectuare a monitorizării şi evaluării interne 
c) informează conducerea unităţii privind rezultatele monitorizărilor şi propune măsuri de 
ameliorare; 
d) elaborează sinteze ale Raportului de autoevaluare internă a activităţii pe care le înaintează 
directorului şi le prezintă Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral. 
 
(3) Atribuţiile membrilor CEAC 
a) elaborează proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii din  LTOCT 
b) revizuiesc şi optimizează procedurile elaborate; 
c) elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare; 
d) realizează minim 10 asistenţe/an la activităţile didactice la clasă şi extraclasă, pe baza graficului 

realizat de preşedintele CEAC 
e) reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii; 
f) participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei; 
g) colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare; 
(4) Domeniile de evaluare şi asigurare a calităţii de către comisie sunt: 

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, parcursul 
absolvenţilor în mediul extern al unităţii. 

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 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. 
 
CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 10. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare poate fi modificat, completat, 
îmbunătăţit,în funcţie de necesităţi, cu aprobarea Consiliului de Administraţie. 
Art. 11. Regulamentul este adus la cunoştinţa membrilor CEAC, cadrelor didactice, elevilor, 
părinţilor, autorităţilor locale, comunităţii şi va fi afişat pe web-site-ul şcolii. 
 


