
CENTRUL SCOLAR
DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

SIGHETU-MARMAȚIEI

Sighetu Marmatiei, Str. Tisei, nr. 1
Tel. 0262 317308, fax. 0262317308
e-mail: scgencopiidefsighet@yahoo.com

D E C I Z I E
privind numirea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)

Văzând Decizia Inspectorului Scolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş nr. 3796 din 21.12.2016, cu
privire la numirea doamnei MARFICI ORESIA AURORA, in functia de director la Centrul Scolar de Educatie Incluziva
Sighetu-Marmatiei,

În temeiul:

 Art. 96 și art. 256 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul

Oficial al României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare;
 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;
 Art. 37 și Art. 79, alin. (2), lit. (b) și (e) din Regulamentul de organizare si funcționare a unităților de învățământ

preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5079/2016;
 Văzând Hotararea Guvernului nr. 536/2011, privind organizarea şi funcţionarea invatamantului special si a

Regulamentului de organizare si functionare a invatamantului special Ordinul 5573/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare

 Văzând procesul-verbal al consiliului profesoral la data de 06.09.2018

Directorul Centrului Scolar de Educatie Incluziva Sighetu-Marmatiei,
emite următoarea decizie:

Art. 1 - Începând cu data prezentei se numeşte Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) pentru anul
școlar 2018-2019, în următoarea componenţă:
Funcţia Numele şi prenumele
Coordonator MUTAFFOF MELANIA MARIA
Secretar
Membri

IOICALIUC ANA MANUELA
STEFANOIU DANIELA
BLEDEA LUCIA ILEANA
CORNESTEAN SILVIA – reprezentantul sindicatului

ENACHE NITA – reprezentantul parintilor
ORZA DORU -reprezentant al Consiliului Judetean Maramures

Art. 2 - Orice prevedere anterioară prezentei, pe această tematică, se abrogă.
Art. 3 - Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru evaluarea și

asigurarea calității din cadrul Centrului Școlar pentru Educație incluzivă, prevăzut în Anexa nr. 1, ce face parte
integrantă din prezenta decizie.

Art. 4 - Pe lângă membrii comisiei, sunt desemnate a efectua inspecţii la clasă pentru CEAC şi
MARFICI ORESIA AURORA - director

Art. 5 - Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prezenta decizie conform legislaţiei specifice.
Art. 6 - Prezenta decizie se comunică tuturor persoanelor nominalizate

Sighetu-Marmatiei,
Nr.
511
Data: 06.11.2018

Director,
prof. Marfici Oresia Aurora

Lider sindical în unitate din
partea SLÎMM,

prof. Stefanoiu Daniela Liliana

http://idrept.ro/00084761.htm
http://idrept.ro/00091934.htm
mailto:scgencopiidefsighet@yahoo.com
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Anexa nr.1
la Decizia

nr.511 / 06.11.2018

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL COMISIEI PENTRU

EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SIGHETU-MARMATIEI

Cuprins

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

CAPITOLUL II – Organizarea și funcționarea Comisiei pentru Evaluarea și
Asigurarea Calității (CEAC)

CAPITOLUL III – Dispoziţii finale şi tranzitorii

ANEXE

1.1. Model Minută ședință;
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CAPITOLUL I – Dispoziții generale

Art. 1.
Prezentul Regulament stabilește modalitatea de organizare și funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea

Calității din Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației.

Art. 2.
Prezentul regulament s-a elaborat în conformitate cu următoarele acte normative:

a) Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările si completările
ulterioare;

b) Legea nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

c) Hotărârea nr. 21 din 10 ianuarie 2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor
de învăţământ preuniversitar;

d) Hotărârea nr. 22 din 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea
autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;

e) Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
f) Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
g) Ordinul nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a

unităţilor de învăţământ preuniversitar;
h) Ordinul nr. 3027 din 8 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016.

Art. 3.
În înțelesul Ordonanţei de urgenţă nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei:
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. Pot fi organizaţii furnizoare de educaţie şi

alte persoane juridice care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi de învăţământ pe bază de programe legal autorizate, de
formare iniţială şi continuă;

c) programele de studii - concretizează oferta educaţională a unei organizaţii furnizoare de educaţie;
d) beneficiarii direcţi ai educaţiei - sunt preşcolarii, elevii şi studenţii, precum şi persoanele adulte cuprinse într-o

formă de educaţie;
e) beneficiarii indirecţi ai educaţiei - sunt angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor direcţi şi, 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 corelat cu cel european corespunzător;

g) calitatea educaţiei - este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin
care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate;

h) evaluarea calităţii educaţiei - constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie furnizoare de
educaţie şi programele 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;

i) 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 îndeplineşte standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă
capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie în conformitate cu standardele anunţate. Aceasta
este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei;

j) controlul calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, 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;
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k) 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 standardelor de referinţă;

Art. 4.
Calitatea educaţiei este un criteriu fundamental de finanţare din surse publice a educaţiei și de aceea trebuie să

reprezinte o prioritate permanentă pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației, precum şi pentru angajaţii
acesteia.

CAPITOLUL II – Organizarea și funcționarea CEAC

Art. 5.
(1) În Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi

asigurarea calităţii.
(2) Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației elaborează şi adoptă strategia şi Regulamentul de

funcţionare ale CEAC.
(3) Obiectivul major al conducerii în domeniul calităţii îl constituie conceperea şi implementarea unui sistem de

management eficient al calităţii bazat pe o structură organizatorică şi a documentaţiei corespunzătoare, care să permită
monitorizarea - evaluarea, intervenţia corectivă – preventivă şi îmbunătăţirea continuă a calităţii.

(4) CEAC are misiunea de a efectua evaluarea internă a calității educației oferite de Centrul Școlar de Educație
Incluzivă Sighetu Marmației, cu scopul de:

a) a atesta capacitatea Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației de a satisface așteptările elevilor,
prin activităţi de evaluare;

b) a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii;
c) a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației;
d) a asigura informarea si evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp profesoral,

personal nedidactic si auxiliar, comunitatea locală etc.);
e) a revizui și optimiza politicile și strategiile educaţionale la nivelul unităţii de învățământ.

Art. 6.
(1) Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu

Marmației cuprinde:
a) 1 -3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;
b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
c) un reprezentant al părinţilor;
d) un reprezentant al Consiliului Județean;

(2) Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de
acesta, conducătorul organizaţiei fiind direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate. Ca sugestie, din componența CEAC,
coordonatorul comisiei poate numi un membru cu funcția de Secretar al acestei comisii.

(3) Membrii CEAC nu pot îndeplini funcţii de conducere (director) în instituţia de învăţământ, cu excepţia persoanei
care asigură conducerea operativă a acesteia.

(4) Un membru al CEAC îşi poate pierde calitatea în următoarele condiţii:
a)la cererea expresă a acestuia;
b)ca urmare a transferării/pensionării/decesului acestuia;
c)ca urmare a ivirii unei situaţii de incompatibilitate cu calitatea de membru CEAC (ex: dobândirea unei funcții de
conducere);

d)în urma retragerii votului de încredere acordat de către forurile care l-au ales/desemnat;
e)prin revocare de către conducătorul 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 şedinţele comisiei (numărul de absențe se stabilește de coordonatorul CEAC
împreună cu conducătorul unității de învățământ);

- dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive;
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- neîndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor ce-i revin în cadrul comisiei;
- încălcarea codului de etică profesională în evaluare;
- săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu repercursiuni asupra
prestigiului Centrului Școlar pentru Educație incluzivă.

Art. 7.
(1) În vederea alegerii unor noi membri în CEAC, coordonatorul CEAC, în colaborare cu conducerea Consiliului de

administrație, afișează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii CEAC și comunică Consiliului profesoral
procedura de alegere a noilor membri.

(2) Candidaturile se pot depune în nume individual, cu scrisoare de intenţie, însoțite de un curriculum vitae, sau se
pot propune, din partea Consiliului profesoral, acestea fiind însoţite de argumentările propunătorului. Cadidații trebuie să își
argumenteze opţiunile, precum şi propunerile de îmbunătăţire pe un anumit domeniu a activităţii din unitatea de învățământ.

(3) Membrii Consiliului profesoral se întrunesc în ședințe cu scopul de a alege membrii CEAC, prin vot secret, cu
majoritate absolută de voturi. Ulterior, pentru a aduce la cunoștința persoanelor interesate, rezultatele se afișează la loc
vizibil.

Art. 8.
(1) Membrii CEAC se întrunesc lunar în ședințe ordinare și extraordinare, dar și ori de câte ori coordonatorul CEAC

consideră că este necesar.
(2) CEAC este legal constituită și adoptă hotărârile în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi.

Art. 9.
(1) Principalele atribuții ale CEAC sunt următoarele:
a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea

organizaţiei furnizoare de educaţie;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă. Raportul este

adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.
(2) Coordonatorul CEAC stabilește atribuțiile pentru fiecare membru CEAC.
(3) Membrii CEAC au următoarele obligaţii:
a) ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce le revin din prezentul regulament şi a fişelor de atribuţii stabilite de

coordonatorul comisiei de comun acord cu membrii comisiei;
b) respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ

preuniversitar;
c) participarea la şedinţele ordinare şi extraordinare ale comisiei;
d) respectarea Codului de etică profesională în evaluare.
(4) Membrii CEAC au următoarele drepturi:
a) de a fi remuneraţi pentru munca prestată în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi hotărârile consiliului

de administraţie al unităţii;
b) de a primi sprijin din partea conducerii pentru obţinerea gradaţiei de merit, distincţii, premii, pentru participarea la

mobilităţi individuale, implicarea în proiecte de parteneriat şcolar etc.;
c) de a fi sprijiniţi de conducerea unităţii şi de salariaţii unităţii în demersul lor privind implementarea procedurilor

de evaluare;
d) de a organiza, de a susţine instruiri cu salariaţii unităţii pe problematica evaluării şi asigurării calităţii în unitate.

Art. 10.
Membrii CEAC au acces la spațiul de lucru și la materialele necesare desfășurării activităților, puse la dispoziție de

către unitatea de învățământ.

Art. 11.
Membri CEAC pot efectua asistența la orele de curs numai prin decizia directorului.

Art. 12.
În vederea evaluării și asigurării calității educației, membrii CEAC au responsabilitatea de a culege date cu privire la

activitățile desfășurate, prin:
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a) aplicarea de chestionare conducerii unității de învățământ, personalului didactic, responsabililor de
catedră/comisiilor metodice, beneficiarilor direcți și indirecți ai educației;

b) monitorizarea activităților extrașcolare;
c) analiza documentelor școlare;
d) analiza rapoartelor, planurilor de obținere a performanțelor și a planurilor de îmbunătățire elaborate de

catedrele/comisiile/compartimentele constituite la nivelul unității de învățământ.

CAPITOLUL III – Dispoziţii finale şi tranzitorii;

Art. 13.
(1) Regulament de organizare și funcţionare al CEAC intră în vigoare din momentul adoptării acestuia în cadrul

Consiliului de administraţie. Din momentul aprobării prezentului Regulament, se abrogă vechiul Regulament CEAC,
aplicarea prezentului regulament devenind obligatorie.

(2) Prezentul Regulament poate fi modificat, completat si/sau îmbunătăţit în funcţie de necesităţile ivite pe parcursul
activităţii de către Consiliul de administraţie, la propunerea membrilor acestuia, a directorului, a coordonatorului CEAC și a
Consiliului profesoral.

(3) Coordonatorul CEAC are responsabilitatea de a aduce la cunoștința membrilor comisiei, personalului unităţii,
elevilor, părinţilor, autorităţilor locale, agenţilor economici parteneri, comunităţii, prezentul regulament, prin afişare la loc
vizibil sau pe site-ul unității (acolo unde există), precum și obligativitatea respectării acestuia în cadrul unității de învățământ.

Întocmit,
Ioicaliuc Ana Manuela ____________________
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Anexa nr. 1.1.

PROCES VERBAL
Nr. ...../.................

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Funcţia Numele şi prenumele
Coordonator MUTAFFOF MELANIA MARIA
Secretar
Membri

IOICALIUC ANA MANUELA
STEFANOIU DANIELA
BLEDEA LUCIA ILEANA
CORNESTEAN SILVIA – reprezentantul sindicatului

ENACHE NITA – reprezentantul parintilor
ORZA DORU -reprezentant al Consiliului Judetean Maramures

1. Agenda ședinței
1.1. Coordonate

 Data: ……/…../……..
 Ora începere: ……….
 Locația: ………………
 Ora sfârșit: …………...

1.2. Ordinea de zi
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

1.3. Participanți

Nr. Crt. Nume și prenume Semnătura
1. MUTAFFOF MELANIA MARIA - Coordonator
2. IOICALIUC ANA MANUELA - Secretar

Membri
3. STEFANOIU DANIELA
4. BLEDEA LUCIA ILEANA
5. CORNESTEAN SILVIA – reprezentantul sindicatului
6. ENACHE NITA – reprezentantul parintilor
7. ORZA DORU -reprezentant al Consiliului Judetean Maramures

2. Înregistrarea discuțiilor (Aspecte discutate)
- ________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
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- ________________________________________________________________________

3. Hotărâri (Detalii)
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________

Elaborat,
Secretar Comisie CEAC
Ioicaliuc Ana Manuela

__________________
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