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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediției procedurii documentate  
 

Nr 

crt 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operațiunea 

 

Numele și prenumele 

 

Funcția 

 

Data 

 

Semnătura 

 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Prof. Şargu Rodica Coordonator CEAC   

1.2 Verificat Prof. Vasilescu Roxana Director adj.   

1.3 Aprobat Prof. Barabaș Virginica Director   

 

2. Situația edițiilor şi a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii 
 

Nr 

crt 

Ediția sau, după 

caz, revizia în 

cadrul ediției 

 

Componenta 

revizuită 

 

Modalitatea reviziei 

 

Data de la care se aplică 

prevederile ediției sau 

reviziei ediției 

 1 2 3 4 

2.1 Ediția I   13.09.2019 

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul 

ediției procedurii 
 

Nr 

crt 

Scopul 

difuz ării 

Ex. 

nr. 

 

Departament Funcția Nume și prenume  

Data 

primirii 

 

Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 Aplicare, 

Informare 

1 CEAC Membrii 

CEAC 

Şargu Rodica 

Ocunschi Livia 

Ilie Mihaela 

Voiviciuc Liliana 

Prențu Angelica 

  

3.2 Informare 2 Management Director, 

Director adj, 

Barabaș Virginica 
Vasilescu Roxana 

  

3.3 Evidență, 

Arhivare 

3 CEAC Secretar 

CEAC 

Ocunschi Livia   
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1. Scopul procedurii 

Procedura stabilește modul de realizare a activității desfăşurate de Comisia pentru Evaluarea  
si Asigurarea Calitatii in cadrul Liceului Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia. 

 

2. Domeniul de aplicare 

Prevederile prezentei proceduri se aplică membrilor CEAC din cadrul Liceului Tehnologic 

”Ion Bănescu”. 
 

3. Documente de referință 

- Legea nr. 87/13.04.2006 privind asigurarea calității în educație 

- Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar – anexa 

H.G. nr. 21/10.01.2007 

-  Standardele de referință şi indicatori de performanță pentru evaluarea şi asigurarea calității în 
învățământul preuniversitar - H.G. nr. 1534/25.11.2008 

- Legea educației naționale, nr. 1/2011 

- Strategia de evaluare şi asigurare a calității 
- Regulament de funcționare al CEAC 

- Regulamentul de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar  
- Regulamentul de ordine interioară 

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice 

- Instrucțiunea MEN nr. 1/2018 din 16 mai 2018   

 

4. Definiții şi abrevieri 

4.1. Definiții 
- Entitate publică - autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie 

autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu 

personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public 

- Departament - Direcție Generală, Direcție, Serviciu, Birou, Compartiment 

- Conducătorul departamentului (compartimentului) - director general, director, şef serviciu, şef 
birou, şef compartiment 

- Procedură - prezentare, în scris, a paşilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite şi a 
regulilor de aplicare necesare îndeplinirii atribuțiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea 
responsabilităților 

- Procedură de sistem (PS) - procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfăşoară la 

nivelul tuturor departamentelor din cadrul entității publice 

- Procedură operațională (PO) - procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfăşoară 

la nivelul unuia sau mai multor departamente din entitatea publică. 

4.2. Abrevieri 

- EP - entitate publică 

- CEAC - Comisia de evaluare și asigurarea calității 
CA – Consiliul de Administrație 

 

5. Descrierea procedurii 

 

5.1 Generalități 
Calitatea educatiei este asigurată prin: 

A. Procese interne: 

1. Planificarea si realizarea efectivă a rezultatelor asteptate ale învătării; 

Cine: 
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• cadrele didactice împreună cu elevii si cu implicarea, acolo unde este cazul, a părintilor, a 

autoritătilor locale, a inspectoratelor si a altor părti interesate; 

• responsabilii comisiilor metodice; 

• conducerea unitătii de învătământ. 
Când: 

• la începutul ciclului de proiectare şi anului scolar (planificarea rezultatelor aşteptate ale învătării); 

• permanent, pe parcursul anului scolar (obtinerea efectivă a rezultatelor asteptate). 

Cum: 

• prin elaborarea, aplicarea, monitorizarea, evaluarea si revizuirea documentelor proiective; 

• prin derularea activitătii în conformitate cu planificarea. 

2. Monitorizarea rezultatelor; 

Cine: 

• cadrele didactice, elevii, părintii si, dacă este cazul, alte părti interesate; 

• responsabilii comisiilor metodice; 

• Comisia pentru evaluare si asigurarea calitătii din scoală; 

• conducerea scolii. 

Când: 

• permanent, pe parcursul anului scolar. 

Cum: 

• pe baza unor proceduri comune, cunoscute, aplicate de fiecare cadru didactic si la nivelul fiecărei 

comisii metodice. 

3. Evaluarea internă a rezultatelor (autoevaluarea) si aplicarea măsurilor corective – dacă este cazul. 

Cine: 

• fiecare cadru didactic în parte; 
• fiecare comisie metodică; 

• Comisia pentru evaluare si asigurarea calitătii. 

Când: 

• permanent, pe parcursul anului scolar (evaluarea de parcurs a rezultatelor obtinute); 

• la sfârsitul anului scolar şi al ciclului de proiectare (evaluarea sumativă a rezultatelor obținute şi  
revizuirea documentelor programatice: proiectul de dezvoltare, programe, planuri operationale etc.). 

Cum: 

• fişe şi alte instrumente de evaluare internă, realizate pe baza descriptorilor din standarde si 

standarde de referintă (site ARACIP, http://aracip.edu.ro). 

 

B. Procese externe: 

1. Evaluarea externă a rezultatelor. 

Cine: 

• ARACIP, ca institutie publică de evaluare externă; 

• alte agentii private, înfiintate legal si recunoscute de MEN. 
Când: 

• cel putin o dată la 5 ani, pentru unitătile de învătământ acreditate 

Cum: 

• pe baza procedurii de evaluare externă, conform metodologiei în vigoare 

Atribuțiile CEAC din fiecare unitate de învătământ (cf. art.12 din O.U.G. nr. 75/2005 privind 

asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu 

modificările ulterioare): 
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a) coordonează aplicarea procedurilor si activitătilor de evaluare si asigurare a calitătii, aprobate de 

conducerea organizatiei furnizoare de educatie, conform domeniilor si criteriilor prevăzute de lege; 

b)  elaborează  anual  un  raport  de  evaluare  internă  privind  calitatea  educatiei  în  organizatia 
respectivă. Raportul este adus la cunostintă tuturor beneficiarilor prin afisare sau publicare; 

c) formulează propuneri de îmbunătătire a calitătii educatiei. 

 

5.2 Mod de lucru 

5.2.1 Înființarea CEAC si demararea activitătilor de evaluare internă (autoevaluare). 

• În cadrul CA al scolii se hotărăste, în baza prevederilor art. 11, alin (1) din O.U.G. 75/2005 

înfiintarea comisiei. 
• CA al unitătii de învătământ elaborează şi adoptă Regulamentul de funcționare şi Strategia de 
evaluare internă a calitătii, ca documente reglatoare ale activitătii acesteia. 

• CA stabileste perioada de alegere a membrilor comisiei din rândul cadrelor didactice, comunică 

criteriile stabilite prin Regulament, se preocupă de realizarea cadrului formal de alegere a acestora 

prin vot secret (în CP), analizează propunerile si autopropunerile din partea cadrelor didactice 

• CA solicită partenerilor implicati desemnarea membrilor acestora, în termenul stabilit: consiliul  

elevilor, comitetul de părinti/asociatia părintilor din scoală, consiliul local 

• Directorul emite Decizia de înfiintare a Comisiei de evaluare si asigurare a calitătii din scoală.  

• Are loc prima sedintă a CEAC în cadrul căreia CEAC preia, spre operationalizare si aplicare, 

Regulamentul si Strategia de evaluare internă a calitătii 

• Frecvența ședințelor CEAC, modul de convocare, tematica și cvorumul pentru vot se stabilesc prin 

Regulament 

• Deciziile C.E.A.C. care privesc starea sau managementul unității şcolare vor fi înaintate de către 

coordonatorul C.E.A.C. spre validare Consiliului de Administrație. Membrii C.E.A.C. informează 

conducerea şcolii şi aplică deciziile luate în cadrul acesteia. 

5.2.2 Analiza documentelor esențiale privind funcționarea unitătii scolare 

• CEAC efectuează o verificare preliminară a documentelor scolii  

• CEAC formulează un plan de îmbunătătire pe care îl înaintează spre aprobare către CA 

• CA stabileste, după caz, măsuri remediale, responsabilităti si termene. 

5.2.3   Realizarea activitătilor de evaluare internă a calitătii 

• CEAC elaborează un Plan operațional anual (derivat din strategia aprobată) cuprinzând proceduri 
si activităti de evaluare şi îmbunătătire a calitătii 

• Consiliul de administratie aprobă planul operational propus de CEAC 

• Realizarea activitătilor stabilite de evaluare si îmbunătătire a calitătii conform planificării 

• Monitoriozarea si evaluarea, de către membrii CEAC, în functie de responsabilitătile specifice, a 

modului de realizare a activitătilor de evaluare si îmbunătătire a calitătii 

• Realizarea de către CEAC a raportului anual de evaluare internă a calitătii 

• CA aprobă raportul anual de evaluare internă a calitătii propus de CEAC. Raportul este făcut 

public si  este  trimis  către ISJ/ARACIP. 

6. Responsabilități 
6.1 Coordonatorul CEAC:  

-implementarea şi menținerea prezentei proceduri. 

6.2 Membrii CEAC: 

- elaborarea, monitorizarea aplicării şi revizuirea periodică a procedurii 

- comunicarea prevederilor prezentei proceduri conform responsabilităților specifice 

- aplicarea instrumentelor de analiză 

6.3 CA 

-aprobă procedura propusă de CEAC 
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7. Formular evidență modificări 
       

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediției Revizia Data reviziei 

Nr. 

pag. 
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

departamentului 

1. 

 

       

        

 

 

8. Formular analiză procedură 

 
Nr.  

crt. 

Compartiment Nume și prenume 
conducător 

compartiment   

Înlocuitor de 

drept sau delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Observații Semnătura  Data 

 
  

      

       

  

 

9. Lista de difuzare a procedurii 

 

 

 

10. Anexe/Formulare 

• Regulament de funcționare a CEAC 

• Strategia de evaluare internă a calitătii 

• Documente privind activitatea unității de învățământ elaborate de CEAC 

• Raport anual de evaluare internă a calității 
 

 

11. Cuprins 

 

Nr. 

ex. 

 

Compartiment 

 

Nume şi prenume 

 

Data primirii 

 

Semnătura 

 

Data 

retragerii 

Data intrării în 
vigoare a 

procedurii 

Semnătura 

1. CEAC Şargu Rodica 

Ocunschi Livia 

Ilie Mihaela 

Voiviciuc Liliana 

Prențu Angelica 

     

2 Mnagement Barabaș Virginica 
Vasilescu Roxana 

     

3 CEAC Ocunschi Livia      
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