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ARGUMENT
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea
Calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 13 Timişoara este conceput conform Ghidului Comisiei
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar – partea a II-a,
elaborat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
Structura formală a acestui document cuprinde:
I.Dispoziţii generale
II. Domenii şi criterii
III. Obiectivele şi atribuţiile Comisiei
IV. Structura organizatorică şi organigrama Comisiei
V. Documentele elaborate de CEAC
VI. Dispoziţii finale.
CAPITOLUL I – Dispoziţii generale
Art. 1 Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii (CEAC) în Şcoala Gimnazială nr. 13. este
un organism de asigurare internă a calităţii educaţiei înfiinţată în următorul cadru legal:
✓ Legea învățământului nr. 1/2011;
✓ Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
✓ Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
aprobat prin O.MEdC nr. 4925/2005;
✓ Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
✓ H.G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP);
✓ H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare
provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si
de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
✓ H.G. nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în
vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;

Art.2 Prezentul Regulament respectă principiul nediscriminării etnice, confesionale şi de sex
între angajaţii Şcolii Gimnaziale nr. 13.
Art.3 Prevederile acestui Regulament se aplică membrilor CEAC din Şcoala Gimnazială nr. 13.
Art.4 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este organizată şi funcţionează în
conformitate cu legile, hotărârile de guvern şi a ordinelor de ministru privind calitatea educaţiei
şi în baza deciziei interne a Şcolii Gimnaziale nr. 13 de constituire a acesteia.
Art.5 Comisia asigură aplicarea Strategiei de evaluare internă a calităţii, precum şi a Planului de
acţiune al şcolii din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 13.
Art.6 Comisia îşi raportează activitatea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 13,
Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş şi ARACIP, după caz.
Art.7 Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, membrii Comisiei colaborează cu ISJ Timiş, cu
Consiliul profesoral, precum şi cu toate celelalte cadre didactice auxiliare sau nedidactice din
cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 13.
CAPITOLUL II - Domenii şi criterii
Art. 1 Asigurarea calităţii educaţiei se referă la următoarele domenii şi criterii:
A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă, din infrastructura
disponibilă, definită prin următoarele criterii:
a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale;
b) baza materială;
c) resursele umane;
B. 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;
C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:
a) strategii şi proceduri pentru 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 după caz, certificatele, diplomele şi calificările
oferite;
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.
Art. 2 În înţelesul prezentului regulament:
a) Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei organizaţii
furnizoare de educaţie.
b) Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care
definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie. Este formult în

termeni generali sub forma unui enunţ şi se concretizează într-un set de indicatori de
performanţă.
c) Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de
realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici
existente la nivel naţional, european sau mondial. Standardele de referinţă sunt specifice
fiecărui program de studii sau fiecărei instituţii, sunt opţionale şi se situează peste nivelul
minim.
d) Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a
unei activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde,
respectiv la standarde de referinţă. Nivelul minim al indicatorilor de performanţă corespunde
cerinţelor unui standard. Nivelul maxim al indicatorilor de performanţă corespunde cerinţelor
unui standard de referinţă, este opţional şi diferenţiază calitatea în mod ierarhic, progresiv.
Art. 3 Asigurarea calității reprezintă condiția de optimizare si de dezvoltare a calităţii ofertei
furnizorilor de educație şi formare profesională, ca răspuns la cerințele angajatorilor şi la
evoluția pieței muncii în ansamblu.
CAPITOLUL III – Obiectivele şi atribuţiile Comisiei
Art.1 Comisia are ca principal obiectiv evaluarea calităţii educaţiei oferite de către Şcoala
Gimnazială nr. 13 Timişoara şi, prin activităţile desfăşurate şi măsurile propuse, urmăreşte să
asigure condiţiile optime pentru realizarea acesteia.
Art.2 (1) Conform Legii nr. 87/2006, atribuţiile Comisiei sunt următoarele:
a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare (evaluare internă)
instituţională şi privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de
educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei din şcoală.
Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.
(2) CEAC se află în relaţie de coordonare faţă de conducerea şcolii;
Art.3 Activitatea Comisiei este evaluată anual, de către Consiliul de administraţie al şcolii, pe
baza raportului de autoevaluare al activităţii pe care membrii Comisiei trebuie să-l realizeze la
fiecare sfârşit de an şcolar şi pe care să-l prezinte la începutul anului şcolar următor.
Art.4 Pe parcursul anului şcolar, periodic, Consiliul de administraţie analizează şi apreciază
activitatea desfăşurată de membrii Comisiei, acordând recompense materiale şi/sau sancţiuni
acestora. Remunerarea membrilor se poate face din fondul de premiere de 2%, din venituri
extrabugetare sau din alte fonduri legale aflate la dispoziţia şcolii.
CAPITOLUL IV – Structura organizatorică şi organigrama Comisiei
Art.1 Comisia îşi desfăşoară activitatea în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 13 într-un spaţiu special
amenajat, dotat cu mobilierul, logistica (calculator, multifuncţională, conectare Internet) şi
materialele necesare.
Art.2 Membrii Comisiei au acces – în limitele legale - la documentele şcolii şi beneficiază de
sprijin nemijlocit din partea compartimentelor secretariat, contabilitate, administraţie în

culegerea şi prelucrarea datelor necesare procesului de evaluare şi asigurare a calităţii în
educaţie.
Art.3 Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, art. 11, al (3), aprobată prin
Legea nr. 87/13.04.2006, conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea
educaţiei furnizate.
Art.4 Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, art. 11, al (4), aprobată prin
Legea nr. 87/13.04.2006, componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din
unităţile de învăţământ preuniversitar cuprinde:
(1) CEAC va fi alcătuită din 6 membri astfel:
a) 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi, în urma propunerilor şi a autopropunerilor, prin
vot secret de consiliul profesoral şi validaţi de către Consiliul de Administraţie al şcolii;
b) 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
c) 1 reprezentant ai părinţilor desemnat în cadrul şedinţei cu părinţii pe şcoală;
d) 1 reprezentant al Consiliului Local desemnat de acesta;
(2) reprezentanţii corpului profesoral propuşi sau autopropuşi vor înainta Consiliului de
Administraţie CV-ul, raportul de activitate, precum şi o scrisoare de intenţie, în vederea
evaluării;
(3) din CEAC nu pot face parte persoane din conducerea şcolii sau din Consiliul de
Administraţie;
(4) membrul CEAC, reprezentant al corpului profesoral trebuie să fie:
a) bine pregătit profesional, cu gradul didactic I sau II, studii superioare, titular al Şcolii
Gimnaziale nr. 13;
b) cu bună reputaţie în şcoală şi comunitate;
c) cu rezultate obţinute de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii;
d) deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou;
e) adept al principiilor calităţii, al muncii de calitate;
f) preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale;
g) bun organizator;
h) fire sociabilă;
i) ţinută morală impecabilă;
j) ataşat de copii, comunicativ, empatic.
Art.5 Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de directorul şcolii sau de un membru al
Comisiei desemnat de acesta.
Art.6 În cadrul CEAC funcţionează, cu caracter temporar, subcomisii de lucru care îşi desfăşoară
activitatea în spiritul şi litera prezentului Regulament, la cererea membrilor Comisiei.
Art.7 Coordonatorul Comisiei, dacă este altul decât directorul unităţii, este desemnat de acesta
pe o durată de 4 ani.
Art.8 Membrii Comisiei sunt aleşi pe 1 an, dar – la nevoie – componenţa Comisiei poate suporta
modificări. Decizia de numire a acestora se face de către conducerea şcolii.
Art.9 Responsabilităţile membrilor Comisiei şi a subcomisiilor sunt specificate într-un
document separat.
Art.10 Organigrama Comisiei este prezentată în Anexa acestui Regulament.
Art. 11 Calitatea de membru al acestei comisii încetează sau este pierdută în urma uneia dintre
următoarele condiţii:

- pensionare / transferare / restrângere a activităţii din Şcoala Gimnazială nr. 13;
- dobândirea unei funcţii de conducere în Şcoala Gimnazială nr. 13;
- cerere personală motivată de renunţare a participării la această comisie;
-încălcarea normelor etice şi morale ale unui cadru didactic, încălcarea codului
comportamental, codului civil sau penal;
- sancţionarea în urma abaterilor / încălcării normelor;
-cercetarea de către organe constituite legal, abilitate (poliţie etc.) / condamnarea persoanei pe
baza unei hotărâri judecătoreşti;
- neîndeplinirea atribuţiilor în cadrul CEAC.
Art. 12 (1) Fiecare membru al comisiei trebuie să contribuie la respectarea / îndeplinirea
atribuţiilor generale şi specifice ale comisiei şi atribuţiile personale ale fiecărui membru
hotărâte în prima şedinţă a Comisiei pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii;
(2) CEAC va fi condusă de un coordonator;
(3) Membrii CEAC nu pot efectua asistenţe la ore, această activitate fiind sarcina directorilor şi
a responsabililor de comisii metodice;
(4) Procedura de culegere a datelor privind activitatea cu elevii a cadrelor didactice se va face
prin chestionarea directorilor, a responsabililor de comisii metodice, a elevilor, a părinţilor, prin
observare a activităţilor efectuate extraclasă, prin analiza documentelor şcolare şi de
proiectare, prin chestionarea cadrelor didactice;
Art. 13 (1) CEAC trebuie să definească, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii
calităţii, tuturor celor interesaţi de asigurarea calităţii în educaţie;
(2) Să construiască, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor ,,purtătorilor de interese”
(elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi ai comunităţii)
în privinţa valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate;
(3) Să urmărească respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a
valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi;
(4) Să evalueze impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) şi
al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi să raporteze în faţa
autorităţilor şi a comunităţii, asupra modului în care a fost asigurată calitatea;
(5) Să propună măsuri de optimizare / creştere / dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de
Şcoala Gimnazială nr. 13 la nivelul standardelor privind calitatea dar şi al procedurilor curente
care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii.
Art. 14 (1) CEAC trebuie să preia, spre operaţionalizare şi aplicare, Regulamentul de
funcţionare a CEAC şi Strategia de evaluare internă a calităţii (ambele documente elaborate de
Consiliul de Administraţie al şcolii);
(2) Să verifice preliminar documentele şcolii la începutul anului şcolar şi să formuleze un plan de
îmbunătăţire pe care îl înaintează spre aprobare Consiliului de Administraţie;
(3) CEAC elaborează un plan operaţional anual derivat din strategia aprobată, cuprinzând
proceduri şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii, plan operaţional pe care îl
înaintează Consiliului de Administraţie spre aprobare;
(4) Membrii CEAC realizează activităţile stabilite pentru evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii
conform planificării, monitorizează şi evaluează modul de realizare a acestor activităţi;
(5) CEAC realizează Raportul anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar până la
data de 10 octombrie şi îl înaintează spre aprobare Consiliului de Administraţie, care

revizuieşte, dacă este cazul, documentele programatice şi strategiile de dezvoltare (inclusiv
strategia de evaluare internă a calităţii);
(6) CEAC face publică Partea a III-a din Raportul anual de evaluare internă a calităţii astfel: este
adus la cunoştinţa părinţilor, cadrelor didactice în luna octombrie, prin publicarea pe site-ul
propriu, prin discutarea lui în Consiliul profesoral, în cadrul şedinţelor cu părinţii pe şcoală, prin
afişare etc.
Art. 15 (1) Activitatea membrilor CEAC poate fi evaluată de către Consiliul de Administraţie al
şcolii, reprezentanţii ISJ Timiş sau ARACIP, prin analiza Planului operaţional propus, prin analiza
documentelor conţinute de dosarul comisiei, prin analiza raportului de evaluare internă a
calităţii, prin discuţii directe cu membrii comisiei etc.;
(2) În cazul unei slabe implicări sau în cazul neîndeplinirii obligaţiilor şi responsabilităţilor unui
membru CEAC, Consiliul de Administraţie poate dispune eliminarea acestuia din CEAC şi
derularea procedurii de alegere a unui nou membru, conform regulamentului de funcţionare al
comisiei;
(3) În funcţie de activitatea prestată, membrii CEAC – cadre didactice au prioritate la fondul de
premiere de 2 %, la salariul de merit, la alte premii şi distincţii la nivel de şcoală;
Art. 16 (1) În cadrul şcolii, CEAC are obligaţia de a informa, lunar sau ori de câte ori este nevoie,
Consiliul de Administraţie şi direcţiunea şcolii asupra procedurilor urmărite şi a activităţilor de
evaluare efectuate, precum şi a rezultatelor acestora;
(2) CEAC trebuie să informeze periodic personalul şcolii şi celelalte părţi interesate asupra
procedurilor urmărite şi a activităţilor de evaluare efectuate, precum şi a rezultatelor acestora;
Art. 17 (1) Coordonatorul CEAC asigură conducerea executivă a comisiei, conducerea operativă
fiind realizată de directorul Şcolii Gimnaziale nr. 13i ;
(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, coordonatorul emite hotărâri, note de sarcini, semnează
documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a
calităţii.
(3) Coordonatorul CEAC are următoarele atribuţii principale:
a) reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea unităţii, I.S.J.Timiş, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din
străinătate, cu orice instituţie, organism etc. interesat de domeniul de activitate al comisiei cu
respectarea prevederilor legale în acest sens;
b) numeşte secretarul comisiei, în condiţiile prezentului regulament;
c) stabileşte sarcinile membrilor comisiei;
d) elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării ;
e) informează conducerea unităţii, I.S.J.Timiş, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ARACIP privind
monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza standardelor,
standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ
preuniversitar respective şi propune măsuri de ameliorare;
f) elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ
preuniversitar şi ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională
de către I.S.J, pe care le înaintează atât directorului unităţii, Consiliului de Administraţie,
consiliului profesoral, I.S.J.Timiş, direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, cât şi ARACIP;

h) aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei,
propunând modificările legale;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către I.S.J.Timiş, ARACIP, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării.
(4) Atribuţiile membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
Membrii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea conform
atribuţiilor din fişa postului, având următoarele responsabilităţi:
a) elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii din Scoala Gimnazială nr.
13;
b) revizuiesc şi optimizează politicile şi procedurile elaborate;
c) elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare;
d) reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii;
e) întocmesc rapoarte şi note de constatare şi propun măsuri corective şi preventive;
f) participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
g) colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare;
Art. 18 (1) În cadrul şcolii există un spaţiu de lucru alocat CEAC;
(2) CEAC are dreptul de a utiliza echipamentele din sală (imprimantă, laptop, copiator), precum
şi alte echipamente şi consumabile ale şcolii (calculator, acces la internet, hârtie, CD-uri etc.);
(3) Întâlnirile / şedinţele comisiei se vor ţine lunar sau ori de câte ori este nevoie.
CAPITOLUL V – Documentele elaborate de Comisie
Art.1 Membrii Comisiei elaborează şi transmit în termenele prevăzute toate documentele
solicitate de către ISJ şi/sau ARACIP: fişe de monitorizare internă, rapoarte de autoevaluare
anuale, planuri de îmbunătăţire etc.
Art.2 Coordonatorul Comisiei, de comun acord cu directorul unităţii şi cu membrii Comisiei,
stabileşte responsabilităţile membrilor subcomisiilor de lucru.
Art.3 Membrii Comisiei întocmesc Planul operaţional anual (derivat din strategia aprobată),
plan care va fi aprobat de către Consiliul de administraţie.
Art.4 Conform Planului operaţional, membrii Comisiei elaborează formulare/fişe-tip de
monitorizare a calităţii în şcoală, procedurile necesare desfăşurării acestui proces, chestionare,
modele de portofolii, modele de raportare a activităţii curente şi alte documente necesare.
Art.5 Toate materialele elaborate vor cuprinde denumirea unităţii, denumirea Comisiei, precum
şi numele şi calitatea persoanei/persoanelor care au întocmit/elaborat documentul.
CAPITOLUL VI – Dispoziţii finale
Art.1 Prezentul Regulament înlocuieşte vechiul Regulament de funcţionare al CEAC, intră în
vigoare începând cu anul şcolar 2013 – 2014
Art.2 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al CEAC poate fi modificat, completat
şi/sau îmbunătăţit în funcţie de necesităţile ivite pe parcursul activităţii, cu aprobarea
Consiliului de Administraţie al şcolii.

