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I. Cadrul legislativ actual privind calitatea educației 

 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 

20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările 

ulterioare. 
 

 
• H.G. nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

si funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în 

Învățământul Preuniversitar. 

 

 

• H.G. nr. 21/2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de 

funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum 

si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unităților de 

învățământ preuniversitar. 

 

 

• H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare 

instituțională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a 

organizațiilor furnizoare de educație. 

 

 

 Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice. 

 

 Ordinul nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

 Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și 

completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind 

aprobarea ROFUIP. 
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II. Ce reprezintă Evaluarea şi Asigurarea Calităţii  

 

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. 

Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o 

organizaţie furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc 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. 

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. 

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. 

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.  

Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organizaţie furnizoare 

de educaţie, precum şi pentru angajaţii acesteia. 

Calitatea este un criteriu fundamental de finanţare din surse publice a educaţiei. În cadrul 

învăţământului superior, evaluarea comparativă interinstituţională a programelor de studii 

universitare are drept consecinţă finanţarea diferenţiată, în funcţie de calitatea diferită a 

programului oferit. 

Furnizorii de educaţie trebuie să funcţioneze astfel încât prin calitatea activităţii lor să 

satisfacă încrederea publică, iar învăţământul să se afirme ca bun public. 

Politicile de asigurare a calităţii educaţiei din România sunt permanent corelate cu 

acţiunile promovate la nivel internaţional. 
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Evaluarea externă a calităţii educaţiei: 

 

O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor 

de învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării 

periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a 

Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 

Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în 

conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar iar unitățile de învățământ e supun procesului de evaluare şi 

acreditare. Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale.  

 

 

 

III. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 

(CEAC) 
 

 

1. Generalități 

La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

Organizaţia furnizoare de educaţie elaborează şi adoptă strategia şi regulamentul de 

funcţionare ale comisiei. 

Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un 

responsabil desemnat de acesta. 

Conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate. 

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. 

 

2. Structura organizatorică a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea 

Calității (CEAC) 

Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile din 

învăţământul preuniversitar cuprinde: 

a) 1 responsabil 
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b) 1 secretar  

c) Membrii (2 reprezentanţi ai corpului profesoral ; 1 reprezentant lectori la cursurile de 

calificare) 

d) 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; 

e) 1 reprezentant al consiliului local Dolj; 

f) 1 reprezentant al agentilor economici parteneri; 

g) 1 reprezentant al elevilor; 

Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia de învăţământ sau în 

organizaţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia. 

 

3. Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii sunt: 

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. 

 

Raportul anual de evaluare internă se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea responsabilului comisiei şi se 

prezintă, spre analiză, consiliului profesoral. 

 

4. Drepturi şi obligaţii ale membrilor CEAC 

4.1. Membrii CEAC au următoarele obligaţii: 

a) ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce le revin din prezentul regulament şi a fişelor de 

atribuţii stabilite de responsabilul 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. 

 

4.2. Membrii CEAC au următoarele drepturi: 

a) de a fi degrevaţi de anumite activităţi, cum ar fi serviciul pe şcoală, stabilite de către 

consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar; 

b) de a primi sprijin din partea conducerii pentru obţinerea salariului de merit sau a altor 

sporuri salariale, pentru participarea la mobilităţi individuale, implicarea în proiecte de 

parteneriat şcolar etc.; 

http://www.ucecom-craiova.ro/


                                                                                                                             
    
 
 

 

 

Liceu l  T ehn olog ic  UCECOM ”Sp iru  Ha ret”  

Craiova, Str. Electroputere, nr.2 

Tel./fax: 0251-435796; 0351-407226; 

www.ucecom-craiova.ro; ucecom_craiova@yahoo.com 

c) de a solicita şi a li se pune la dispoziţie documentele necesare desfăşurării activităţii de 

evaluare și asigurare a calităţii; 

d) de a fi sprijiniţi de conducerea unităţii şi de salariaţii unităţii în demersul lor privind 

implementarea procedurilor de evaluare; 

e) de a organiza, de a susţine instruiri cu salariaţii unităţii pe problematica evaluării şi 

asigurării calităţii în unitate. 

 

 

IV. Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 

Prezentul Regulament de funcţionare al CEAC intră în vigoare din momentul adoptării 

acestuia în cadrul Consiliului de Administraţie. 

Prezentul regulament CEAC 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 Responsabilului CEAC, a Consiliului Profesoral. 

Regulamentul va fi adus la cunoştinţa membrilor comisiei, personalului unităţii, elevilor, 

părinţilor, autorităţilor locale, agenţilor economici parteneri, comunităţii prin afişare la loc 

vizibil, prin postarea pe site-ul unităţii, prin alte mijloace. 

Prezentul Regulament de funcţionare al C.E.A.C. intră în vigoare din momentul adoptării 

acestuia în cadrul Consiliului de Administraţie. Din momentul aprobării prezentului 

Regulament, se abrogă vechiul Regulament C.E.A.C., aplicarea prezentului regulament 

devenind obligatorie. 

Responsabil C.E.A.C. are obligaţia de a aduce la cunoştinţa tuturor părţilor interesate 

prevederile prezentului regulament şi obligativitatea respectării acestuia. 

Prezentul regulament poate fi modificat pe măsura derulării activităţii Comisiei pentru 

Evaluarea Asigurarea şi Calităţii, cu aprobarea conducerii. 
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Nr……. / …………………………. 

Anexa 1 

                                                                                             

 

MINUTA ŞEDINŢEI 

Nr. ...../................. 

 

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 

 

Responsabil CEAC …………………………. 

Membrii Comisiei  …………………………….. 

1. Agenda ședinței 

1.1. Coordonate 

 Data: ……/…../…….. 

 Ora începere: ………. 

 Locație ……………… 

 Ora sfârșit: …………... 

1.2. Ordinea de zi 

1.3. Participanți 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Semnătura 

 Responsabil CEAC  

1.    

 Membrii Comisie  

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    
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2. Minută ședință Comisie pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din data de 

....../....../......... 

 

2.1. Înregistrarea discuțiilor (Aspecte discutate) 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

 

2.2. Hotărâri (Detalii) 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

- ………………………………………………………………………………........ 

 

 

 

Elaborat,      

Secretar Comisie 

.............................. 
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Anexa 2 

 

Nr. ........ din ..... /.... /......... 

 

 

Registrul de ședințe al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 

 

  

Cu ocazia desfășurării sedinței, se monitorizează  priorităţile avute în vedere de Comisia 

pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. 

Ședința a fost anunțată pentru ora .............. și are loc în............................................. din 

instituție.  

 

La ora începerii sedinței sunt prezenți :  

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Funcția Semnătura 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     
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Anexa 3 

 

Organigramă CEAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

Responsabil CEAC: OLTEANU MIHAELA 

Cadre Didactice: 

 

1. Cruceru Delia-Secretar CEAC 

2. Neagoe Mirela; 

3.Troi Liana; 

4. Boanță Iulia 

Reprezentant 

Sindicat: 

 

Jenaru Delia 

 

Reprezentant 

al Agentilor 

economici 

parteneri: 

 

Tufoi Eugen 

 

Reprezentant al Consiliului Local: 

 

Betiu Traian-Alexandru-Corneliu 

 

Reprezentant 

al Elevilor: 

 

Catana Alexandra 
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