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1.Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul 

ediţiei procedurii generale. 

 ELEMENTE 

PRIVIND 

RESPONSABILII/ 

OPERATIUNEA 

NUMELE SI  

PRENUMELE 

FUNCTIA DATA SEMNATURA 

 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT prof. Cristea Carmen 

prof. Pădure Mihaela, 

prof. Doboş Maria,  

 

RESP.CEAC 

MEMBRU CEAC 

MEMBRU CEAC 

 

09.09.2016  

1.2. VERIFICAT Prof. Gălbează Carmina DIRECTOR ADJ 09.09.2016  

1.3 APROBAT Prof. Corlade Iulia DIRECTOR 09.09.2016  

2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

   Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul ediţiei 

       Componenta 

            revizuită 

  Modalitatea 

     reviziei 

Data la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

   reviziei ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia 1 elaborare - 01.09.2011 

2.2 Ediţia 1, Revizia 1 3. Conţinutul 

4. Responsabilităţi 

 

 09.09.2016 

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

generale 

 Scopul 

difuzării 

Ex.nr. Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

  Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 aplicare 86 Cadre 

didactice 

Profesori 

Diriginţi 

Conform 

statului de 

funcţii aprobat 

15.09.2016  

 Consiliul 

consultativ al 

elevilor 

Elevi   

3.2 verificare 1 conducere Director 

adjunct 

Gălbează 

Carmina 

15.09.2016  

3.3 arhivare 1 CEAC - Pădure Mihaela 15.09.2016           

3.4 Alte 

scopuri 

1 Postare pe site-ul scolii permanent  
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Cuprins: 

1. Scopul procedurii; 

2. Aria de cuprindere; 

3. Conţinutul procedurii; 

4. Responsabilităţi; 

5. Monitorizarea procedurii; 

6. Analiza procedurii; 

 

Referinţe 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 Regulamentul de ordine interioară; 

 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; 

 H.G.  nr.  21/18.01.2007  pentru  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; 

 H.G.nr. 22/25.01.2007   pentru   aprobarea   Metodologiei de   evaluare instituţională  în  vederea  

autorizării,  acreditării  şi  evaluării  periodice  a organizaţiilor furnizoare de educaţie 

 O.M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experţilor  în  evaluare şi  

acreditare  ai  Agenţiei  Române  de  Asigurare  a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

 

 

1. Scopul procedurii 

 

Scopul acestei proceduri este de a stabili componenţa, modul şi mijloacele de constituire, precum şi 

responsabilităţile Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii în conformitate cu normativele în vigoare. 

  

2. Aria de cuprindere : 

  

 Prezenta procedură se aplică tuturor cadrelor didactice din Colegiul Tehnic „D. Mangeron” Bacău, 

Consiliului consultativ al părinţilor, Consiliului consultativ al elevilor. 

  

3. Conţinutul procedurii: 

 În cadrul Consiliului de Administraţie al şcolii se hotărăşte, în baza prevederilor art. 11, alin (1) din 

OUG nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea 

nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, înfiinţarea comisiei. 

 Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic „D. Mangeron” elaborează şi adoptă Regulamentul 

de funcţionare şi Strategia de evaluare internă a calităţii, ca documente reglatoare ale activităţii acesteia. 

 Consiliul de Administraţie stabileşte 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 şi autopropunerile din partea cadrelor didactice. 
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 Consiliul de Administraţie solicită partenerilor implicaţi desemnarea membrilor acestora, în termenul 

stabilit: consiliul elevilor, comitetul de părinţi/asociaţia părinţilor din şcoală, consiliul local. 

 Directorul unităţii şcolare emite decizia prin care se constituie comisia CEAC, având următoarele 

atribuţii: conform art. 12 din OUG nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu 

completări şi modificări prin Legea nr.87/2006, cu modificările ulterioare: 

- coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de 

conducerea Colegiului Tehnic „D. Mangeron”, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de 

lege 

- elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în şcoală,  care este adus 

la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare 

- formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

 

4. Responsabilităţi: 

 Membrii Consiliului de Administraţie răspund de elaborarea conţinutului Procedurii de selecţie a 

membrilor CEAC. 

 Consiliul profesoral este responsabil de alegerea cadrelor didactice din componenţei CEAC, în 

conformitate cu prevederile prezentei proceduri. 

 Consilierul educativ al şcolii este responsabil de organizarea selecţiei reprezentantului elevilor în 

CEAC. 

 Preşedintele Consiliului consultativ al părinţilor este responsabil de alegerea reprezentantului părinţilor 

în CEAC. 

Directorii (managerii) unităţii şcolare şi coordonatorul C.E.A.C. sunt responsabili de implementarea 

prezentei proceduri. 

 

5.Monitorizarea procedurii. 

Se face de către coordonatorul Comisiei de Evaluare şi Asigurarea a Calităţii şi managerii unităţii de 

învăţământ. 

 

6.Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  


