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CONTEXT LEGISLATIV
 Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificarile si imbunătățirile
ulterioare
 O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind Asigurarea Calităţii Educaţiei
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind Asigurarea
Calităţii Educaţiei, modificata prin OUG 102/2006
 Legea nr. 69/2011 privind modificarea O.U.G. nr. 75/2005 privind Asigurarea
Calităţii Educaţiei


Hotărârea nr. 252/22.02.2006 privind modificarea art. 26, alin. 1 din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), aprobat prin H.G. nr. 1258/18.10.2005

 Hotărârea nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar (ARACIP)
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 5079/2016
 Ghidul CEAC în unităţile din Învăţământul Preuniversitar Partea a II a
 Proiect de acțiune al Liceului „Charles Laugier”, Craiova, în perioada 2016-2020
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ARGUMENT
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calității din cadrul Liceului „Charles Laugier”, Craiova 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:
 Dispoziţii generale
 Obiectivul şi rolul Comisiei
 Metodologia asigurării calităţii în educaţie
 Structura organizatorică şi organigrama Comisiei
 Atribuţiile Comisiei
 Documentele elaborate de CEAC
 Instrumente de cercetare în vederea autoevaluării
 Dispoziţii finale
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CAPITOLUL I.

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei (CEAC) în Liceul
„Charles Laugier”, Craiova este un Organism de Asigurare Internă a Calităţii Educaţiei
înfiinţată, în cadru legal, la propunerea Consiliului de Administraţie şi cu aprobarea
Consiliului Profesoral din data de 01.09.2006, iar componenţa este reactualizată în
Consiliul Profesoral la începutul fiecărui an şcolar sau atunci când este cazul.
Art. 2 Prioritatea fundamentală a Liceului „Charles Laugier”, din Craiova este asigurarea
serviciilor educaţionale de calitate prin transformarea şcolii în furnizor de educaţie.
Calitatea în educaţie se asigură prin metodologii diferenţiate pentru învăţământul primar,
învăţământul gimnazial şi învăţământul liceal. Diferenţierea pe niveluri de învăţământ a
metodologiilor se face astfel încât acestea să fie compatibile între ele şi să promoveze
calitatea procesului de instruire din unitatea furnizoare de educaţie.
Calitatea procesului de instruire şi educaţie este asigurată prin:
 Proiectare curriculară şi realizarea efectivă la nivelul standardelor a rezultatelor
proiectate
 Autoevaluarea şi evaluarea formativă a progresului şcolar
 Evaluarea sumativă şi examinarea periodică a rezultatelor obţinute în învăţare
 Raportarea la standardele de referinţă
 Îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în învăţare prin revizii, actualizări şi modernizări
ale standardelor
Unitatea de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza standardelor, normelor şi
indicatorilor de referinţă.
Calitatea serviciilor unităţii de învăţământ este demonstrată prin capacitatea de
organizare internă, prin infrastructură şi prin politicile educaţionale elaborate în
conformitate cu contextul socio-economic.
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CAPITOLUL II.

OBIECTIVUL ŞI ROLUL COMISIEI

Art. 3 Obiectivul Comisiei de Evaluare şi Asigurarea calităţii este de a efectua evaluarea
internă a calităţii educaţiei oferite de Liceul „Charles Laugier”,, Craiova cu scopul de:
 a atesta capacitatea fiecărei structuri furnizoare de educaţie de a satisface
aşteptările elevilor de la cele trei două de învăţământ, liceal și postliceal, prin
activităţi de evaluare;
 a asigura protecţia elevilor şi părinţilor acestora prin selectarea programelor care
să asigure informaţii sistematice, curente şi credibile din domeniul ştiinţelor şi
educaţiei;
 a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul
preuniversitar;
 a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi din şcoală;
 a asigura informarea şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes
(elevi, părinţi, corp profesoral, personal nedidactic şi auxiliar, comunitatea locală
etc.);
 a revizui şi optimiza politicile şi strategiile educaţionale la nivelul unităţii şcolare.

Art. 4 Rolul Comisiei:
 realizează evaluarea internă a şcolii, pe baza standardelor de funcţionare şi a celor
de calitate;
 coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a
calităţii;
 implementează sistemul de management al calităţii;
 elaborează un Raport de autoevaluare internă privind calitatea educaţiei furnizată
de Liceul „Charles Laugier”, Craiova, pe perioada unui an şcolar pe care îl face
public;
 propune conducerii şcolii măsuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.
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CAPITOLUL III.

METODOLOGIA ASIGURǍRII CALITǍŢII ÎN EDUCAŢIE

Art. 5 Metodologia asigurării calităţii în educaţie se structurează pe următoarele
coordonate:
 Calitatea sistemului naţional de educaţie;
 Calitatea serviciilor de instruire şi educaţie furnizate de unitatea şcolară;
 Calitatea procesului de instruire şi educare a elevilor

Art. 6 Calitatea serviciilor de instruire şi educare furnizate de unitatea şcolară se evaluează
în termeni de:








Viziune strategică
Management
Cultură organizaţională
Resurse materiale şi umane
Procesul de predare – învăţare
Procesul de evaluare
Procese de ameliorare a activităţii curente

Art. 7 Gradul de realizare a indicatorilor de către unitatea şcolară se stabileşte prin
autoevaluare realizată pe baza ghidurilor şi metodologiilor în vigoare şi se defineşte după
cum urmează:
 Nesatisfăcător – pentru situaţia în care serviciile se află sub nivelul formulat de
standard
 Satisfăcător – pentru situaţia în care serviciile se află la nivelul formulat de
standard
 Bun – pentru situaţia în care serviciile depăşesc nivelul formulat de standard
 Foarte Bun – pentru situaţia în care serviciile realizează standardul la nivel maxim
Art. 8 Calitatea procesului de instruire şi educaţie a elevilor şi a altor participanţi la
procesele de instruire şi educare se realizează pe baza respectării standardelor de proces, a
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standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă stabilite de Agenţia Română
pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie.
Art. 9 Calitatea procesului de învăţământ este asigurată prin:
 Proiectarea obiectivelor şi a finalităţilor strategice cu privire la procesul de
învăţare şi cercetare, mecanisme de administrare, asigurarea transparenţei şi
consolidarea răspunderii;
 Realizarea efectivă a măsurilor şi a acţiunilor care decurg din obiectivele
propuse;
 Monitorizarea progresului înregistrat, a măsurilor luate şi a acţiunilor realizate;
 Evaluarea impactului realizat prin măsurile şi acţiunile derivate din obiectivele şi
finalităţile strategice;
 Îmbunătăţirea continuă a obiectivelor şi finalităţilor strategice prin procese de
modernizare a procesului de învăţământ.
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CAPITOLUL IV.

STRUCTURA ORGANIZATORICǍ ŞI ORGANIGRAMA COMISIEI

Art. 10
Comisia îşi desfăşoară activitatea în cadrul Liceului „Charles Laugier”,
Craiova, într-un spaţiu special amenajat, dotat cu mobilierul, logistica (calculator,
imprimantă, conectare Internet) şi materialele necesare.
Art. 11 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. 12 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. 13
(1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei (CEAC) în Liceul „Charles
Laugier”, Craiova este alcătuită din 7 membri, din care unul este responsabil.
(2) Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de directorul şcolii
(3) Membrii Comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în această instituţie de
învăţământ.
(4) Cadrele didactice care intră în componența CEAC sunt, în general, titulari ai școlii. În
cazul cadrelor didactice ale școlii postliceale această condiție nu este obligatorie.
(5) Cadrele didactice care intră în componența CEAC trebuie să aibă minim gradul didactic
II și vechime în școală de minim 2 ani școlari. Orice cadru didactic membru trebuie să
posede abilități dovedite de operare la computer (Windows, Internet, Office), abilități de
lucru în echipă, inițiativă și disponibilitate pentru lucru suplimentar.
(6) În funcție de activitățile derulate, în cadrul CEAC se pot constitui si alte echipe de lucru
speciale.
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(7) Componenta Comisiei: 7 membri
 3 reprezentanţi ai corpului profesoral (un cadru didactic de la liceu, două cadre
didactice ale școlii postliceale)- aleşi prin vot secret de Consiliul Profesoral;
 un reprezentant al sindicatului - desemnat de către liderul de sindicat
 un reprezentant al părinţilor - desemnat de Comitetul reprezentativ al părinților
 un reprezentant al elevilor- desemnat de Consiliul elevilor
 un reprezentant al Consiliului Local Craiova- solicitat de directorul instituției
Art. 14 Selecţia reprezentanţilor Corpului Profesoral va respecta următoarea procedură:
 Apelul către cadrele didactice din şcoală, împreună cu comunicarea condiţiilor pe
care trebuie să le îndeplinească;
 Depunerea CV-urilor cadrelor didactice
 Prezentarea candidaţilor în Consiliul Profesoral;
 Alegerea de către Consiliul Profesoral, prin vot secret, a reprezentanţilor cadrelor
didactice;
 Comunicarea rezultatelor.
Art. 15
(1) Durata mandatului CEAC este de 3 ani. Dacă pe durata celor 3 ani există membrii ai
comisiei care nu mai pot face parte din comisie, atunci se trece la ocuparea locurilor
vacante repetând procedura de la constituirea comisiei.
(2) Încetarea calităţii de membru se poate realiza în următoarele condiţii:
 la cererea membrului respectiv, fără a fi necesară motivarea cererii;
 în urma retragerii votului de încredere acordat de către Consiliul Profesoral;
 în cazul neîndeplinirii sarcinilor asumate.
Art. 16

Organigrama Comisiei este prezentată în Anexa 1.
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CAPITOLUL V.

ATRIBUŢIILE COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITǍŢII
Art. 17 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii
generale:
 Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională
privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform
domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
 Elaborează anual un Raport de evaluare interna privind calitatea educaţiei în
unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin
afişare/publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern.
 Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care le prezintă
conducerii şcolii.
 Cooperează cu ISJ și Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar (ARACIP) şi cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii
similare din ţară şi din străinătate, potrivit legii.
Art. 18 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii
specifice:
 Defineşte, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii calităţii;
 Construieşte, 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;
 Urmăreşte respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a
valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi;
 Evaluează impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de
învăţământ) şi al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite
şi raportează în faţa autorităţilor şi a comunităţii asupra modului în care a fost
asigurată calitatea;
 Propune măsuri de optimizare / creştere / dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de
unitatea şcolară – la nivelul conceptului, principiilor, indicatorilor, standardelor
privind calitatea, dar şi al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi
dezvoltarea şcolii;
 Deţine toate materialele informative despre sistemul de management al calităţii
transmise în sistem, fiind obligată să prelucreze informaţia primită şi să o
disemineze în şcoală şi către parteneri (elevi, părinţi).
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Art. 19 Coordonatorul Comisiei de Evaluare şi asigurarea Calităţii va stabili atribuţiile
fiecărui membru.

CAPITOLUL VI.

DOCUMENTELE ELABORATE DE COMISIA DE EVALUARE ŞI
ASIGURAREA CALITǍŢII

Art. 20 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. 21 Coordonatorul Comisiei, de comun acord cu membrii Comisiei, stabileşte
responsabilităţile membrilor subcomisiilor de lucru.
Art. 22 Membrii Comisiei întocmesc Planul operaţional anual (derivat din strategia
aprobată), plan care va fi aprobat de către Consiliul de Administraţie.
Art. 23 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. 24 Toate materialele elaborate vor cuprinde denumirea unităţii, denumirea Comisiei,
precum şi numele şi calitatea persoanei/persoanelor care au întocmit/elaborat documentul.
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CAPITOLUL VII.

INSTRUMENTE DE CERCETARE ÎN VEDEREA EVALUĂRII
În vederea realizării unei evaluări interne corecte , precum și pentru cunoașterea gradului
de satisfacție a beneficiarilor, membrii C.E.A.C. pot aplica următoarele instrumente de
investigaţie/ diagnoză:
 Interviu individual
 Interviu în grup
 Observarea (inclusiv observarea unor lecţii sau secvenţe de lecţii)
 Chestionare
În urma aplicării instrumentelor de investigaţie se elaborează un raport de analiză sau de
observare.
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CAPITOLUL VIII.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 25 Prezentul Regulament înlocuieşte vechiul Regulament de funcţionare al CEAC din
cadrul Liceului „Charles Laugier” și intră în vigoare începând cu anul şcolar 2018 – 2019.
Art. 26 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare poate fi modificat,
completat şi / sau îmbunătăţit în funcţie de necesităţile ivite pe parcursul activităţii, cu
aprobarea Consiliului de Administraţie al şcolii.
Art. 27 Anexa 1 face parte integrantă din prezentul Regulament.
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Anexa1
ORGANIGRAMA C.E.A.C.

DIRECTORCOORDONATOR
C.E.A.C

Responsabil CEAC

3 CADRE DIDACTICE
MEMBRE CEAC

REPREZENTANTUL
COMUNITĂŢII
LOCALE
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REPREZENTANTUL
PĂRINŢILOR

REPREZENTANTUL
ELEVILOR

