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Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 28.09.2009 

 

 

 

Extras din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUAREA �I 

ASIGURAREA CALIT��II 

 
CAPITOLUL I - DISPOZI�II GENERALE 

CAPITOLUL II - STRUCTURA ORGANIZATORIC� 

CAPITOLUL III - RESPONSABILIT��I PRIVIND COMISIA PENTRU EVALUAREA �I ASIGURAREA 

CALIT��II 

CAPITOLUL IV - ORGANIZAREA COMISIEI DE EVALUARE A CALIT��II 

CAPITOLUL V - ATRIBU�IILE COMISIEI  

CAPITOLUL VI - OBIECTIVELE STRATEGICE ALE COMISIEI 

CAPITOLUL VII - CONDUCEREA EXECUTIVA 

CAPITOLUL VIII ATRIBUTIILE MEMBRILOR COMISEI 

CAPITOLUL IX - DISPOZI�II FINALE 

 
 
 
 

CAPITOLUL I - DISPOZI�II GENERALE 

 

Art. 1. Prezentul regulament s-a elaborat în temeiul prevederilor din Legea Înv���mântului nr. 84/1995, 
republicat� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  a Orgonantei de Urgenta a Guvernului nr. 75./12.07.2005 
privind asigurarea calit��ii educa�iei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, precum si a Regulamentului 
de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar – 2005. 
(2) Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din Grupul Scolar „Voievodul Mircea” reprezinta organismul 
de coordonare a activitatii de evaluare si asigurare a calitatii la nivel institutional. 
Art. 2. Prezentul regulament stabile�te modul de organizare �i func�ionare al Sistemului de Management al 
Calit��ii din Grupul Scolar „Voievodul Mircea”, având ca scop: 
1) delimitarea atribu�iilor �i responsabilit��ilor la diferite niveluri ale structurii organizatorice din cadrul Grupului 

Scolar „Voievodul Mircea”; 
2) stabilirea limitelor de competen�� la fiecare nivel ierarhic; 
3) stabilirea rela�iilor între structurile existente în cadrul unitatii �i cele create de implementarea Sistemului de 

Management al Calit��ii. 
 

CAPITOLUL II - STRUCTURA ORGANIZATORIC� A COMISIEI 

Art. 3. (1) Comisia pentru evaluarea �i asigurarea calit��ii, denumita in continuare comisie, este formata din 9 
membri. Conducerea ei operativ� este asigurat� de directorul Grupului Scolar „Voievodul Mircea”, iar conducerea 
executiva este asigurata de un coordonator desemnat de director.  
(2) Componen�a comisiei cuprinde, în num�r relativ egal reprezentanti ai corpului profesoral, reprezentanti ai 
parintilor, reprezentanti ai consiliului local, astfel: 

a. directorul scolii sau o alta persoana desemnata de acesta, care asigura conducerea sa operativa; 
b. 4 reprezentan�i ai corpului profesoral, ale�i, în urma propunerilor �i a autopropunerilor, prin vot secret 

de consiliul profesoral �i valida�i de c�tre Consiliul de Administra�ie al �colii;  
c. 1 reprezentant al p�rin�ilor, desemnat  de Consiliul reprezentativ al p�rin�ilor.  
d. 1 reprezentant al Consiliului Local , desemnat de acesta;   
e. 1 reprezentant al elevilor, stabilit de Consiliul Elevilor ; 
f. 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta. 

Se recomand� ca, to�i membri stabili�i la punctele c,d,e,f s� fie al�ii decât cei din Consiliul de Administra�ie. 
(3) Procesura de selectie a reprezentantilor corpului profesoral: 

o Afisarea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca; 
o Depunerea unei cereri; 
o Prezentarea candidatilor in Consiliul profesoral; 
o Prezentarea de catre candidati a unor propuneri de imbunatatire a activitatii din scoala pe un anumit 

domeniu; 
o Alegerea de catre Consiliul profesoral, prin vot secret. 

(4) Membrul comisiei, reprezentant al corpului profesoral trebuie s� fie:  
- titular al Grupului �colar “Voievodul Mircea”;  
- bine preg�tit din punct de vedere profesional, cu bun� reputa�ie în �coal� �i comunitate;  
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- cu rezultate bune ob�inute de c�tre elevii s�i, prin care a sporit prestigiul �colii;  
- deschis schimb�rilor, flexibil, receptiv la nou;  
- adept al principiilor calit��ii, al muncii de calitate;  
- preocupat de formarea continua privind calitatea educatiei; 
- preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educa�ionale;  
- bun organizator;  
- fire neconflictual�;  
- �inut� moral� impecabil�;  
- ata�at de elevi, comunicativ.  

(5) Membrii comisiei pentru evaluarea �i asigurarea calit��ii nu pot îndeplini func�ia de director sau director adjunct 
în institu�ia respectiv�, cu excep�ia persoanei care asigur� conducerea ei operativa. Activitatea membrilor 
comisiei pentru evaluarea �i asigurarea calit��ii poate fi remunerat�, cu respectarea legisla�iei în vigoare. 
 

CAPITOLUL III - RESPONSABILIT��I PRIVIND COMISIA PENTRU EVALUAREA 

�I ASIGURAREA CALIT��II 

 

Art. 4. (1) Calitatea educa�iei reprezint� o prioritate permanent� pentru Grupul Scolar “Voievodul Mircea”, ca  
organiza�ie furnizoare de educa�ie, precum si pentru angajaii acesteia. 
(2) Calitatea este un criteriu fundamental de finan�are din surse publice a educa�iei. Grupul Scolar „Voievodul 
Mircea” trebuie s� func�ioneze astfel încât prin calitatea activit��ii s� satisfac� încrederea public�, iar înv���mântul 
s� se afirme ca bun public. Calitatea educa�iei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu si ale 
furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite astept�rile beneficiarilor, precum si standardele de calitate. 
(3) Evaluarea calit��ii educa�iei const� în examinarea multicriterial� a m�surii în care organiza�ia furnizoare de 
educa�ie si programele acesteia îndeplinesc standardele si standardele de referin��.  
(4) Asigurarea calit��ii educa�iei este realizat� printr-un ansamblu de ac�iuni de dezvoltare a capacit��ii 
institu�ionale de elaborare, planificare si implementare de programe de studiu, prin care se formeaz� încrederea 
beneficiarilor c� organiza�ia furnizoare de educa�ie îndeplineste standardele de calitate. Asigurarea calit��ii 
exprim� capacitatea unei organiza�ii furnizoare de a oferi programe de educa�ie în conformitate cu standardele 
anun�ate. Aceasta este astfel promovat� încât s� conduc� la îmbun�t��irea continu� a calit��ii educa�iei. 
(5) Controlul calit��ii educa�iei în institutie presupune activit��i si tehnici cu caracter opera�ional, aplicate 
sistematic de o autoritate de inspec�ie desemnat� pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite. 
(6) Îmbun�t��irea calit��ii educa�iei presupune evaluare, analiz� si ac�iune corectiv� continu� din partea Grupului 
Scolar “Voievodul Mircea”, bazat� pe selectarea si adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum si pe alegerea 
si aplicarea standardelor de referin��. 
Art. 5. Responsabilit��ile la nivelul Grupului Scolar „Voievodul Mircea” sunt urmatoarele: 
1) Conducatorul organizatiei este direct raspunzator de calitatea educatiei furnizate. 
2) Comisia este un organism colectiv de lucru care identific�, analizeaz� �i propune solu�ii �i decizii care privesc 

implementarea Sistemului de Management al Calit��ii. Ea constituie o structur� func�ional� suport la nivelul 
unitatii, insumand resurse umane necesare proiect�rii, implement�rii �i sus�inerii Sistemului de Management 
al Calit��ii.  

Art. 6. La nivelul catedrelor/comisiilor metodice responsabilit��ile privind Sistemul de Management al Calit��ii 
sunt: 
1) Seful de catedra/comisie metodica are responsabilitatea privind calitatea tuturor proceselor/actiunilor derulate 

în cadrul acesteia; 
2) Seful de catedra/comisie metodica monitorizeaza la nivelul catedrei atingerea obiectivelor generale �i 

specifice privind calitatea, instruirea personalului, planificarea �i desf��urarea evalu�rilor interne �i a 
evalu�rilor individuale. 

Art. 7. La nivelul serviciilor/compartimentelor functionale responsabilit��ile privind Sistemul de Management al 
calit��ii revin sefilor de servicii/compartimente. 
 


