
 
 
 
 

REGULAMENTUL 
DE ORGANIZARE �I FUNC�IONARE A COMISIEI DE EVALUARE �I ASIGURARE A 

CALIT��II ÎN COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI B�CESCU” F�LTICENI 
 
 
 

CAPITOLUL I: DISPOZI�II GENERALE 

 
ART.1. Prezentul regulament stabile�te �i detaliaz� modul de organizare �i func�ionare a Comisiei de 
Evaluare �i Asigurare a Calit��ii din Colegiul Tehnic „Mihai B�cescu” denumit� în continuare 
CEACMB,  având ca scop: 
   • delimitarea clar� a atributiilor �i responsabilit�tilor la diferite nivele ale structurii  organizatorice; 
   • stabilirea limitelor de competen�� la fiecare nivel ierarhic; 
   • definirea relatiilor ce se stabilesc între structurile existente �i structura nou creat� a Comisiei de 
evaluare �i asigurare a calit��ii. 
 
 ART.2. Documentele de referin�� ce au permis constituirea CEACMB �i elaborarea acestui regulament 
sunt urm�toarele: 

• Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu complet�rile �i modific�rile 
ulterioare; 

• O.U.G 75/2005 privind asigurarea calit��ii educa�iei; 
• Legea nr. 87 din 13 aprilie 2006 
• H.G. nr. 1258 din 18 oct.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare �i func�ionare a 

A.R.A.C.I.P. cu modific�rile ulterioare; 
• O.M.Ed.C. nr.4889/2006 privind generalizarea instruirii pentru asigurarea calit��ii în EFP la 

nivelul re�elei ÎPT  
• Hot�rârea Consiliului Profesoral din data   07.09.2006 
• Decizia Nr.  37 /26 .09.2006. 

 
ART. 3. Activit��ile specifice ale CEACMB se vor desf��ura într-un spa�iu de lucru, special alocat, 
dotat cu calculator conectat la internet, imprimant�, multiplicator, mobilier adecvat. 
 
ART.4. Comisia pentru Evaluarea �i Asigurarea Calit��ii are misiunea de a implementa managementul 
calit��ii �i de a efectua evaluarea intern� a calit��ii serviciilor educa�ionale oferite de Colegiul Tehnic 
„Mihai B�cescu” prin: 

• opera�ionalizarea �i aplicarea strategiei de evaluare �i asigurarea a calit��ii, adoptat� de 
Consiliul de administra�ie; 

• elaborarea raportului anual de evaluare intern� privind calitatea educa�iei în unitatea �colar�; 
• formularea propunerilor de îmbun�t��ire a calit��ii educa�iei în unitatea �colar�; 
• cooperarea cu to�i factorii implica�i în asigurarea calit��ii educa�iei. 

 
 



ART. 5. Obiectivele Comisiei pentru evaluare �i asigurare a calit��ii din C.T. „M. B�cescu”  sunt:  
• atestarea capacit��ii unit��ii �colare de a satisface a�tept�rile beneficiarilor �i standardele de 

calitate, prin activit��i de evaluare; 
• asigurarea  protec�iei educabililor �i a p�rin�ilor acestora, prin selectarea programelor menite s� 

asigure informa�ii sistematice, curente �i credibile din domeniul �tiin�elor educa�iei 
• contribuirea  la dezvoltarea unei culturi institu�ionale a calit��ii în unitattea �colar�; 
• îmbun�t��irea calitatea întregii activit��i din �coal�; 
• asigurarea inform�rii �i evaluarea gradului de satisfac�ie a tuturor actorilor educa�ionali  - elevi, 

p�rin�i, corp profesoral, personal didactic auxiliar �i nedidactic, agen�i economici,comunitatea 
local�; 

• revizuirea �i optimizarea politicilor �i strategiilor educa�ionale la nivelul institu�iei de 
înv���mânt. 

 
ART. 6. Rolul Comisiei pentru Evaluarea �i Asigurarea Calit��ii din C.T. „M. B�cescu” este:  

• Realizeaz� evaluarea intern�, multicriterial�, a institu�iei de înv���mânt, a m�surii în care 
aceasta �i programul s�u îndeplinesc standardele de calitate; 

• Coordoneaz� aplicarea procedurilor �i activit��ilor de evaluare �i de asigurare a calit��ii; 
• Implementeaz� sistemul de management al calit��ii; 
• Elaboreaz� Rapoarte de evaluare intern� privind calitatea educa�iei furnizate de Colegiul Tehnic 

„M. B�cescu” pe baza standardelor; 
• Evalueaz�, analizeaz� �i propune conducerii �colii ac�iuni corective continue, bazate pe 

selectarea �i adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum �i pe selectarea �i aplicarea 
standardelor de referin�� cele mai relevante. 

 
ART.7. Responsabilitatea principal� a Comisiei este îmbun�t��irea calit��ii educa�iei prin stabilirea 
unor ac�iuni �i mecanisme institu�ionale �i procedurale în direc�ia dezvolt�rii capacit��ii de elaborare, 
planificare �i implementare a programelor de studiu, menite s� satisfac� a�tept�rile beneficiarilor. 
 
ART.8. Evaluarea intern� a calit��ii la Colegiul Tehnic “Mihai B�cescu” se aplic� începând cu 
semestrul I al anului �colar 2006/2007. 

 
 

CAPITOLUL II: STRUCTUR� ORGANIZATORIC� �I FUNC�IONARE    

ART.9. (1). Comisia pentru Evaluarea �i Asigurarea Calit��ii Educa�iei din C.T. „M. B�cescu”  este 
alc�tuit� din  8 membri �i un coordonator. 
            (2).  Conducerea operativ� a CEACMB este asigurat� de c�tre un director adjunct al �colii 
desemnat de director. 
            (3).  Membrii comisiei nu pot îndeplini func�ia de director, director adjunct sau membru în 
Consiliul de administra�ie în institu�ia de înv���mânt. 
            (4). Componen�a Comisiei cuprinde: 

• un coordonator, desemnat prin vot în �edin�a de constituire a comisiei; 
• trei reprezentan�i ai corpului profesoral, ale�i prin vot secret de Consiliul profesoral; 
• un reprezentant al elevilor; 
• un reprezentant al p�rin�ilor; 



• un reprezentant al sindicatului; 
• un reprezentant al Consiliului local; 
• un reprezentant al minorit��ilor na�ionale. 

 
ART. 10. Selec�ia reprezentan�ilor corpului profesoral va respecta urm�toarea  procedur�: 

• Apelul c�tre cadrele didactice din �coal� �i comunicarea condi�iilor pe care trebuie s� le 
îndeplineasc� - se afi�eaz� la loc vizibil. 

• Cadrele didactice interesate depun o scrisoare de inten�ie, înso�it� de Curriculum-vitae �i 
Memoriu de activitate. 

• Candida�ii se prezint� în Consiliul profesoral. 
• Consiliul profesoral alege, prin vot secret, reprezentan�ii în Comisie. 
• Se comunic� rezultatele. 

 
ART. 11. (1). Durata mandatului Comisiei este de 4 ani, dar componen�a poate fi modificat�, dac� este 
necesar. 
            (2). Încetarea calit��ii de membru în CEACMB se poate realiza în urm�toarele condi�ii: 

• la cerere; 
• în urma retragerii votului de încredere acordat de c�tre Consiliul profesoral; 
• în cazul neîndeplinirii sarcinilor asumate; 
• prin absen�a nejustificat� de la dou� �edin�e consecutiv sau de la trei �edin�e într-un an 

calendaristic; 
• dac� se afl� în imposibilitatea de a-�i îndeplini atribu�iile, din diverse motive, pe o perioad� mai 

mare de 90 de zile; 
• la s�vâr�irea oric�ror fapte de natur� s� atrag� r�spunderea disciplinar� sau penal�, cu 

repercursiuni asupra prestigiului unit��ii de înv���mânt, I�J Suceava, MEdCI �i/sau ARACIP, 
dup� caz. 

 
ART.12. Comisia se întrune�te în �edin�� lunar, conform graficului, respectiv în �edin�� extraordinar�, 
ori de câte ori este cazul. 
 
ART. 13. În îndeplinirea atribu�iilor sale, CEACMB adopt� hot�râri prin votul a cel pu�in dou� treimi 
din num�rul membrilor prezen�i. Hot�rârile se fac publice. 
 
 ART. 14. Evaluarea activit��ii membrilor CEACMB se realizeaz�, pe baza raportului de autoevaluare, 
de c�tre Coordonatorul CEACMB �i este validat� de c�tre Consiliu de Administra�ie. 
 
ART. 15. Remunerarea membrilor CEACMB – cadre didactice se face lunar, din fondul de premiere de 
2%,  avînd prioritate la salariul de merit si la alte premii �i distinc�ii la nivel de �coal�. 
 

 

CAPITOLUL III: DOMENIUL DE ACTIVITATE 
 
ART. 16. Domeniile de evaluare �i asigurare a calit��ii de c�tre CEACMB sunt: 
A. Capacitatea institu�ional�, care rezult� din organizarea intern� din infrastructura disponibil�, 
definit� prin urm�toarele criterii: 



a) structurile institu�ionale, administrative �i manageriale; 
b) baza material�; 
c) resursele umane. 
B. Eficacitatea educa�ional�, care const� în mobilizarea de resurse cu scopul de a se ob�ine rezultatele 
a�teptate ale înv���rii, concretizat� prin urm�toarele criterii: 
a) con�inutul programelor de studiu; 
b) rezultatele înv���rii; 
c) activitatea de cercetare �tiin�ific� sau metodic�, dup� caz; 
d) activitatea financiar� a organiza�iei; 
e) absorb�ia absolven�ilor pe pia�a muncii. 
C. Managementul calit��ii, care se concretizeaz� prin urm�toarele criterii: 
a) strategii �i proceduri pentru asigurarea calit��ii; 
b) proceduri privind ini�ierea, monitorizarea �i revizuirea periodic� a programelor �i activit��ilor 
desf��urate; 
c) proceduri obiective �i transparente de evaluare a rezultatelor înv���rii; 
d) proceduri de evaluare periodic� a calit��ii corpului profesoral; 
e) accesibilitatea resurselor adecvate înv���rii; 
f) baza de date actualizat� sistematic, referitoare la asigurarea intern� a calit��ii; 
g) transparen�a informa�iilor de interes public cu privire la programele de studii �i, dup� caz, 
certificatele, diplomele �i calific�rile oferite; 
h) func�ionalitatea structurilor de asigurare a calit��ii educa�iei, conform legii. 
 

 

 

CAPITOLUL IV: RELA�II DE COLABORARE 

 
ART. 17. Comisia pentru Evaluarea �i Asigurarea Calit��ii din C.T.”M. B�cescu”are urmatoarele 
leg�turi: 

• Ierarhice 
- este în rela�ie de coordonare cu conducerea unit��ii �colare 

• Func�ionale 
- cu toate catedrele didactice din unitatea �colar� 

• De colaborare 
- intern�: cu �efii de catedr�, cu personalul didactic auxiliar �i �efii de compartimente ale personalului 
nedidactic 
- extern�: cu alte institu�ii �colare, cu organisme de evaluare �i certificare a calit��ii din  jude� �i din �ar� 
  

 

 

CAPITOLUL V: ATRIBU�IILE CEACMB 

 

ART. 18. Comisia pentru Evaluarea �i Asigurarea Calit��ii Educa�iei din C.T.”M. B�cescu” are 
urm�toarele atribu�ii: 

• Realizeaz� propriul program de activitate, care va sta la baza îndeplinirii rolului, misiunii �i 
atribu�iilor care le revin, în baza legii �i a prevederilor prezentului Regulament. 



• Întocme�te semestrial �i anual propriul Raport de activitate, pe care îl va prezenta în Consiliul 
de administra�ie �i în Consiliul profesoral, la termenele stabilite. 

• Coordoneaz�, monitorizeaz� �i evalueaz� aplicarea procedurilor �i activit��ilor de autoevaluare 
institu�ional� privind calitatea serviciilor educa�ionale furnizate de institu�ia de înv���mânt, 
aprobate de conducerea acesteia, conform domeniilor �i criteriilor prev�zute de legisla�ia în 
vigoare  

• Elaboreaz� anual un Raport de evaluare intern� privind calitatea serviciilor educa�ionale 
furnizate de unitatea de înv���mânt. Raportul este adus la cuno�tin�a beneficiarilor prin 
afi�are/publicare �i este pus la dispozi�ia evaluatorului extern. 

• Formuleaz� propuneri de îmbun�t��ire a calit��ii educa�iei: m�suri de 
optimizare/cre�tere/dezvoltare a calit��ii educa�iei oferite de institu�ia de înv���mânt – la nivel 
conceptual, al principiilor, indicatorilor, standardelor privind calitatea, dar �i a procedurilor 
curente care privesc func�ionarea �i dezvoltarea �colii, pe care le prezint� conducerii institu�iei. 

 
• Duce la îndeplinire propunerile venite din partea I�J Suceava, MEdCI �i/sau CNDIPT, 

ARACIP, privind m�surile de îmbun�t��ire �i asigurare a calit��ii în înv���mântul 
preuniversitar; 

• Coopereaz� cu:I.S.J., cu ARACIP, cu CNDIPT, cu alte agen�ii �i organisme abilitate sau 
institu�ii similare din �ar� ori din str�in�tate, potrivit legii. 

• În func�ie de activit��ile derulate, în cadrul CEACMB se pot constitui �i alte echipe de lucru 
speciale. 

• Evalueaz� impactul tuturor proceselor (inclusiv �i mai ales al procesului de înv���mânt) �i al 
activit��ilor desf��urate în �coal� asupra calit��ii oferite �i raporteaz� în fa�a autorit��ilor �i a 
comunit��ii asupra modului în care a fost asigurat� calitatea. 

• De�ine toate materialele informative despre sistemul de management al calit��ii transmise în 
sistem �i are obliga�ia de a prelucra informa�ia primit� �i de a o disemina tuturor beneficiarilor. 

 
ART. 19. Coordonatorul Comisiei va stabili atribu�iile fiec�rui membru. 

ART. 20. În urma consult�rii membrilor comisiei, coordonatorul va stabili m�surile ce vor fi adoptate 
în urma constat�rii unor abateri sau neîndeplinirii atribu�iilor ce revin fiec�ruia. 
 

 
CAPITOLUL VI:  ATRIBU�IILE MEMBRILOR CEACMB 

 
ART. 21. 
 (1) Coordonatorul  CEACMB asigur� conducerea executiv� a comisiei. 
 (2). În îndeplinirea atribu�iilor sale, coordonatorul emite hot�râri, note de sarcini, semneaz� 
documentele, adresele, comunic�rile care urm�resc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calit��ii. 
Acestea vor fi semnate/vizate �i de directorul  unit��ii de înv���mânt. 
(3). Coordonatorul CEACMB are urm�toarele atribu�ii principale: 

• conduce �edin�ele Comisiei pentru Evaluarea �i Asigurarea Calit��ii; 
• informeaz� periodic Consiliul de Administra�ie asupra activit��ii Comisiei pentru Evaluarea �i 

Asigurarea Calit��ii, precum �i Comisia pentru Evaluarea �i Asigurarea Calit��ii asupra 
deciziilor Consiliului de Administra�ie, referitoare la calitate; 

• promoveaz� în Consiliul de Administra�ie al institu�iei �colare hot�rârile Comisiei pentru 



Evaluarea �i Asigurarea Calit��ii 
• r�spunde în fa�a directorului institu�iei �colare, de activitatea Comisiei pentru Evaluarea �i 

Asigurarea Calit��ii 
• coordoneaz� elaborarea raportului de evaluare la nivelul institu�iei �colare 
• coordoneaz� �i acord� asisten�� activit��ilor de evaluare la nivel de catedre în vederea 

sincroniz�rii ac�iunilor de evaluare la nivelul institu�iei �colare 
• coordoneaz� elaborarea �i validarea documentelor calit��ii în institu�ia �colar� 
• urm�re�te �i aplic� concluziile rezultate din evalu�ri �i întocme�te rapoarte periodice prezentate 

în Consiliul de Administra�ie a institu�iei �colare 
• prezint� un raport de sintez� la sfâr�itul mandatului în fa�a Consiliului de Administra�ie 
• asigur� leg�tura permanent� cu forurile na�ionale �i interna�ionale în domeniul Managementului 

Calit��ii, cu autorit��ile locale �i beneficiarii serviciilor institu�iei �colare 
• stabile�te obiectivele �i priorit��ile în domeniul calit��ii, urm�re�te cunoa�terea �i aplicarea lor 

în întreaga institu�ie, aloc� �i verific� utilizarea corespunz�toare a resurselor aferente 
• conduce �i r�spunde de proiectarea, implementarea, men�inerea �i îmbun�t��irea 

Managementului Calit��ii. 
• evalueaz� periodic îndeplinirea activit��ilor prev�zute în planurile manageriale ale catedrelor 
• Stabile�te sarcinile membrilor comisiei CEACMB; 
• aprob� evaluarea anual� a performan�elor profesionale ale personalului din unitatea �colar�; 
• îndepline�te orice alte atribu�ii stabilite în sarcina sa de c�tre conducerea unit��ii, I�J Suceava, 

MEdCI, ARACIP, CNDIPT. 
 
ART 22. Secretarul comisiei va fi ales unul din cadrele didactice – membru al Consiliului profesoral �i 
are urm�toarele atribu�ii: 

- organizeaz� �i preg�te�te �edin�ele Comisiei pentru Evaluarea �i Asigurarea Calit��ii, 
- întocme�te procesele verbale ale �edin�elor 
- particip� la întocmirea portofoliului de evaluare a unit��ii �colare 
- elaboreaz� procedurile �i activit��ile de evaluare �i asigurare a calit��ii; 
- Elaboreaz� �i aplic� procedurile din cadrul planurilor de ac�iune �i programelor de îmbun�t��ire 

ale �colii; 
- Particip� la întocmirea raportului anual de autoevaluare �i elaborarea planurilor de ac�iune �i de 

îmbun�t��ire a calit��ii procesului de înv���mânt; 
- Implementeaz� sistemul de asigurare a calit��ii, aplic� manualul de evaluare intern� ca calit��ii 
- Particip� la �edin�ele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la �edin�ele extraordinare, ori 

de câte ori este cazul; 
- Evalueaz� modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatorilor �i a descriptorilor de 

performan��; 
- Aplic� �i respect� legisla�ia în vigoare in domeniul evalu�rii �i asigur�rii calit��ii în unitatea 
�colar�; 
- Respect� Codul de etic� profesional� în evaluare; 
- Î�i îndrum� activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici publicate pe situl ARACIP; 
- Particip� la elaborarea graficelor anuale de efectuare a monitoriz�rilor �i a evalu�rii în unitatea 

de înv���mânt; 
- Efectueaz� observa�ii ale lec�iilor �i elaboreaz� rapoarte de monitorizare a calit��ii  
- Particip� la colectarea dovezilor necesare demonstr�rii îndeplinirii descriptorilor de performan�� 

pentru principiile calit��ii �i la întocmirea portofoliului de evaluare a unit��ii �colare 



 
ART 23. Doi profesori – membri ai Consiliului profesoral au urm�toarele atribu�ii:  

- Elaboraeaz� instrumentele de evaluare necesare desf��ur�rii activit��ii de evaluare a comisiei  
- Elaboreaz� procedurile �i activit��ile de evaluare �i asigurare a calit��ii; 
- Elaboreaz� �i aplic� procedurile din cadrul planurilor de ac�iune �i programelor de îmbun�t��ire 

ale �colii; 
- Particip� la întocmirea raportului anual de autoevaluare �i elaborarea planurilor de ac�iune �i de 

îmbun�t��ire a calit��ii procesului de înv���mânt; 
- Implementeaz� sistemul de asigurare a calit��ii, aplic� manualul de evaluare intern� ca calit��ii 
- Particip� la �edin�ele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la �edin�ele extraordinare, ori 

de câte ori este cazul; 
- Evalueaz� modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatorilor �i a descriptorilor de 

performan��; 
- Aplic� �i respect� legisla�ia în vigoare in domeniul evalu�rii �i asigur�rii calit��ii în unitatea 
�colar�; 
- Respect� Codul de etic� profesional� în evaluare; 
- Î�i îndrum� activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici publicate pe situl ARACIP; 
- Particip� la elaborarea graficelor anuale de efectuare a monitoriz�rilor �i a evalu�rii în unitatea 

de înv���mânt; 
- Efectueaz� observa�ii ale lec�iilor �i elaboreaz� rapoarte de monitorizare a calit��ii  
- Particip� la colectarea dovezilor necesare demonstr�rii îndeplinirii descriptorilor de performan�� 

pentru principiile calit��ii �i la întocmirea portofoliului de evaluare a unit��ii �colare 
 

ART.24. Reprezentantul sindicatului asigur� respectarea prevederilor Statutului Cadrelor didactice �i 
are urm�toarele atribu�ii:  

- Men�ine leg�tura între Comisia de evaluare �i asigurare a calit��ii �i membrii de sindicat; 
- Elaboreaz� �i aplic� procedurile din cadrul planurilor de ac�iune �i programelor de îmbun�t��ire 

ale �colii; 
- Particip� la întocmirea raportului anual de autoevaluare �i elaborarea planurilor de ac�iune �i de 

îmbun�t��ire a calit��ii procesului de înv���mânt; 
- Implementeaz� sistemul de asigurare a calit��ii; aplic� manualul de evaluare intern� ca calit��ii 
- Particip� la �edin�ele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la �edin�ele extraordinare, ori 

de câte ori este cazul; 
- Evalueaz� modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatorilor �i a descriptorilor de 

performan��; 
- Aplic� �i respect� legisla�ia în vigoare in domeniul evalu�rii �i asigur�rii calit��ii în unitatea 
�colar�; 
- Respect� Codul de etic� profesional� în evaluare; 
- Î�i îndrum� activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici publicate pe situl ARACIP; 
- Particip� la elaborarea graficelor anuale de efectuare a monitoriz�rilor �i a evalu�rii în unitatea 

de înv���mânt; 
- Efectueaz� observa�ii ale lec�iilor  �i elaboreaz� rapoarte de monitorizare a calit��ii  
- Particip� la colectarea dovezilor necesare demonstr�rii îndeplinirii descriptorilor de performan�� 

pentru principiile calit��ii �i la întocmirea portofoliului de evaluare a unit��ii �colare 
 



ART. 25. Reprezentantul minorit��ii Ru�ilor -  lipoveni asigur� respectarea drepturilor minorit��ilor si 
are urm�toarele responsabilit��i:  

- Men�ine leg�tura între Comisia de evaluare �i asigurare a calit��ii �i Comunitatea Ru�ilor - 
lipoveni; 
- Elaboreaz� �i aplic� procedurile din cadrul planurilor de ac�iune �i programelor de îmbun�t��ire 

ale �colii; 
- Particip� la întocmirea raportului anual de autoevaluare �i elaborarea planurilor de ac�iune �i de 

îmbun�t��ire a calit��ii procesului de înv���mânt; 
- Implementeaz� sistemul de asigurare a calit��ii; aplic� manualul de evaluare intern� ca calit��ii 
- Particip� la �edin�ele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la �edin�ele extraordinare, ori 

de câte ori este cazul; 
- Evalueaz� modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatorilor �i a descriptorilor de 

performan��; 
- Aplic� �i respect� legisla�ia în vigoare in domeniul evalu�rii �i asigur�rii calit��ii în unitatea 
�colar�; 
- Respect� Codul de etic� profesional� în evaluare; 
- Î�i îndrum� activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici publicate pe situl ARACIP; 
- Particip� la elaborarea graficelor anuale de efectuare a monitoriz�rilor �i a evalu�rii în unitatea 

de înv���mânt; 
- Efectueaz� observa�ii ale lec�iilor  �i elaboreaz� rapoarte de monitorizare a calit��ii  
- Particip� la colectarea dovezilor necesare demonstr�rii îndeplinirii descriptorilor de performan�� 

pentru principiile calit��ii �i la întocmirea portofoliului de evaluare a unit��ii �colare 
 
ART.26. Reprezentantul elevilor asigur� respectarea drepturilor elevilor,  faciliteaz� dialogul între 
comisie �i elevi �i are urm�toarele atribu�ii: 

- R�spunde de aplicarea �i monitorizarea chestionarelor aplicate elevilor; 
- Men�ine leg�tura între comisie �i colectivele de elevi; 
- Particip� la întocmirea raportului anual de autoevaluare �i elaborarea planurilor de ac�iune �i de 

îmbun�t��ire a calit��ii procesului de înv���mânt; 
- Particip� la �edin�ele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la �edin�ele extraordinare, ori 

de câte ori este cazul; 
- Particip� la colectarea dovezilor necesare demonstr�rii îndeplinirii descriptorilor de performan�� 

pentru principiile calit��ii �i la întocmirea portofoliului de evaluare a unit��ii �colare 
 
ART.27. Reprezentantul p�rin�ilor asigur� consultarea beneficiarilor �i clien�ilor educa�iei în ceea ce 
prive�te satisfac�ia lor fa�� de serviciile educa�ionale oferite de Colegiul Tehnic „Mihai B�cescu” �i are 
urm�toarele atribu�ii: 

- R�spunde de raportul �coal� – familie în cadrul procesului de evaluare �i asigurare a calit��ii; 
- Elaboreaz�, aplic� �i interpreteaz� chestionarele p�rin�ilor; 
- Particip� la întocmirea raportului anual de autoevaluare �i elaborarea planurilor de ac�iune �i de 

îmbun�t��ire a calit��ii procesului de înv���mânt; 
- Particip� la �edin�ele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la �edin�ele extraordinare, ori 

de câte ori este cazul; 
- Sprijin� comisia în îndeplinirea scopurilor �i obiectivelor propuse pentru îmbun�t��irea calit��ii 

procesului de înv���mânt.  



- Particip� la colectarea dovezilor necesare demonstr�rii îndeplinirii descriptorilor de performan�� 
pentru principiile calit��ii �i la întocmirea portofoliului de evaluare a unit��ii �colare 

 
ART. 28. Reprezentantul autorit��ilor locale are urm�toarele atribu�ii: 

- Men�ine leg�tura între Comisia de evaluare �i asigurare a calit��ii în Colegiul Tehnic „Miahi 
B�cescu” F�lticeni  �i Consiliul Local al municipiului F�lticeni; 
- Particip� la �edin�ele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la �edin�ele extraordinare, ori 

de câte ori este cazul; 
- Particip� la întocmirea raportului anual de autoevaluare �i elaborarea planurilor de ac�iune �i de 

îmbun�t��ire a calit��ii procesului de înv���mânt; 
- Sprijin� comisia în îndeplinirea scopurilor �i obiectivelor propuse pentru îmbun�t��irea calit��ii 

procesului de înv���mânt.  
- Particip� la colectarea dovezilor necesare demonstr�rii îndeplinirii descriptorilor de performan�� 

pentru principiile calit��ii �i la întocmirea portofoliului de evaluare a unit��ii �colare 
 

 

CAPITOLUL VI - DISPOZI�II FINALE 

 

ART. 29. Orice control sau evaluare extern� a calit��ii se va baza pe analiza raportului de evaluare 
intern� a activit��ii din unitatea de înv���mânt. 
 
ART. 30. Aprobarea Regulamentului privind Managementul Calit�tii se face de c�tre Consiliul de 
Administra�ie, prin vot deschis cu majoritate simpl�. 
 
ART. 31. Prezentul regulament de organizare �i func�ionare poate fi modificat, completat �i/sau 
îmbun�t��it în func�ie de necesit��ile ivite pe parcursul activit��ii, de c�tre Consiliului de Administra�ie 
al �colii. 
 
ART. 32. Regulamentul va fi adus la cuno�tin�a membrilor comisiei, cadrelor didactice, elevilor, 
p�rin�ilor, autorit��ilor locale, comunit��ii �i va fi afi�at în loc vizibil. 
 
 
 
 
 
 
 
                      Întocmit,                                                                                           Avizat,  
Coordonator CEACMB -Prof. Monoranu Doina                              Director - Prof. Popa Ion Olgu�a 


