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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 Elemente privind responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătu

ră 

 1 2 3 4 5 

1.

1 

Elaborat Irimescu Laura profesor 16.09.2015  

1.

2 

Verificat Florescu Anca Director 

adj. 

21.09.2015  

1.

3 

Aprobat Radulescu 

Rodica 

Director  21.09.2015  

 

2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

 

 

Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I X X 21.09.2015 

2.2 Revizia 1    
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2.3 Revizia 2    

2.4 Editia II    

 

2. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 Scopul difuzării Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. aplicare 1 Personal 

didactic 

Director 

adjunct 

Florescu 

Anca 

21.09.2015  

3.2. aplicare 2 Conducere Director  Radulescu 

Rodica 

21.09.2015  

3.3. Evidenţă/arhivare 4 Secretariat  Secretar 

şef 

Pascu 

Viorica 

21.09.2015  

             
 

Cuprins: 

1. Scopul procedurii; 

2. Aria de cuprindere; 

3. Responsabilităţi; 

4. Conţinutul procedurii; 

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; 
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 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 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 de Arta 

„Carmen Sylva” ,Consiliului   consultativ al  elevilor. 

 

3. Responsabilităţi : 

3.1. Membrii Consiliului de Administraţie răspund de elaborarea conţinutului 

Procedurii de selecţie a membrilor CEAC. 

3.2. Consiliul profesoral este responsabil de alegerea cadrelor didactice din 

componenţei CEAC, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. 

3.3. Preşedintele Consiliului consultativ al părinţilor este responsabil de alegerea 

reprezentantului părinţilor în CEAC. 

3.4. Directorii (managerii) unităţii şcolare şi preşedintele C.E.A.C. sunt responsabili 

de implementarea prezentei proceduri; 

3.5. C.E.A.C. are responsabilitatea de revizuire anuală  a procedurii. 

 

 

4.  Conţinutul procedurii : 

 

4.1. La începutul anului şcolar, coordonatorul CEAC comunică etapa de reactualizare a 

componenţei CEAC  cadrelor didactice din şcoală, reprezentantului Consiliului 

consultativ al elevilor, preşedintelui Consiliului consultativ al părinţilor şi 

managerului şcolii. 

4.2. Coordonatorul CEAC afişează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 

membrii CEAC (extras din Codul de etică profesională al experţilor în evaluare şi 

acreditare ai ARACIP). 

4.3.  Depunerea unei cereri şi  a unei scrisori de intenţie însoţite  de un curriculum 
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vitae. 

4.4.  Prezentarea candidaţilor în  Consiliul Profesoral de stabilire a comisiilor de lucru 

din şcoală . 

4.5.  Argumentarea de către candidaţi, a oportunităţii opţiunii lor,precum şi a unor 

propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală pe un anumit domeniu. 

4.6.  Alegerea de către Consiliul profesoral, prin vot secret, a reprezentanţilor cadrelor 

didactice. 

4.7. Afişarea rezultatelor. 

 

5.    Monitorizarea procedurii. 

  Se face de către membri Comisiei de evaluare şi asigurarea a calităţii şi managerii 

unităţii de învăţământ. 

 

6.   Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar. 


