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I. DECLARAŢIE DE PRINCIPII 

Dintotdeauna, conceptul de calitate a fost asociat cu un anumit nivel sau grad de 

excelenţă, valoare sau merit, deci cu valorile explicite şi implicite ale culturii unei 

comunităţi sau unei naţiuni. Ca urmare, un concept propriu al calităţii va trebui să se 

fundamenteze pe: 

 Cultura, tradiţiile şi valorile naţionale. Orice reformă şi schimbare în educaţie 

trebuie să pornească şi să se bazeze pe ceea ce are bun, valoros şi util sistemul 

actual de educaţie. 

 Cultura şi valorile pe care dorim să le promovăm prin politicile şi strategiile 

dezvoltării sociale şi economice durabile din perspectiva integrării europene. 

 Construirea sistemului de asigurare a calităţii educaţiei porneşte de la o serie de 

principii directoare care vor fundamenta criterii, standarde, indicatori şi 

proceduri specifice. Aceste principii sunt: 

 Educaţia de calitate este centrată pe clienţii şi beneficiarii serviciilor 

educaţionale. Toate organizaţiile depind de clienţii lor şi, ca atare, trebuie să le 

înţeleagă nevoile curente şi de viitor, trebuie să le îndeplinească cererile şi să le 

depăşească aşteptările. 

 Educaţia de calitate este oferită de instituţii responsabile.  
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Responsabilitatea socială devine fundamentul managementului calităţii la nivelul 

organizaţiei şcolare. Toate instituţiile de educaţie, indiferent de statutul lor juridic, 

vor fi răspunzătoare, în mod public, pentru calitatea serviciilor educaţionale oferite, 

iar statul, prin instituţiile abilitate de lege, este garantul calităţii educaţiei oferite prin 

sistemul naţional de învăţământ. 

 Educaţia de calitate este orientată pe rezultate. Rezultatele, înţelese în termeni de 

"valoare adăugată” şi de "valoare creată" sunt cele care definesc, cel mai bine, 

calitatea şi excelenţa. 

 Educaţia de calitate respectă autonomia individuală şi are la bază autonomia 

instituţională. Educaţia, la toate nivelurile şi prin toate formele, va urmări 

dezvoltarea autonomiei individuale, a capacităţii de a lua decizii pertinente. 

Instituţiile de educaţie se vor bucura de o autonomie sporită în elaborarea unei oferte 

educaţionale adecvate nevoilor individuale şi comunitare, autonomie 

corespunzătoare creşterii răspunderii acestor instituţii pentru calitatea ofertei 

educaţionale. 

 Educaţia de calitate este promovată de lideri educaţionali. Liderii sunt cei care 

asigură unitatea şi continuitatea scopurilor şi a direcţiilor de dezvoltare a 

organizaţiei, ei creând şi menţinând mediul propice pentru participarea tuturor celor 

interesaţi la decizie şi pentru realizarea obiectivelor organizaţionale. 

 Educaţia de calitate asigură participarea actorilor educaţionali şi valorizarea 

resursei umane. Oamenii sunt esenţa oricărei organizaţii. De implicarea lor şi de 

dezvoltarea lor profesională depinde modul în care îşi folosesc competenţele în 

beneficiul organizaţiei. 

 Educaţia de calitate se realizează în dialog şi prin parteneriat cu instituţii, 

organizaţii, cu beneficiarii direcţi şi indirecţi de educaţie. Sistemul de asigurare a 

calităţii nu este doar apanajul şcolii, întreaga comunitate educaţională fiind implicată 

în acest proces. Ca urmare, dialogul cu toţi actorii educaţionali va fundamenta 

dezvoltarea educaţiei la nivel naţional şi local.
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 Educaţia de calitate se bazează pe inovaţie şi pe diversificare. în interiorul 

cadrului legal existent, vor fi stimulate abordările educaţionale inovative, originale şi 

creative, aplicarea celor mai noi rezultate ale cercetării în educaţie şi a noilor metode 

şi tehnici de educaţie şi formare, introducerea noilor tehnologii de informare şi 

comunicare etc. 

 Educaţia de calitate abordează procesul educaţional unitar. Un rezultat dorit nu 

poate fi atins decât dacă activităţile şi resursele necesare sunt abordate în mod unitar, 

iar procesele derulate sunt gândite şi manageriate în mod sistemic. Totodată, decizia 

educaţională de calitate are la bază un sistem pertinent, credibil şi transparent de 

indicatori 

 Educaţia de calitate are ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a performanţelor. 

Având în vedere ritmul schimbărilor sociale, învăţarea permanentă, inovarea şi 

dezvoltarea continuă devin principii fundamentale ale funcţionării şi dezvoltării 

instituţiilor şcolare. Asigurarea calităţii va fi privită ca un proces de învăţare 

individuală şi instituţională, ea având ca scop identificarea ariilor de dezvoltare şi 

orientarea dezvoltării personale şi instituţionale spre direcţii benefice. 

 Educaţia de calitate înţelege interdependenţa între furnizorii şi beneficiarii 

implicaţi în oferta de educaţie. O organizaţie şi furnizorii ei sunt interdependenţi, iar 

avantajul reciproc întăreşte capacitatea instituţională de a crea valoare. 

II. CADRUL LEGAL DE FUNCŢIONARE 

o Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75 / 2005 privind asigurarea 

calităţii; 

o O.M.Ed.C. nr. 4925 / 2005 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

o Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin 

Memorandum în şedinţa de guvern din 20 decembrie 2005. 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este alcătuită din: 

a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de Consiliul 

profesoral; 
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b) Un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; 

c) Un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului profesional, liceal, 

postliceal; 

d) Un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi 

postliceal; 

e) Un reprezentant an Consiliului local; 

f) Un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul 

profesoral, reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor. 

Competenţele membrilor Comisiei de calitate sunt următoarele: 

a) Competenţe profesionale: 

o Bine pregătit profesional; 

o Cu o bună reputaţie în şcoală şi comunitate; 

o Cu rezultate cunoscute prin care a contribuit la creşterea prestigiului şcolii. 

b) Competenţe intelectuale: 

o Deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou; 

o Pasionat pentru meserie; 

o Adept al principiilor calităţii şi al muncii de calitate. 

c) Competenţe organizaţionale: 

o Preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale; 

o Bun organizator. 

d) Competenţe morale: 

o Ţinută morală impecabilă; 

o Ataşat de copii, empatic, comunicativ; 

o Fire neconflictual 

 

III. ATRIBUŢIILE GENERALE ALE COMISIE CEAC 

1. Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare 

instituţională şi privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea organizaţiei 

furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege; 

2. Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în 
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organizaţia respectivă; raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare 

sau publicare; 

3. Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

IV. ATRIBUŢII SPECIFICE 

1. Defineşte în mod explicit valorile, principiile şi indicatorii calităţii; 

2. Elaborează standarde specifice pentru activităţile necuprinse în standardele 

generale (activitatea de practică pedagogică); 

3. Construieşte prin dezbatere şi participare consensul tuturor purtătorilor de 

interese (elevi, părinţi, cadre didactice, angajaţi, administraţie locală, alţi reprezentanţi 

ai comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate; 

4. urmăreşte respectarea valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi în toate 

procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare; 

5. Urmăreşte 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 comunităţii asupra modului cum a fost asigurată 

calitatea; 

6. propune măsuri concrete de optimizare 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; 

7. Elaborează instrumente proprii de evaluare a calităţii pentru fiecare domeniu, 

subdomeniu sau indicator al calităţii. 

 

V. PROCESELE PRIN CARE SE ASIGURĂ CALITATEA ÎN COLEGIUL 
NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU: 

1. Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi 

extracurriculare); 

2. Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi organizarea 

corespunzătoare a situaţiilor de învăţare; 

3. Activitatea cadrelor didactice în clasă, în şcoală şi în comunitate; 

4. Evaluarea rezultatelor învăţării; 
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5. Managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare; 

6. Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (elevi şi părinţi) şi cu 

întreaga comunitate precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a 

şcolii la viaţa comunităţii; 

7. Evaluarea complexă a întregii vieţi şcolare şi culturi a Şcolii Normale. 

 

VI. COMPONENTA COMISIEI CEAC 

Comisia CEAC funcţionează în anul şcolar 2017-2018 în baza deciziei nr. 

161/26.09.2017. 

1. Coordonatorul comisiei: prof. Bârjoveanu Adriana 

Membri: 

2. Prof. Ghioc Jeny 

3. Prof. Șerban Adina 

4. Prof. Tuțu Izabela 

5. Reprezentant părinţi: David Vasile Robertino  

Reprezentanţi sindicat:  

6. Balaban Luminiţa 

7. Papi Gabriela 

Reprezentant elevi: 

8. Gherasim Andreea  

Reprezentant Consiliu Local: 

9. Gherasim Constantin 

 

 

Responsabil CEAC, 

Profesor Bârjovanu Adriana 


