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DECIZIA NR. 64/6 DIN 07.09.2018

cu privire la constituirea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii începînd cu anul școlar 2018-2019
Având în vedere:
- Art. 11 (1). (4) din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei cu modificarile si completarile,
aprobate prin Legea nr.87/10.04.2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calității educației;
- Art. 21 al (1) lit. a art. 79 (1), art 80 art. 163-166 din Anexa la OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016, Regulamentulcadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 2016, modificată cu OMEN nr.
3027/22.01.2018;
- Hotărârea nr. 3/2018 a Consiliului de Administraţie din 21.08.2018;
- Hotărârea Consiliului Profesoral din 03.09.2018, consemnată în registrul de procese verbale.

În temeiul:
-

art. 97 al.(2) lit.a din Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale cu modificările și completările ulterioare;
art.22 din Anexa la OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016, Regulamentul-cadru de organizare si functionare a
unitatilor de invatamant preuniversitar 2016, modificată cu OMEN nr. 3027/22.01.2018.

Directorul Colegiului Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia, reprezentat prin
prof. VALERIU CERBU, numit prin Decizia ISJ Alba nr. 3052/21.12.2016

DECIDE:
Art. 1 Se constituie Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii , pentru perioada 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 în următoarea componenţă:
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Art.2 Comisia îndeplineşte atribuţile stipulate la art. 10 Legea nr.87/10.04.2006 pentru aprobarea Ordonanței
de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației:
a)

elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii,
aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevazute la
art. 10;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în Colegiul Naţional "Horea
Cloșca și Crișan” Alba Iulia, care este pus la dispoziţie evaluatorului extern (ISJ Alba , ARACIP);
c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educatiei şi elaborează un plan operaţional anual derivat
din strategia aprobată, cuprinzând proceduri şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii, (ţinând cont
de standardele de referinţă şi ghidul de bune practici elaborate de ARACIP), plan operaţional pe care îl
înaintează CA CN ”HCC” spre aprobare;

d) cooperează cu Agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu ISJ Alba, conform legii.
e) realizează anual sondaje de investigare a opţiunilor elevilor, absolvenţilor, universităţilor şi angajatorilor
privind calitatea serviciilor educaţionale;
f) elaborează propria baza de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate, structurate
pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare arie curriculară;
g) stabileşte procedura de transmitere către părţi a scrisorilor semestriale care să cuprindă informaţii
referitoare la frecvenţa, învăţătura şi conduita, activităţile extraşcolare la care a participat şi gradul de
interes pentru anumite materii;
h) culegerea datelor privind activitatea cu elevii a cadrelor didactice se va face prin chestionarea directorilor,
a responsabililor de comisii metodice, a elevilor, a părinţilor, prin observare a activităţilor efectuate
extraclasă, prin analiza documentelor şcolare şi de proiectare, prin chestionarea cadrelor didactice;
coordonatorul şi membrii CEAC nu efectuează inspecţii la clasă, această responsabilitate revenind
directorilor şi şefilor comisiilor metodice.
Art.3 Prezenta decizie se comunică membrilor Comisie CEAC de către serviciul secretariat.

Alba Iulia,
Alba Iulia,
07.09.2018

DIRECTOR,
PROF. VALERIU CERBU

