Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov

MINISTERUL EDUCAȚIEI
NAȚIONALE ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Nr.3359/25.10.2016
Aprobat în ședința
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Din data de 25.10.2016
Președinte CA
Director, prof. Carmen Silvia Drăgan

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
în Colegiul “Nicolae Titulescu” Braşov
1. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1
1. Scopul acestui Regulament este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţii
de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei şi de a reglementa funcţionarea Comisiei pentru
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) în Colegiul “Nicolae Titulescu” din Braşov.
2. Regulamentul se aplică în cadrul Colegiului “Nicolae Titulescu” din Braşov, ca organizaţie
furnizoare de educaţie, în vederea asigurării calităţii educaţiei de formare iniţială şi continuă,
specifice învăţământului preuniversitar, legal autorizate, care să permită dezvoltarea unei culturi
instituţionale a calităţii educaţiei şi protecţia beneficiarului de educaţie.

2. CONSTITUIRE
Art.2
1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii se organizează şi funcţionează în concordanţă cu
prevederile Legii Învăţământului nr. 84/1995 modificată şi republicată în 1999, a Legii nr.
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87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei, Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar aprobat prin Ordinul MEC nr. 4925 / 2005.
2. Comisia pentru Evaluarea şi asigurarea Calităţii se află în subordinea profesională a Consiliului de
Administraţie şi în subordinea administrativă a Directorului.
3. Comisia pentru Evaluarea şi asigurarea Calităţii coordonează acţiunile având ca scop funcţionarea
eficientă şi dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii din Colegiul “Nicolae Titulescu” din
Braşov, în acord cu viziunea, misiunea şi politica colegiului, în concordanţă cu standardele
naţionale referitoare la calitatea în învăţământul preuniversitar.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Art.3
1. Legea Educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare
2. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4925/2005 privind organizarea şi funcţionarea
unităţilor din învăţământul preuniversitar.
3. Hotărârea de Guvern nr. 21/2007 privind standardele de autorizare şi funcţionare provizorie şi a
standardelor de evaluare şi acreditare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
4. Hotărârea de Guvern nr. 1534/2008. privind standarde de referinţă şi indicatori de performanţă
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

Art.4
În conformitate cu legislaţia în vigoare:
1. Oferta educaţională a Colegiului “Nicolae Titulescu” din Braşov, se concretizează în programele
de studiu legal autorizate ;
2. Programele de studiu legal autorizate se organizează şi se desfăşoară, conform structurii interne
legal constituite a liceului, în cadrul catedrelor, colectivelor de elevi, departamentelor şi altor
entităţi cu activităţi educative;
3. Calificările oferite de Colegiul “Nicolae Titulescu” din Braşov sunt conforme cadrului naţional al
calificărilor, care cuprinde, în mod progresiv şi corelat, diplomele şi certificatele de studiu care
atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învăţare ;
4. Beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt elevii.
5. Beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt familiile beneficiarilor direcţi şi, într-un sens larg,
întreaga societate.
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6. Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului
acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de acreditare şi
standardele de referinţă.
7. Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care furnizorul de
educaţie şi programul acestuia îndeplinesc standardele de acreditare şi standardele de referinţă.
a) Evaluarea internă a calităţii se efectuează la nivelul liceului, catedrelor, departamentelor
şi altor entităţi cu activităţi educative, care organizează sau colaborează, direct sau
indirect, prin programe de studiu legal autorizate, precum şi la nivelul direcţiunii şi
secretariatului liceului de a căror funcţionare depinde calitatea programelor de studiu;
b) Evaluarea externă a calităţii se efectuează de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) sau o agenţie înscrisă în registrul european al
agenţiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior, agreată de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
8. Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a
capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care
se formează încrederea beneficiarilor de satisface a standardelor de calitate în Colegiul “Nicolae
Titulescu” Braşov. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea liceului, catedrelor, departamentelor şi
altor entităţi cu activităţi educative, de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu
standardele anunţate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a
calităţii educaţiei.
9. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei se bazează pe evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă
din partea liceului, catedrelor, departamentelor şi altor entităţi cu activităţi educative, precum şi a
direcţiunii şi secretariatului, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri,
precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă.
10. Acreditarea programelor de studiu este parte a asigurării calităţii.
11. Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calităţii prin care se certifică respectarea
standardelor predeterminate, pentru înfiinţarea şi funcţionarea organizaţiilor furnizoare de
educaţie şi a programelor lor de studii.

4.OBIECTIVE
Art. 5 Aplicarea prezentului Regulament la nivelul liceului şi al entităţilor organizatoare sau implicate,
direct sau indirect, în desfăşurarea programelor de studii (catedre, departamente, alte entităţi cu activităţi
educative, direcţiune şi secretariat) are următoarele obiective:
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a) îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin stabilirea şi implementarea de mecanisme instituţionale şi
procedurale de evaluare, asigurare, control şi îmbunătăţire a calităţii;
b) producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, public accesibile
despre calitatea educaţiei oferite prin programe de studii;
c) protecţia beneficiarilor de educaţie;
d) crearea unei culturi a calităţii la toate nivelele structurii interne;
e) fundamentarea politicilor şi strategiilor în domeniul educaţiei, la toate nivelele structurii
interne.
5.ATRIBUŢII
Art. 6
1. Elaborarea şi coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii
educaţiei în ceea ce priveşte:
A. Capacitatea instituţională;
B. Eficacitatea educaţională;
C. Managementul calităţii;
2. Elaborarea unui Raport anual de evaluare internă privind calitatea educaţiei în Colegiul
“Nicolae Titulescu” din Braşov şi aducerea acestuia la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare
sau publicare.
3. Elaborarea unor propuneri de imbunătăţire a calităţii educaţiei
4. Cooperarea cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii in Învăţământul Preuniversitar , cu
alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinatate , potrivit legii.
6. STRUCTURA şi ORGANIZARE
Art. 7
Structura organizatorică are la bază principiul conform căruia , sistemul de Management al Calităţii este
condus la fiecare nivel al instituţiei de către managerul nivelului respectiv (colegiu-director , catedra – sef
de catedra , colectiv de elevi – profesor etc.)
Art. 8
Structura organizatorică principală a sistemului de Management al Calităţii din Colegiul “Nicolae
Titulescu” din Brasov este :
1 – Comisia pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii (CEAC) – la nivelul liceului.
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7. METODOLOGIA ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI
Art. 9
1. Asigurarea calităţii educatiei este centrată preponderent pe rezultatele invăţării .
2. Rezultatele invăţării sunt exprimate în termeni de cunoştinte , competenţe , valori şi aptitudini care
se obţin prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de invăţământ sau program de studiu .
Art. 10
1. Metodologia asigurării calităţii in educaţie se bazează pe relaţiile ce se stabilesc între următoarele
componente :
a) criterii ;
b) standarde generale şi standarde de referinţă;
c) indicatori de performanţă;
d) calificări;
2. Calitatea in educaţie este asigurată prin următoarele procese :
a) planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale invăţării;
b) monitorizarea rezultatelor ;
c) evaluarea internă a rezultatelor;
d) evaluarea externă a rezultatelor;
e) îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie;
3. Componentele şi procesele de asigurare a calităţii şi relaţiile dintre ele se diferenţiază in funcţie de :
a) nivelul de învăţămant şi dupa caz al calificării;
b) tipul organizaţiei furnizoare de educaţie;
c) tipul programului de studii.

Art.11
În cadrul prezentului Regulament:
a) Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi functionare a unei organizaţii
furnizoare de educaţie.
b) Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care
definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie.
c) Standardul de referinţă reprezintă descierea cerinţelor care definesc nivel optimal de realizare
a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practice existente la
nivel national, european sau mondial.
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d) Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a
unei activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde,
respectiv la standarde de referinţă.
e) Calificarea se exprimă în termen de cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini care se obţin
prin parcurgerea şi finalizarea unui program de studii.

Art. 12
Asigurarea calităţii educaţiei se referă la următoarele domenii şi criterii:
A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă şi din infrastructura
disponibilă, este definită prin urmatoarele criterii:
a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale;
b) baza materială;
c) resursele umane.
B. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse în scopul de a obţine rezultatele
aşteptate ale invăţării, este concretizată prin următoarele criterii:
a) conţinutul programelor de studiu;
b) rezultatele învăţării;
c) activitatea de cercetare ştiinţifică;
d) activitatea financiară a liceului.
C. Managementul calităţii se concretizează prin următoarele criterii:
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodica a programelor şi
activităţilor desfasurate;
c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor invăţării;
d) preceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;
e) accesibilitatea resurselor adecvate invăţării;
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii;
g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz,
certificatele, diplomele şi calificările oferite;
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.
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8. ASIGURAREA SI EVALUAREA INTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI
Art.13
1. La nivelul Colegiului “Nicolae Titulescu” din Braşov se constituie Comisia pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii (CEAC).
2. Colegiul “ Nicolae Titulescu” din Braşov elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul
regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurea calităţii.
3. Directorul Colegiului “ Nicolae Titulescu” din Braşov este direct responsabil de calitatea
educaţiei furnizate. Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de director sau de un
coordonator desemnat de acesta.
4. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este formată din 7 membrii, conform Deciziei
emisa de directorului liceului la început de an şcolar, dupa cum urmează,
a) 1 preşedintele comisiei
b) 3 reprezentanţi ai corpului profesoral
c) 1 reprezentant al elevilor
d) 1 reprezentant al comitetului de părinti
e) 1 reprezentant al consilului local
5. Membrii Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii nu pot indeplini funcţii de conducere
în Colegiul “ Nicolae Titulescu” din Braşov,
6. Membrii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii specificaţi in alin.(4) a,b,c,d, sunt
propuşi de Consiliul de Administraţie şi alesi prin votul deschis al Consiliului Profesoral al
Colegiului “ Nicolae Titulescu” din Brasov. Revocarea membrilor Comisiei specificaţi in alin.(4) a,
b, c, d, pentru motive bine întemeiate, urmează o procedură similară. La terminarea studiilor
membrii elevi sunt revocaţi de drept.
7. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar.
Între întruniri activitatea este asigurată de grupul operativ al Comisiei, format din preşedinte şi cei
trei reprezentanţi ai corpului profesoral ;
8. Locul de desfăşurare al şedinţelor este sala anexa 104 corp B, în fiecare zi de luni între orele 10
şi 11 ori de căte ori este cazul
9. Activitatea membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu
respectarea legislaţiei în vigoare
10. Durata mandatului Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este de 4 ani.
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Art. 14
1. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii are autoritatea aplicării politicii Colegiului ”Nicolae
Titulescu” din Braşov în domeniul calităţii educaţiei.
2. Atribuţiile Comisiei pentru evaluare şi asigurarea calităţii sunt :
A. În domeniul acreditării :
a) informează organizatorii şi beneficiarii de studii preuniversitare cu privire la criterii, standarde şi
standarde de referinţă, indicator de performanţă şi calificări, precum şi procedurile de evaluare a calitaii
aprobate pentru diferitele tipuri de programe de studii;
b) planifică, cu precizarea responsabilităţilor şi termenelor de realizare, şi coordonează activităţi de
evaluare în vederea autorizării/acreditarii/evaluarii periodice externe
B. În domeniul asigurării calităţii:
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurarea calităţii,
aprobată de Consiliul de Administraţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la Articolul 10;
b) examinează şi supune aprobării Consiliului de Administraţie rezultatele evaluării interne a calităţii în
cadrul structurii interne legal constituite a Colegiului ”Nicolae Titulescu” din Braşov.
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei ;
d) asigură inregistratrea documentelor necesare şi elaborează documente destinate analizei şi rapoarte
către Consiliul de Administraţie a managementului calităţii;
e) elaborează şi supune aprobării Consiliului de Administraţie propuneri privind resursele necasare
pentru : proiectarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a managementului calităţii ;
f) coordonează instruirea personalului cu responsabilităţi în domeniul calităţii ;
g) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în liceu, care este pus la
dispoziţia conducerii liceului; dupa aprobare, raportul este făcut cunoscut tuturor organizatorilor şi
beneficiarilor de studii preuniversitare prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului
extern ;
h) cooperează cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul preuniversitar (ARACIP), cu
alte agentii şi organisme abilitate sau insituţii similare din ţară ori din străinatate, potrivit legii.
3. Pentru îndeplinirea atribuţiilor, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii :
a) alege prin vot deschis un vicepresedinte şi un vicesecretar şi defineşte atribuţiile şi sarcinile
membrilor ;
b) cooperează cu compartimente specializate din liceu.
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4. Drepturile, îndatoririle, recompensele şi sancţiunile pentru membrii CEAC sunt :
a) drepturi: de a consulta documentele tuturor comisiilor din şcoală de a folosi fişele de inspecţie ale
directorului şi şefilor de catedre, de a aplica teste şi chestionare tuturor categoriilor de personal, elevilor şi
părinţilor de a atenţiona verbal persoanele care, prin ceea ce spun sau fac, aduc atingere bunului mers al
şcolii ;
b) îndatoriri: respectarea prezentului regulament ;
c) sanctiuni: mustrarea verbala, de către preşedintele CEAC sau de către directorul unităţii de învăţământ,
a celor care nu respectă regulamentul, mergând până la solicitarea adresată Consiliului profesoral, de
înlocuire din comisie.
9. EVALUAREA ŞI ASIGURAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI
Art. 15 Evaluarea externă a calităţii educaţiei furnizate de Colegiul ”Nicolae Titulescu” din Braşov
cuprinde :
a) evaluarea capacităţii instituţionale a liceului ;
b) evaluarea eficacităţii educaţionale ;
c) evaluarea managementului calităţii la nivel instituţional ;
d) evaluarea calităţii programelor de studiu oferite ;
e) evaluarea concordanţei dintre evaluarea internă şi situaţia reală;
Art. 16 Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii acordă sprijin în vederea desfăşurării procedurilor
de evaluare externă, potrivit art. 12.
Art. 17 Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii analizează rezultatele evaluării interne, prezintă
aceste rezultate în faţa Consiliului de Administraţie o dată la două luni, şi în faţa Consiliului profesoral,
semestrial. CEAC propune soluţii de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii astfel încât să se remedieze din
timp eventualele disfuncţionalităţi constatate.
10. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Art. 18 Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu ziua următoare celei în care a fost aprobat ce
către Consiliul de Administraţie din Colegiul ”Nicolae Titulescu” din Braşov.
Art. 19 Orice modificare a prezentului Regulament se aprobă de către Consiliul de Administraţit din
Colegiul ”Nicolae Titulescu” din Braşov şi intră în vigoare începând cu ziua următoare celei în care a fost
aprobată.
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