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1.Lista responsabililor de  elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

Elaborat Șef secție Asigurarea Calității:                        

Danu Aliona 

                                                              

Semnătura: 

Verificat Director adjunct pentru 

instruire și educație:                              

Bantaș Virjil 

                                                      

Semnătura: 

Aprobat Director I.P.CEEE:                              

Vrînceanu Vasile 

                                                       

Semnătura: 

 

2.  Cuprins 

1. Lista responsabililor de elaborarea, verificarea și aprobarea ediției procedurii 

operaționale. 

2. Cuprins. 

3. Scopul procedurii operaționale. 

4. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale. 

5. Documentele de referință aplicabile activității procedurale. 

6. Descrierea procedurii operaționale. 

7. Responsabilități  în derularea activității. 
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3. Scopul procedurii operaționale  

Scopul acestei proceduri este de a stabili componenţa Comisiei de Evaluare Internă  

şi Asigurare a Calităţii în conformitate cu normativele în vigoare.  

4. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale  

Prezenta procedură se aplică tuturor cadrelor didactice din I.P.CEEE,părinţilor și 

elevilor.  

5. Documentele de referință aplicabile activității procedurale 

5.1  Codul Educației al Republicii Moldova (nr:152 din 17 iulie 2014 ) 

5.2  Ghidul Managementului Calității în învățământul profesional tehnic ( OME, 

nr. 1228   din  22 decembrie 2015 )  

5.3  Ghid de autoevaluare. Asigurarea internă a calității în învățământul profesional 

tehnic din Republica Moldova; 

5.4  Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic 

post-secundar și post-secundar non-terțial în baza Sistemului de Credite de Studii 

Transferabile ( OME nr.234 din 25 martie 2016 ) 

5.5  Regulamentul de organizare și desfășurare a activității Centrului de Excelență 

în Energetică și Electronică. 

6. Descrierea procedurii operaționale 

6.1.La începutul anului şcolar, coordonatorul CEIAC comunică etapa de 

reactualizare a componenţei CEIAC cadrelor didactice din instituție, 

reprezentantului Consiliului elevilor, părinţilor şi managerului instituției.  

6.2.Coordonatorul CEIAC afişază condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 

membrii CEIAC : 

-Bine pregătit profesional, deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou, 

 -Comunicativ, empatic, dispus la muncă suplimentară;   

-Cu activitate prin care a sporit prestigiul instituției; 

-Adept al muncii de calitate, fire neconflictuală. 

6.3. Fiecare catedră  metodică înaintează1-2 persoane în componența CEIAC  
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6.4. Prezentarea candidaţilor în Consiliul Profesoral de stabilire a comisiilor de 

lucru din instituție.  

6.5. Alegerea de către Consiliul profesoral,  a reprezentanţilor cadrelor didactice.  

6.6. Membri: 

 - 10-12 cadre didactice, reprezentante ale consiliului profesoral. 

- reprezentatul părinţilor,  

- reprezentantul elevilor,  

- reprezentantul Sindicatului 

 - reprezentantul agenților economici 

 6.7.Afişarea rezultatelor.  

7. Responsabilități  în derularea activității  

7.1. Membrii Consiliului de Administraţie răspund de elaborarea conţinutului 

Procedurii de constituire  a  CEIAC.  

7.2. Șef secție Asigurarea Calității  asigură conducerea operativă.  

7.3. Consiliul profesoral este responsabil de alegerea cadrelor didactice din 

componenţei CEIAC, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.  

7.4. Directorul adjunct pentru instruire și educație  este responsabil de organizarea 

selecţiei reprezentantului elevilor și părinților  în CEIAC.  

7.5. Managerii  instituției şi coordonatorul  CEIAC  sunt responsabili de 

implementarea prezentei proceduri;  

7.6. Monitorizarea procedurii se face de către coordonatorul Comisiei de Evaluare 

Internă şi Asigurare a Calităţii şi managerii unităţii de învăţământ.  

7.7. Comisia are următoarele atribuţii: 

- coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii, conform  criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare  

- elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în 

unitatea şcolară  

- elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei . 


