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CAPITOLUL I.  

GENERALITĂŢI 

 
 

I.1. DATE GENERALE DESPRE MANUALUL CALITĂŢII  
 

Manualul calităţii este documentul cadru care descrie politica în domeniul calităţii şi 
elementele sistemului care îndeplinesc cerinţele stabilite prin obietive în Colegiul Tehnic 
„Transilvania” Baia Mare.  

Cerinţele exprimate în Manualul Calităţii şi în procedurile elementelor Sistemului Calităţii sunt 
aplicabile pentru toate activităţile desfăşurate în Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare.  

Manualul calităţii este utilizat de conducerea şi personalul şcolii în desfăşurarea activităţilor 
curente, pentru auditurile interne şi pentru analizele de management ale sistemului de management al 
calităţii. 

Domeniul de utilizare:  
Domeniul de utilizare: 
- Prezentul manual este de uz intern; 
- Prezentul manual se aplică tuturor activităţilor aferente îndeplinirii misiunii Colegiului Tehnic 
„Transilvanai”. 

Manualul calităţii este utilizat pentru demonstrarea conformităţii sistemului de management al 
calităţii cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001, la cererea autorităţilor, a partenerilor socio-
economici sau de către organismul de certificare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru 
evaluarea Sistemului de Management al Calităţii, acordarea şi menţinerea certificării. 

 
I.2. DEFINIȚȚȚȚII 
 

� Politica în domeniul calitățțțții - obiective și orientări generale ale unei organizații în ceea ce 
privește calitatea așa cum sunt exprimate oficial de managementul de la nivelul cel mai înalt. 

� Sistem de management al calitățțțții - sistem prin care se orientează și se controlează o 
organizație în ceea ce privește calitatea. 

� Cerințțțță - nevoie sau așteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie. 
� Asigurarea calitățțțții - ansamblul activităților planificate și sistematice implementate în cadrul 

sistemului calității și demonstrate atât cât este necesar, pentru furnizarea încrederii că cerințele 
referitoare la calitate vor fi satisfăcute. 

� Controlul calitățțțții - tehnici operaționale utilizate pentru satisfacerea condițiilor referitoare la 
calitate. 

� Acțțțțiune corectivă - acțiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformități, 
defecte, sau alte situații nedorite identificate, cu scopul prevenirii repetării acestora. 

� Acțțțțiune preventivă - acțiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformități, 
defecte, sau alte situații nedorite posibile, cu scopul prevenirii apariției acestora. 

� Îmbunătățțțțirea calitățțțții - parte a managementului calității, concentrată pe creșterea abilității 
de a îndeplini cerințe ale calității. 

� Neconformitate - nesatisfacerea unei condiții specificate în legătură cu calitatea. 
� Trasabilitate - aptitudinea de regăsire a istoricului utilizăriii sau localizării unui produs sau a 

unor produse similare prin mijloace de identificare înregistrabile. 
� Înregistrare - document prin care se declară rezultatele obținute sau furnizează dovezi ale 

activităților realizate. 
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� Plan de învățțțțământ- document în cadrul căruia sunt consemnate datele esențiale (discipline 
de studiu, forma activității, credite, forme de examinare, timp alocat) privind procesele educaționale 
oferite studentui în cadrul unui domeniu de studiu. 

� Proces educațțțțional - proces care are ca rezultat un produs educațional. 
� Produsul educațțțțional- produs care se referă la educație și implică, în general, furnizarea unui 

serviciu care include software intelectual pentru informații și unele forme de software pentru 
computer sau versiuni pe hârtie care susțin transferul informațiilor și reținerea pentru referire 
ulterioară. 
 

I.3. ABREVIERI 
 

� ARACIP  - Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. 
� CEAC-CTT- Comisia pentru Evaluarea șiAsigurarea Calității în Colegiul Tehnic Transilvania 
� MECTS - Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 
� PO- procedură operațională. 
� PS- procedură specifică. 
 
I.4. DOCUMENTE DE REFERINȚȚȚȚĂ 

 

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată 
cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/13.04.2006, cu modificările ulterioare; 

 

2. H.G. nr.1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei 
Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; 

 

3. 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 învţământ  preuniversitar; 

 

4. 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; 

 

5. H.G. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare periodică a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 

6. 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; 

 

7. O.M. 5338/11.10.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie şi de formare a 
experţilor înscrişi în Registrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 
al experţilor în evaluare şi acreditare şi a Programului de formare pentru experţii în evaluare şi 
acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; 
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CAPITOLUL II.  

PREZENTAREA COLEGIULUI TEHNIC TRANSILVANIA 

 

II.1. Scurt istoric 

Colegiul Tehnic Transilvania din Baia Mare, anterior Liceul industrial construcţii de maşini 
fără profil a dobandit în prezent această denumire ca semn al unor importante şi determinate schimbări 
ce au aparut în viaţa şcolii românesti în general şi a celei băimarene ăn special. 
          Înfiinţat în 1972, debutând cu un numar de 4 clase, cuprinzând 144 elevi, Liceul industrial de 
atunci reflectă creşterea necesarului de forţă de muncă în domeniul construcţiilor de maşini. 
Dezvoltarea ulterioară a fost evidentă şi semnificativă dovadă că în 1978 şcoala avea 81 de clase 
însumând 2700 de elevi. 

   În anii care au urmat perioadei de început (1980-1985-1989) liceul s-a dezvoltat pe profilul 
construcţiilor de maşini pregătind la un nivel tehnic şi ştiinţific ridicat generaţiile de elevi care şi-au 
găsit un loc de muncă binemeritat în întreprinderile de profil mecanic din oraş şi din judeţ. 
          Un important număr de elevi din fiecare promoţie de absolvenţi pregătiţi la forma liceală, 
profesională, de maiştri sau postliceală a optat pentru o formă superioară de învăţământ, ceea ce 
dovedeşte, o dată în plus, o pregătire teoretică riguroasă, dar şi o instruire practică ce a venit 
întotdeauna să susţină şi să completeze celelalte noţiuni acumulate. Continuitatea acestui lăcaş de 
învăţătură este reprezentată de faptul că noile coordonate ale şcolii se fundează pe o bogată şi 
diversificată bază didactico-materială acumulată de-a lungul existenţei sale, resemnificată prin 
reorganizările şi dotările care s-au făcut după decembrie 1989. 

  Începând cu anul 1990 baza materială s-a îmbunătăţit în mod considerabil, şcoala oferind 
fiecărei generaţii de elevi 50 de cabinete, laboratoare săli de clasă, ateliere şi biblioteca, având o 
suprafaţă de 4000 m păatraţi.  

Pentru diversele activităţi şcolare şi extraşcolare, artistice, ştiinţifice sau practice elevii 
împreună cu profesorii beneficiază de un amfiteatru şi o sala polivalentă, ambele dotate corespunzator 
pentru acest gen de manifestări. 

 O descriere în detaliu a resurselor didactico-materiale este important să menţioneze varietatea 
laboratoarelor dotate pe specialităţi şi profile: informatica, fizica, industrie şi analize alimentare, 
montaj electronic şi electrotehnic, dar şi a cabinetelor profil tehnic: mecatronica,  desen tehnic. Se 
remarcă dotarea atelierelor pentru instruirea practică a elevilor în domeniul mecanic cu specific divers, 
electrotehnic, dar şi de industrie alimentară şi alimentaţie publică.. Pregatirea elevilor pentru fiecare 
domeniu de activitate este susţinuta de biblioteca proprie a colegiului dotată cu peste 30000 de 
volume. 

Cabinetele cu profil uman (de literatură, limbi moderne, istorie, filosofie) sunt amenajate 
corespunzător, conţinând volume suplimentare pentru a sprijini studiul elevilor. Sala de sport dotată cu 
echipamentul necesar dar şi terenurile în aer liber oferă condiţii optime pregătirii şi formării fizice a 
viitorilor absolvenţi.  

Baza de cazare şi cantină aflate în campusul acestei şcoli poate să asigure facilităţi la 
standardele occidentale pentru aproximativ 500 de elevi. 

Supravegherea medicală şi controlul sănătăţii elevilor este oferit de cele două cabinete 
medicale existente. 

Profesionalismul, competenţa şi iniţiativa colectivului de cadre didactice în variate domenii 
şcolare sau extraşcolare, pe latura profesională dar în mod special pe latura educaţională au ridicat 
standardele liceului oferind generaţiilor de elevi sprijinul în construirea şi dezvoltarea personalitaţii 
lor. 
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 Înlocuirea denumirii de liceu industrial în favoarea celei de Colegiul Tehnic Transilvania a 
fost determinată de opţiunea şcolii noastre pentru actualizarea domeniilor de pregătire profesională. 
Sectorul tehnic s-a cristalizat în paralel cu noile conţinuturi didactice pregătind elevii prin învăţământ 
liceal pentru variate specialităţi: mecanică, mecatronica, informatica, automatizari şi industrie 
alimentară. Şcoala profesională nu a renunţat însă la meseriile tradiţionale însă susţinute de tehnologii 
moderne pregătind comercianţi, preparatori în industria cărnii, brutari şi patiseri. Şcoala 
complementară s-a reprofilat în funcţie de cerinţele actuale pe profilurile de industrie alimentară şi 
alimentaţie publică, completate de profilurile tradiţionaleLiceul nostru mai oferă posibilitatea elevilor 
de a beneficia de accesul la reţeaua Internet şi televiziune prin cablu. 

Cel mai important aspect al acestui lăcaş de învăţământ rămâne activitatea pedagogică şi 
ştiinţifică bazată pe ideea iluministă că răspândirea culturii şi ştiinţei făcută cu profesionalism şi 
competenţă este principala operă a unei şcoli. 
 
 

II.2. Specializări șșșși calificări 
 

a) Tipul şcolii: 
 

- Colegiu tehnic, cu următoarele niveluri de şcolarizare: 
���� Liceu tehnologic – ruta directă cu clasele IX – XII (XIII) - învăţământ de zi, seral 
şi frecvenţă redusă; 

���� An de completare -  clasa XI – învăţământ seral;  
���� Liceu tehnologic – ruta progresivă cu clasele XII – XIII – învăţământ de zi şi seral;  

 
 

b) Profiluri şi specializări de studiu: 
 

În anul școlar 2011-2012 în cadrul Colegiului Tehnic „Transilvania” elevii își desfășoară 
activitatea pe următoarele profiluri, domenii și calificări profesionale: 
Colegiul Tehnic „Transilvania” este: 

- centru acreditat de pregătire şi testare ECDL (European Computer Driving Licence); 
- furnizor de formare continuă pentru adulţi în meseriile: strungar, frezor-rabotor motezor, 

lăcătuş mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, sudor, presaror metale la rece, bucătar, ospătar,  
cofetar - patiser. 
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Nr. 
crt. 

Nivel Filieră Profil/ Domeniu Specializare/Calificare 
profesională 

Număr clase Număr 
elevi 

1. Liceal 
zi/seral 

Tehnologică Servicii Turism şi alimentaţie a-IX-a 1 26 
Tehnologică Servicii Estetica si igiena corpului omenesc a-IX-a 1 22 

Tehnologică 
Resurse naturale si 
protectia mediului 

Industrie alimentara a-IX-a 1 24 

Tehnologică Tehnic Mecanica a-IX-a 1 21 
Tehnologică Tehnic Electronică şi automatizări a-IX-a 1 24 
Tehnologică Tehnic Electromecanică a-IX-a 1 23 
Tehnologică Servicii Turism şi alimentaţie a X-a 1 24 
Tehnologică Servicii Estetica si igiena corpului omenesc a X-a 1 19 

Tehnologică 
Resurse naturale si 
protectia mediului 

Industrie alimentara a X-a 2 50 

Tehnologică Tehnic Mecanica a X-a 0,5 15 
Tehnologică Tehnic Electronică şi automatizări a X-a 0,5 10 
Tehnologică Servicii Organizator banqueting a XI-a 1 17 
Tehnologică Servicii Coafor stilist a XI-a 1 21 
Tehnologică Servicii Tehnician în gastronomie a-XI-a 1 21 

Tehnologică 
Resurse naturale si 
protectia mediului 

Tehnician analize produse 
alimentare 

a XI-a 1 18 

Tehnologică Tehnic 
Tehnician mecanic pt.intret.si 

reparatii 
a XI-a 0,5 12 

Tehnologică Tehnic Tehnician poligraf a XI-a 0,5 10 
Tehnologică Tehnic Tehnician mecatronist a XI-a 2 60 

Tehnologică Tehnic 
Tehnician operator tehnica de 

calcul 
a-XII-a 2 47 

Tehnologică Tehnic Tehnician mecatronist a-XII-a 1 30 
Tehnologică Tehnic Tehnician în automatizări a-XII-a 1 30 

Tehnologică 
Resurse naturale si 
protectia mediului 

Tehnician analize produse 
alimentare 

a-XII-a 1 14 

Tehnologică Servicii Tehnician în gastronomie a-XII-a 1,5 43 
Tehnologică Servicii Coafor stilist a-XII-a 0,5 10 

Tehnologică 
Resurse naturale si 
protectia mediului 

Tehnician in industria alimentara a-XII-a 1 22 

Tehnologică Tehnic 
Tehnician mecanic pt.intret.si 

reparatii 
a-XII-a 2 58 

Tehnologică Servicii Organizator banqueting a XIII-a 2 40 
Tehnologică Servicii Coafor stilist a XIII-a 1 19 
Tehnologică Servicii Tehnician în gastronomie a XIII-a 2 59 

Tehnologică 
Resurse naturale si 
protectia mediului 

Tehnician in industria alimentara a XIII-a 2 32 

Tehnologică 
 

Tehnic 
Tehnician mecanic pt.intret.si 

reparatii 
a XIII-a 3 70 

Tehnologică Tehnic 
Tehnician mecanic pt.intret.si 

reparatii 
a XIV-a 1 30 

Tehnologică Servicii Tehnician în gastronomie a XIV-a 1 30 

Liceal 
Frecvenţă 

redusă 

Tehnologică Tehnic Tehnician mecatronist a-XI-a 1 30 
Tehnologică Tehnic Tehnician mecatronist a-XI-a 1 30 
Tehnologică Tehnic Tehnician mecatronist a-XII-a 1 30 

Tehnologică Tehnic Tehnician în automatizări a-XII-a 1 30 
Tehnologică Tehnic Tehnician operator tehnica de 

calcul 
a-XII-a 

1 
30 

2. An de 
completare 

seral 

Tehnologică Tehnic Sculer matriţer a XI-a 2 49 

Tehnologică Tehnic Fabricarea produselor din lemn a XI-a 1 20 
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CAPITOLUL III.  

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII  
 

III. 1. Politica în domeniul calităţii  
 

Colegiul Tehnic „Transilvania” urmareşte formarea elevilor pentru a deveni competenţi 
profesional, motivaţi personal, capabili să se adapteze rapid cerinţelor unei societăţi moderne, în 
calitatea lor de producători activi, consumatori avizaţi, investitori prudenţi, cetăţeni responsabili. 

În cadrul Colegiul Tehnic „Transilvania”, managementul calităţii urmăreşte să asigure 
programe de învăţare de calitate, promovând îmbunătăţirea continuă. În ceea ce priveşte calitatea 
învăţării, organizaţia a avut un management caracterizat prin interes şi responsabilitate, demonstrând 
sprijin activ şi implicare în dezvoltarea calităţii programelor de învăţare. Din acest punct de vedere, la 
nivelul şcolii există politici pentru eficientizarea procesului de predare-învăţare-evaluare, pentru 
asigurarea mediului de învăţare, dezvoltarea resurselor umane, îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev şi a 
relaţiei şcoală-familie etc. De asemenea, unitatea şcolară oferă elevilor şi angajatilor un mediu sigur şi 
sănătos şi este 
receptivă faţă de nevoile curente ale acestora. 

 Institutia are încheiate mai multe parteneriate şi protocoale cu agenţii economici, reprezentanţi 
ai comunităţii locale şi alţi factori externi interesaţi si exista o colaborare eficienta cu acestia. 

 Se monitorizează evoluţia şi progresul elevilor în timpul procesului de predare-învăţare, 
pentru ca aceştia să primească feed-back şi să îşi poată îmbunătăţi performanţele şcolare.  

Elevii au fost îndrumaţi şi informaţi despre toate programele de învăţare existente, şi au fost 
încurajaţi să-şi asume responsabilitatea propriului proces de învăţare. Informaţiile despre cariera 
profesională, orientarea şi consilierea în meserie au fost furnizate constant şi eficient, ajutându-i pe 
elevi să ia decizii în privinţa oportunităţii de a-şi continua studiile după absolvire. 

Învăţământul, sub aspectul cunoştinţelor furnizate, al relevanţei lor, al abilităţilor pe 
care le formează şi al soluţiilor practicabile pe care le produce, condiţionează astăzi performanţele, 
competitivitatea şi bunăstarea. Calitatea învăţământului, în contextul globalizării societăţii, nu poate fi 
judecată fără standarde educaţionale comune pentru diferite profesii şi specializări, fără proceduri 
fiabile de asigurare a calităţii. 

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei este un proces continuu, prin care se concep şi se aplică toate 
acele măsuri şi activităţi ce determină o schimbare benefică în nivelul de performanţă al programului 
de educaţie. 

În vederea îmbunătăţirii calităţii, se are în vedere evaluarea, analiza şi acţiunea colectivă 
continuă din partea Colegiului Tehnic „Transilvania", bazată pe selectarea şi adaptarea celor mai 
potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă. 

Specializările obţinute în cadrul colegiului urmăresc satisfacerea cerinţelor de pe piaţa forţei de 
muncă la nivelul comunităţii locale. 

Echipa managerială a Colegiului Tehnic „Transilvania” urmăreşte implementarea, performanţa 
şi dezvoltarea continuă a sistemului calităţii în scopul de a obţine rezultate care să răspundă şi să 
depăşească aşteptările exprimate ale beneficiarilor noştri. 

Pentru a realiza acestea, conducerea urmăreşte următoarele: 
- să asigure identificarea şi satisfacerea nevoilor beneficiarilor noştri printr-un parteneriat 

strâns cu agenţii economici şi culturali; 
- să colaboreze cu beneficiarii pentru a defini şi a asigura avantajele pe termen lung ale 

educaţiei oferite; 
- să încurajeze toţi membrii echipei care asigură procesul educaţional şi să contribuie la 

oferirea unor produse şi servicii de înaltă calitate printr-o comunicare eficientă şi formarea adecvată a 
abilităţilor profesionale; 
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- să implice personalul didactic şi didactic auxiliar în realizarea procesului instructiv educativ, 
respectiv îndeplinirea responsabilităţilor care revin din fişa postului; 
- să promoveze imaginea reprezentativă a unităţii. 
Pentru personalul Colegiului Tehnic "Transilvania", oferirea consecventă a unor servicii şi 

produse de calitate beneficiarilor, constituie principala preocupare şi responsabilitate. De aceea, 
crearea şi implementarea procesului de asigurare a calităţii este o parte integrantă a procesului de 
îmbunătăţire continuă la care se angajează întreaga echipă de conducere în vederea alinierii la 
standardele internaţionale în educaţie. 

Pentru a întări şi consolida performanţa unităţii şcolare, ne angajăm să punem în aplicare 
această politică, să punem la dispoziţie resursele materiale, informaţionale şi financiare necesare - în 
limita disponibilului existent la un moment dat, prin proiecţia de buget - să mobilizăm întreg 
personalul şcolii în vederea atingerii obiectivelor propuse.  

Obiectivele generale ale Colegiului Tehnic „Transilvania" în domeniul calităţii sunt 
următoarele: 
• elaborarea conceptuală a Sistemului de Management al calităţii în sensul definirii structurii lui 

organizatorice şi funcţionale, precum şi a modului de integrare a acestuia în managementul 
strategic al C.T.,,Transilvania’’; 

• stabilirea pachetului de măsuri necesare implementării şi diseminarea informaţiilor cu privire la 
cultura calităţii în C.T.,,Transilvania’’; 

• definirea cerinţelor calitative care vor fi stipulate în planul privind calitatea la C.T. ,,Transilvania’’; 
• iniţierea analizelor şi evaluărilor pe baza criteriilor şi indicatorilor de calitate recomandaţi; 
• asigurarea monitorizării feed-back-ului din partea elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor; 
• analiza rezistenţelor obiective şi subiective care pot fi generate de implementarea Sistemului de 

Management al calităţii şi propunerea de soluţii privind depăşirea acestora; 
•  evaluarea procesului de implementare a managementului calităţii în C.T.,,Transilvania’’şi 

propunerea de soluţii corective, dacă acestea sunt necesare; 
 
III. 2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  

 

III.2.1. Regulament de organizare şi funcţionare   

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
din cadrul Colegiului Tehnic „Transilvania” este, în esenţă, o procedură de lucru şi este conceput 
conform Ghidului Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ 
preunuversitar – partea a II-a, elaborat de Agenţia Română pentru asigurarea Calităţii în Învâţământul 
Preuniversitar. 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art.1. La nivelul Colegiului Tehnic “Transilvania” Baia Mare funcţionează  Comisia pentru 
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în educaţie, denumită prescurtat C.E.A.C., conform prevederilor 
legale în vigoare, care aplică standarde de referinţă, indicatori de performanţă, precum şi metodologia 
de asigurare a calităţii elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Art.2. De asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii propriei activităţi este responsabil fiecare 
membru al colegiului, iar directorul unităţii este responsabil de calitatea educaţiei furnizate.  

 

Art. 3.   Rolul  Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei:  
� realizează evaluarea internă, multicriterială, a instituţiei de învăţământ, a măsurii în care aceasta şi 

programul său îndeplinesc standardele de calitate; 
� coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi de asigurare a calităţii; 
� implementează sistemul de management al calităţii; 
� elaborează Rapoarte de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizate de Colegiul Tehnic        

,,Transilvania’’, pe baza standardelor; 
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� evaluează, analizează şi propune conducerii şcolii acţiuni corective continue, bazate pe selectarea 
şi  adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe selectarea şi aplicarea standardelor de 
referinţă cele mai relevante. 
Art.4.  Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii i se va aloca un spaţiu destinat 

desfăşurării activităţilor specifice. 
Art.5. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază modul de organizare şi funcţionare a  

C.E.A.C. din Colegiul Tehnic “Transilvania”, având ca scop: 
a) delimitarea clară a atribuţiilor şi responsabilităţilor la diferite nivele ale structurii 

organizatorice din colegiu; 
b)  stabilirea limitelor de competenţă la fiecare nivel ierarhic; 
c) stabilirea relaţiilor între structurile existente în Colegiul Tehnic ,,Transilvania’’ şi cele create 

de implementarea Sistemului de Management al Calităţii. 
Art. 6.  Pentru atingerea obiectivelor propuse se vor desfăşura următoarele activităţi: 
a) introducerea tehnicilor de lucru pentru identificarea problemelor şi găsirea soluţiilor de 

îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ şi creşterea gradului de implicare a personalului 
colegiului; 

b) introducerea evaluării periodice a contribuţiei individuale a fiecărui membru al corpului 
didactic şi administrativ în îmbunătăţirea managementului liceului. 

Art.7. Documentele de referinţă ce au permis elaborarea acestui regulament sunt următoarele: 
� Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr.75/12.07.2005,  privind asigurarea calităţii în educaţie; 
� Legea 87/13.04.2006, privind asigurarea calităţii în educaţie Art.(11) şi Art. (12); 
� Ordinul 4889/09.08.2006, privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în 

educaţie şi formare profesională la nivelul reţelei învăţământului profesional şi tehnic; 
� Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 
� H.G. nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea 

autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;  
Art.8. Responsabilitatea principală a Comisiei este îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin stabilirea 

unor mecanisme instituţionale şi procedurale în direcţia dezvoltării capacităţii de elaborare, planificare şi 
implementare a programelor de studiu, menite să satisfacă aşteptările beneficiarilor. 

 

CAPITOLUL II - STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ   ŞI   DE   FUNCŢIONARE 
 

Art.9. Ministerul Educaţiei şi Cercetării adoptă standarde de referinţă, indicatori de 
performanţă, precum şi metodologia de asigurare a calităţii. În baza metodologiei elaborate de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, unitatea şcolara elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul 
regulament de funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii. 

Art.10. La  nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează o 
Comisie pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii. 

Art.11. Conducerea operativă a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este 
asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta. 

Art.12.  Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii cuprinde: 
a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral aleşi prin vot secret de consiliul profesoral; 
b) 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ desemnat de acesta; 
c) 1 reprezentant al părinţilor; 
d) 1 reprezentant al elevilor; 
e) 1 reprezentant al Consiliului Local. 
Art.13. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în cadrul Colegiului Tehnic 

,,Transilvania’’ este alcătuită din: 
• Barbur Maria  – coordonator; 
• Miclăuş Dorina Carmen – membru; 
• Istrăuan Adriana – membru; 
• Berinde Georgeta Lia – membru; 
• Rus Aurel  – reprezentant elevi; 
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• Copos Adrian – reprezentant Asociaţia de părinţi; 
• Sălăgean Gabriela – observator sindical; 
• Belbe Marcel  - reprezentant Consiliul Local. 

 Art.14. C.E.A.C. este condusă operativ de d-na Barbur Maria, care îşi desemnează un secretar 
executiv în persoana d-nei Berinde Georgeta Lia. 

 Art.15. C.E.A.C. îşi desfăşoară activitatea pe perioada unui an şcolar.  

 Art.16. Comisia se întruneşte lunar în şedinţă ordinară, precum şi în şedinţă extraordinară ori 
de câte ori este nevoie, la convocarea celui care conduce operativ.  

 Art.17. Şedinţele se derulează în prezenţa a două treimi din numărul total de membri şi sunt 
conduse de coordonatorul comisiei. 

 Art.18. Misiunea comisiei constă în elaborarea conceptuală şi implementarea unui sistem 
funcţional de management al calităţii în C.T.,,Transilvania’’, precum şi adaptarea continuă a acestuia 
la cerinţele învăţământului preuniversitar românesc şi europen. 

 Art.19.  Secretarul comisiei este desemnat de responsabilul comisiei, dintre membrii comisiei 
în şedinţa de constituire. 

 Art.20.  Conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate. 
 Art.21. Membrii Comisiei  pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, nu pot îndeplini funcţii de 

conducere în instituţia de învăţământ, cu excepţia persoanei care asigură conducerea operativă a 
acesteia.  

Art.22. Activitatea membrilor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii poate fi 
remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

Art.23. Membrii C.E.A.C., cu excepţia coordonatorului, pot fi revocaţi din funcţie prin decizia 
responsabilului şi înştiinţarea conducerii unităţii şcolare, în următoarele situaţii: 

a) absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutive sau de la trei şedinţe într-un an 
calendaristic; 

b) dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o perioadă 
mai mare de 90 de zile; 

c) urmare a neîndeplinirii atribuţiunilor delegate de responsabilul comisiei; 
d) urmare a încălcării Codul de etică profesională în evaluare; 
e) la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu 

repercursiuni asupra prestigiului C.T.,,Transilvania’’. 
Art.24. Coordonatorul C.E.A.C. poate fi revocat din funcţie, în situaţiile menţionate la Art.23 

prin decizie a directorului unităţii. 
Art.25. Organigrama C.E.A.C. este prezentată în Anexa 1. Încadrarea structurii C.E.A.C. în 

organigrama Colegiului Tehnic ,,Transilvania’’, constituie parte a acestui regulament şi ea este 
prezentată în Anexa 2. 

 

CAPITOLUL III  - ATRIBUŢIILE COMISIEI 
 

Art.26.  Responsabilităţile la nivel de Colegiului Tehnic ,,Transilvania’’ sunt: 
1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este un organism colectiv de lucru care identifică, 
analizează şi propune soluţii şi decizii care privesc implementarea Sistemului de Management al 
Calităţii.  
2) Comisia constituie o structură funcţională suport la nivel de C.T.,,Transilvania’’, asamblând 
resurse umane minimale necesare proiectării, implementării şi susţinerii Sistemului de Management al 
calităţii.  
3) Comisia îşi elaborează propriul regulament de funcţionare. 

Art.27. La nivelul catedrelor responsabilităţile privind Sistemul de Management al calităţii sunt: 
1) şeful ariei curriculare are autoritatea şi responsabilitatea privind calitatea tuturor proceselor 

derulate în cadrul ariei curriculare; 
2) şeful de catedră, ca responsabil pentru calitate, urmăreşte la nivelul catedrei atingerea 

obiectivelor generale şi specifice privind calitatea, instruirea personalului, planificarea şi desfăşurarea 
evaluărilor/auditurilor interne şi a evaluărilor individuale. 
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 Art.28. La nivel de administraţie responsabilităţile privind Sistemul de Management al calităţii 
aparţine şefilor din cadrul sectorului administrativ respectiv. 
 

Art.29.  Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii îndeplineşte următoarele atribuţii: 
1) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor, activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii, aprobate de organismul de conducere; 
2) elaborează anual, până la data stabilită, prin procedurile interne un raport privind calitatea 

serviciilor educaţionale din C.T.,,Transilvania’’ şi propune măsuri de ameliorare. Raportul este adus la 
cunoştinţă tuturor beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţionale prin afişare sau publicare 
pe site-ul www.gstehnic.ro . Raportul anual rezumă autoevaluarea internă şi este pus la dispoziţia unui 
evaluator extern – ARACIP; 

3) realizează anual sondaje de investigare a opţiunilor elevilor, absolvenţilor, universităţilor şi 
angajatorilor privind calitatea serviciilor educaţionale; 

4) elaborează propria bază de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate, 
structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare arie curriculară; 

5) elaborează instrumente de evaluare, descrie metode de urmărire a progresului elevilor; 
6) stabileşte procedura de transmitere către părţi a scrisorilor semestriale care să cuprindă 

informaţii referitoare la frecvenţa, învăţătura şi conduita elevilor, activităţile extraşcolare la care a 
participat şi gradul de interes pentru anumite materii; 

7) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii ţinând cont de standardele de referinţă şi ghidul 
de bune practice elaborate de ARACIP; 

8)  elaborează planuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pe baza observărilor la lecţii a predării-
învăţarii, a raportului de autoevaluare şi a recomandărilor organismelor de control abilitate; 

10) colaborează şi cooperează cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar; 

12) pune la dispoziţia organelor abilitate, potrivit legii, raportul de autoevaluare şi dovezile 
aferente precum şi planurile de îmbunătăţire; 

13) colaborează cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor şi Consiliul reprezentanţilor elevilor 
aducând la cunoştinţă acestora nivelul serviciilor de calitate furnizate de unitatea de învăţământ, 
rezultatele şcolare obţinute. 

Art.30. Coordonatorul comisiei conduce în mod operativ comisia şi răspunde de buna sa 
funcţionare. 

Art. 31. Coordonatorul comisiei îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 
1) coordonează îndeplinirea hotărârilor comisiei; 
2) informează periodic Consiliul de Administraţie asupra activităţii comisiei, precum şi comisia 

asupra deciziilor Consiliului de Administraţie referitoare la calitate; 
3) promovează în Consiliul de Administraţie hotărârile comisiei; 
4) asigură armonizarea politicii calităţii în strategia C.T.,,Transilvania’’; 
5) răspunde în faţa directorului de activitatea comisiei; 
6) planifică anual activităţile de evaluare; 
7) organizează şi supervizează, cu sprijinul conducerii liceului şi cu concursul şefilor de catedră 

acţiunile de îmbunătăţire continuă a calităţii decise în urma evaluărilor; 
8) contribuie la elaborarea documentaţiei privind calitatea în educaţie. 

Art. 32. Secretarul executiv: 
1) asigură informarea membrilor comisiei despre tematica şedinţelor de lucru; 
2) rezolvă problemele operative ce intervin în activitatea comisiei; 
3) asigură armonizarea grupurilor de lucru ale comitetului de evaluare şi asigurarea calităţii. 
   Art. 33.  A. Membrii comisiei, reprezentanţi ai corpului profesoral, au următoarele atribuţii: 
� elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii; 
� revizuiesc şi optimizează politicile şi procedurile elaborate; 
� elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare; 
� reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii; 
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� întocmesc Rapoarte de necomformitate şi Note de constatare şi propun măsuri corective şi 
preventive; 

� participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei; 
� colectează dovezi pentru întocmirea RAEI; 

                   B.  Reprezentantul părinţilor: 
� asigură buna funcţionare a relaţiei şcoală-familie; 
� aplică chestionare părinţilor în vederea identificării nevoilor şi aşteptărilor acestora. 
� participă la organizarea activităţilor extraşcolare şi de promovare a imaginii şcolii; 
� contribuie la gestionarea dovezilor. 

                    C. Reprezentantul Consiliului Local: 
� asigură legătura dintre şcoală şi Consiliul Local; 
� sprijină cooperarea dintre serviciul contabilitate al şcolii şi cel al  Consiliului pentru 

      asigurarea necesarului de fonduri băneşti; 
� monitorizează activitatea comisiei. 

                     D. Reprezentantul sindicatului: 
� monitorizează şi realizează sondaje de opinie în rândul cadrelor didactice, personalului  

                    didactic auxiliar şi nedidactic pentru a stabili priorităţile şi opţiunile acestora în vederea  
                    creşterii calităţii educaţiei; 

� propune mijloace de îmbunătăţire a calităţii actului educaţional; 
� participă la autoevaluarea periodică. 

Art.34. La nivel de catedră, şeful de catedră are autoritatea şi responsabilitatea privind calitatea 
tuturor proceselor derulate în cadrul acesteia. Acesta urmăreşte la nivelul catedrei atingerea 
obiectivelor generale şi specifice privind calitatea, instruirea personalului, planificarea şi desfăşurarea 
evaluărilor / auditurilor interne şi a evaluărilor individuale. 

 

CAPITOLUL IV  - OBIECTIVELE  STRATEGICE ALE COMISIEI 
 

Art.34. Obiectivul major al conducerii în domeniul calităţii îl constituie conceperea şi 
implementarea unui sistem de management eficient al calităţii bazat pe o structură organizatorică şi a 
documentaţiei corespunzătoare, care să permită monitorizarea - evaluarea, intervenţia corectivă – 
preventivă şi îmbunătăţirea continuă a calităţii. 

Art.35. În vederea implementării Sistemului de Management al calităţii a politicii de asigurare 
a calităţii în C.T.,,Transilvania’’, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele 
obiective: 

1) elaborarea conceptuală a Sistemului de Management al calităţii în sensul definirii structurii lui 
organizatorice şi funcţionale, precum şi a modului de integrare a acestuia în managementul strategic al 
C.T.,,Transilvania’’; 

2) elaborarea strategiei de implementare a Sistemului de Management al calităţii în C.T. 
,,Transilvania’’ şi supunerea acestuia în dezbaterea Consiliului profesoral; 

3) stabilirea pachetului de măsuri necesare pentru implementarea şi consolidarea culturii calităţii 
în C.T.,,Transilvania’’; 

4) definirea cerinţelor calitative care vor fi stipulate în planul privind calitatea la C.T. ,,Transilvania’’; 
5) diseminarea informaţiilor cu privire la cultura calităţii în C.T.,,Transilvania’’; 
6) iniţierea analizelor şi evaluărilor pe baza criteriilor şi indicatorilor de calitate recomandaţi; 
7) asigurarea monitorizării feed-back-ului din partea elevilor; 
8) asigurarea monitorizării feed-back-ului din partea angajaţilor; 
9) analiza rezistenţelor obiective şi subiective care pot fi generate de implementarea Sistemului de 

Management al calităţii şi propunerea de soluţii privind depăşirea acestora; 
10)  evaluarea procesului de implementare a managementului calităţii în C.T.,,Transilvania’’şi 

propunerea de soluţii corective, dacă acestea sunt necesare; 
11)  elaborarea strategiilor de audit intern şi extern (din comunitate). 
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CAPITOLUL  V - PERIODICITATEA  ÎNTRUNIRILOR COMISIEI 
 

Art.36. Pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor prezentate la capitolul III, Comisia pentru 
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii se întruneşte în şedinţe o dată pe lună şi ori de câte ori este nevoie, la 
cererea responsabilului comisiei sau a două treimi din numărul membrilor săi.  

Art.37. În cadrul şedinţelor Comisiei  pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii se va pune 
accentul pe următoarele aspecte: 

a)  funcţionarea sistemului de asigurare a calităţii; 
b)  implicarea  personalului în autoevaluarea, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii; 

 c)  centrarea autoevaluării, asigurării şi îmbunătăţirii calităţii pe interesele elevilor; 
   d) nivelul performanţelor reale faţă de cele cerute şi identificarea de măsuri operative pentru   

eliminarea abaterilor; 
   e) adaptarea programelor la cerinţele elevilor şi partenerilor economico-sociali prin testarea 

preferinţelor elevilor şi participarea partenerilor economici la elaborarea programelor; 
  f)  o bună informare a elevilor cu privire la criteriile şi procedurile de evaluare; 
  g) creşterea interesului managementului pentru promovarea unei culturi profesioniste, a 

valorilor; 
  h)  constituirea şi dezvoltarea unei reţele de parteneriat eficiente cu agenţii economici;  
  i)  o comunicare internă (profesor - profesor; profesor - elev; elev - elev) eficientă având la bază 

un ambient psihic atractiv; 
j)  resurse materiale adecvate pentru toate calificările din oferta şcolii, la care au acces toţi 

elevii şi profesorii. 
 

CAPITOLUL VI  -  DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.38. Documentele Sistemului de Management al calităţii sunt gestionate de Comisia pentru 
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din C.T.,,Transilvania’’, fiind compuse din: 

1) Declaraţia privind strategia şi politica de calitate a directorului C.T.,,Transilvania’’. 
2) Regulamentul privind Sistemul de Management al calităţii în C.T.,,Transilvania’’. 
3) Regulamentul privind funcţionarea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 
4) Proceduri (Manualul calităţii şi Ghidul); 
5) Lista membrilor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 
6) Lista personalului responsabil privind calitatea pe catedre şi servicii. 
Art.39.  Este necesară  sensibilizarea şi implicarea întregului personal al şcolii în îmbunătăţirea 

calităţii.  

Art.40. Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultate. Rezultatele sunt 
exprimate în cunostinţe, competenţe, valori şi atitudini, care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea 
unui nivel de învăţământ sau program de studii. 

Art.41. Aprobarea regulamentului privind Sistemul de Management al calităţii se face de către 
Consiliul Profesoral al Colegiului Tehnic „TRANSILVANIA”, prin vot deschis, cu majoritate simplă 
şi avizat de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic,,Transilvania’’. 

Art.42. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţa factorilor implicaţi în 
asigurarea calităţii în termen de 15 zile de la publicare. 

Art.43. (1) Prezentul Regulament de funcţionare al C.E.A.C. intră în vigoare din momentul 
adoptării acestuia în cadrul Consiliului de Administraţie. Din momentul aprobării prezentului Regulament, 
se abrogă vechiul Regulament C.E.A.C., aplicarea prezentului regulament devenind obligatorie.  

               (2) Coordonatorul C.E.A.C. are obligaţia de a aduce la cunoştinţa tuturor părţilor 
interesate prevederile prezentului regulament şi obligativitatea respectării acestuia. 

Art.44. Prezentul regulament poate fi modificat pe măsura derulării activităţii Comisiei pentru 
Evaluarea si Asigurarea  Calităţii, cu aprobarea conducerii colegiului. 
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Anexa 1 

ORGANIGRAMA  C.E.A.C. 
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III.2.2. Responsabilităţi ale membrilor  C.E.A.C. pe catedre  - an şcolar 2011 / 2012  
 

Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele 
membrului din comisie 

Catedra Membri catedrei 

 
1. 

Barbur Maria 
 18  

 
 

Matematică 
7 

• Pop Adrian  
• Berinde Georgeta 
• Şpan Mihaela  
• Pop Aurel 
• Dale Camelia 
• Pop Cristina  
• Cozma Ciprian  

 
Fizică – Chimie 

2+2 = 4 

• Bucşa Zoiţa 
• Dumitraşcu Doina 
• Beşleaga Anca 
• Pop Daniela 

 
 

Turism şi alimentaţie 
7 

• Ghiras-Dănuţ Cornelica 
• Bălan Cristina 
• Rogojan Zorica 
• Hudin Natalia 
• Gogea Andra 
• But Adriana 
• Raţ Monica  

2. 
Miclăuş Dorina Carmen 

18  

 
Industrie alimentară 

5 

• Bonaţ Ioan Gheorghe 
• Hauler Coralia 
• Fodo Daniela 
• Bodnar Daniela 
• Raţ Monica  

 
             Limba română 

6 
 

• Istrăuan Adriana 
• Mărieş Adora 
• Boloş Milica 
• Marian Claudia 
• Moholea Maria  
• Paul Diana 

 
 

Istorie – Socio umane 
3+4 = 7 

• Cardoş Daniela 
• Făt Mihaela  
• Stan Ramona 
• Dunca Ilie 
• Robaş Mirela   
• Frânc Sorin  
• Ghita Patricia  

 
 

3. 

 
 
 
 

Istrăuan Adriana 
  18  

Biologie 
2 

• Marina Corina  
• Sălăjan Alina  

 
 
 

Limbi moderne 
9 

• Bob Lavinia 
• Bud Ioana 
• Carhaţiu Anamaria 
• Coza Andreea  
• Şteţca Dod Cristina 
• Chereji Anamaria 
• Molnar (Mânăilă) Oana.  
• Cadar Camelia   
• Feder Liliana  
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Electro – Info – Estetică 

2+2+ 3 = 7 

• Sălăgean Gabriela 
• Pop Rezuca 
• Bobinca Felicia 
• Bretan Florin  
• Pop Lavinia 
• Cardoş Alina 
• Jurje Mihaela 

4. 
Berinde Georgeta Lia 

18  

 
 

Geografie –Ed.fizică –Religie 
3+2+2 =7 

• Băban Iuliana 
• Pop Mihaela    
• Ghita Nicolae   
• Lenghel Nicolae 
• Dulfu Ovidiu 
• Cavaşi Maria 
• Pop Liliana Florica   

 
 

Mecanică + lemn 
10 + 1 = 11 

• Cărăuşan Mircea 
• Orha Ioan   
• Barbur Maria 
• Culic  Liliana 
• Todoruţ Victor 
• Pădurariu Emil  
• Raţa Livia Natalia  
• Toma Ramona 
• Breban Gavril 
• Dumitrean Vasile    
• Miclăuş Dorina Carmen 

 
 
 
Atribuţii ale membrilor C.E.A.C.  - an şcolar 2011 – 2012 

 
Nr. 
crt. 

 

Numele şi prenumele  
 

Sarcini specifice şi activităţi 

 
 
 

1. 

 
 

Barbur Maria 
(coordonatorul CEAC)  

 

• coordonează activitatea comisiei;   
• elaborează planul de acţiune şi planurile operaţionale 

ale comisiei 
• realizează raportul de autoevaluare; 
• realizează planul de îmbunătăţire; 
• monitorizează activitatea comisiei; 
• realizează observarea lecţiilor; 
• supervizează întreaga activitate a comisiei; 
• evaluează activitatea comisiei; 
• informează periodic consiliul de administraţie asupra 

activităţii comisiei; 
• răspunde în faţa directorului şcolii de activitatea 

comisiei; 
• contribuie la elaborarea documentaţiei specifice 

calităţii; 
• elaborează proceduri specifice; 
• membru în subcomisia de elaborare şi aplicare a  

chestionarelor; membru în subcomisia de contestaţii; 
• monitorizează subcomisiile privind: verificarea modului 

de completare şi verificare a documentelor oficiale, 
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comisia de orientare şcolară şi profesională, comisia 
diriginţilor, comisia salarizare – încadrare, formarea 
continuă a personalului şi dezvoltare profesională.   

• gestionează întreaga documentaţie a comisiei. 
 
 
 

2. 

 
 
 

Berinde Georgeta Lia 
 (membru al CEAC) 

 

• rezolvă problemele operative ale comisiei; 
• asigură diseminarea informaţiilor cu privire la cultura 

calităţii în C.T.T. 
• elaborează documente de lucru ale comisiei; 
• realizează observarea lecţiilor; 
• contribuie la gestionarea dovezilor; 
• membru în subcomisia de contestaţii;  
• monitorizează şi supervizează activitatea comisiei; 
• monitorizează procedurile specifice; 
• monitorizează subcomisiile de protecţia muncii, apărare 

civilă, P.S.I. 
• asigură monitorizarea feed – back – ului din partea 

angajaţilor. 
• participă la întocmirea documentelor de proiectare la 

nivelul CEAC.  
 
 

3. 

 
 

Istrăuan Adriana 
(membru al CEAC) 

 

• elaborează chestionare de lucru; 
• realizează observarea lecţiilor; 
• monitorizează activitatea comisiei pentru AC; 
• monitorizează subcomisiile pentru: drepturile 

elevilor,activităţi extraşcolare –liga elevilor, 
implementarea programelor;   

• contribuie la gestionarea dovezilor; 
• asigură monitorizarea feed – back – ului din partea 

elevilor. 
• participă la întocmirea documentelor de proiectare la 

nivelul CEAC.  
 
 

4. 

 
 

Miclăuş Dorina Carmen 
(secretarul CEAC) 

 

• contribuie la gestionarea dovezilor; 
• realizarea bazei de date cu parcursul absolvenţilor; 
• realizează observarea lecţiilor; 
• monitorizează activitatea comisiei pentru AC; 
• monitorizează  subcomisiile pentru: opţionale, de 

disciplină, inventarierea bunurilor din patrimoniu, 
casare, aplicare şi verificare a orarului şcolii; 

• întocmeşte procesele verbale ale C.E.A.C. 
• asigură informarea membrilor comisiei despre tematica 
şedinţelor de lucru; 

• rezolvă problemele operative ce intervin în activitatea 
comisiei; 

• participă la întocmirea documentelor de proiectare la 
nivelul CEAC.  

 
5. 

Copos Adrian 
(reprezentantul Comitetului 

de Părinţi)  
 

• contribuie la gestionarea dovezilor. 
• asigură buna funcţionare a relaţiei şcoală-familie; 
• aplică chestionare părinţilor în vederea identificării 

nevoilor şi aşteptărilor acestora. 
• participă la organizarea activităţilor extraşcolare şi de 

promovare a imaginii şcolii; 
• participă la întocmirea documentelor de proiectare la 

nivelul CEAC.  
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7. 

 
Sălăgean Gabriela 

(reprezentantul sindicatului)  

 

• contribuie la gestionarea dovezilor; 
• elaborează chestionare şi fişe de lucru ale comisiei; 
• centralizează rezultatele chestionarelor; 
• monitorizează subcomisiile de: curriculum, paritară, 

organizarea concursurilor şcolare şi examenelor;   
• membru in subcomisia de contestaţii. 
• monitorizează şi realizează sondaje de opinie în rândul 

cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi 
nedidactic pentru a stabili priorităţile şi opţiunile 
acestora în vederea  creşterii calităţii educaţiei; 

• propune mijloace de îmbunătăţire a calităţii actului 
educaţional; 

• participă la autoevaluarea periodică. 
• participă la întocmirea documentelor de proiectare la 

nivelul CEAC.  
 

7. 
Belbe Marcel 
(reprezentant  

al Consiliului Local) 

 

• asigură legătura dintre şcoală şi Consiliul Local; 
• sprijină cooperarea dintre serviciul contabilitate al şcolii 
şi cel al  Consiliului pentru asigurarea necesarului de 
fonduri băneşti; 

• monitorizează activitatea comisiei. 
• participă la întocmirea documentelor de proiectare la 

nivelul CEAC.  
 

8. 
Rus Aurel 

(reprezentantul  
Consiliului Elevilor)  

• asigură relaţia dintre CEAC şi Consiliul Elevilor;  
• contribuie la gestionarea dovezilor;  
• participă la întocmirea documentelor de proiectare la 

nivelul CEAC.  
 

 
III.3. Documentele sistemului calităţii 

 
Proceduri generale care descriu activităţile de pregătire a procesului de predare- învăţare- evaluare 

   Proceduri operaţionale care descriu activităţile curente ( achiziţii, predare-învăţare-evaluare,  
formare profesionala) 

 
LISTĂ PROCEDURI 

 
Nr. 
crt. 

Denumire Comisie / Departament Nr. proceduri 

1.  CEAC 21  
2.  Comisia pentru acordarae drepturilor 

elevilor  
2 

3.  Comisia de formare continuă a 
personalului şi dezvoltare profesională 

1 

4.  Comisia  pentru  implementarea  
programelor 

1 

5.  Comisia de mobilitate 2 
6.  Comisia opţionale 1 
7.  Comisia pentru consiliere şi orientare 1 
8.  Comisia turism şi alimentaţie publică 1 
9.  Secretariat  12 
10.  Contabilitate 2 

Total proceduri 44 



Manualul calităţii – COLEGIUL  TEHNIC  TRANSILVANIA  BAIA  MARE 

 

 20

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA  CALITĂŢII 
 

Nr.crt.  Denumirea procedurii  Cod procedură Comisia / 
Departament  

Data 
înregistrării 

1.  Elaborarea procedurilor specifice de 
lucru 

PG-01-CEAC CEAC 12.09.2011 

2.  Prevenirea şi combaterea 
absenteismului şcolar în 
C.T.Transilvania 

PG-CEAC-02 CEAC 27.10.2011 

3.  Elaborarea regulamentului intern PG-CEAC-03 CEAC 19.11.2012 
4.  Aplicarea testelor iniţiale în anul 

şcolar 2011 - 2012 
PG-CEAC-04 CEAC 19.11.2012 

5.  Urmărirea traseului profesional al 
elevilor 

PO-CEAC-01 CEAC 26.05.2011 

6.  Evaluarea cu scop de orientare şi 
optimizare a învăţării 

PO–CEAC-02 CEAC 26.05.2011 

7.  Constituirea CEAC PO-CEAC-03 CEAC 12.10.2011 
8.  Funcţionarea CEAC PO-CEAC-04 CEAC 27.10.2011 
9.  Controlul catalogului PO-CEAC-05 CEAC 28.10.2011 
10.  Predarae şi observarea învăţării PO-CEAC-06 CEAC 14.11.2011 
11.  Accesul în Colegiul Tehnic  PO-CEAC-07 CEAC 12.12.2011 
12.  Evaluarea performanţelor personalului 

nedidactic 
PO-CEAC-08 CEAC 17.01.2012 

13.  Evaluarea performanţelor personalului 
auxiliar 

PO-CEAC-09 CEAC 24.02.2012 

14.  Funcţionarea comisilor metodice din 
cadrul Colegiului Tehnic Transilvania 

PO-CEAC-10 CEAC 25.02.2012 

15.  Examene  de  certificare a calificării  
profesionale  a absolvenţilor  din  
învăţământul profesional  şi  tehnic 

 
PO-CEAC-11 

 
CEAC 

 
25.02.2012 

16.  Autoevaluare  instituţională PO-CEAC-12 CEAC 25.02.2012 
17.  Elaborarea  planului  de  activitate  

 la  nivelul catedrelor / departamentelor 
PO-CEAC-13 CEAC 27.02.2012 

18.  Implicarea  părinţilor  în  educaţia 
instituţională 

PO-CEAC-14 CEAC 27.02.2012 

19.  Analiza  culturii  organizaţionale PO-CEAC-15 CEAC 27.02.2012 
20.  Comunicare  internă, 

 externă şi instituţională 
PO-CEAC-16 CEAC 28.02.2012 

21.  Selecţia candidaţilor pentru     
înscrierea în învăţământul profesional 

PO-CEAC-17 CEAC 2.05.2012 

 
COMISIA PENTRU ACORDARAE DREPTURILOR ELEVILOR  

 
Nr.crt.  Denumirea procedurii  Cod procedură Comisia / 

Departament  
Data 
înregistrării 

1.  Funcţionarea comisiei pentru 
acordarea drepturilor elevilor 

PO-CADE-01 CADE 27.11.2011 

2.  Funcţionarea comisiei pentru 
acordarea drepturilor elevilor 

PO-CADE-01 
Revizia 1 

CADE 27.11.2011 
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COMISIA DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI 

ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
 

Nr.crt.  Denumirea procedurii  Cod procedură Comisia / 
Departament  

Data 
înregistrării 

1.  Funcţionarea comisiei de formare 
continuă 

PO-CFCP-01 CFCp 07.11.2011 

 

COMISIA  PENTRU  IMPLEMENTAREA  PROGRAMELOR 
 
Nr.crt.  Denumirea procedurii  Cod procedură Comisia / 

Departament  
Data 
înregistrării 

1.  Structura şi aprobarea proiectelor 
educaţionale 

PO-CIP-01 CIP 03.11.2011 

 
 

COMISIA DE MOBILITATE 
 

Nr.crt.  Denumirea procedurii  Cod procedură Comisia / 
Departament  

Data 
înregistrării 

1.  Procedura operationala privind 
elaborarae proiectului de incadrare 
pentru anul scolar urmarit  

PO-CM-01 CM 24.01.2012 

2. Procedura operationala Titularizarea 
conform LEN – 253 si prelungirea 
contractelor pe durata determinata 
privind elaborarea proiectului de 
încadrare pentru anul şcolar următor  -
ACTUALIZARE 

PO-CM-02 CM 27.02.2012 

 

COMISIA OPŢIONALE 
 

Nr.crt.  Denumirea procedurii  Cod procedură Comisia / 
Departament  

Data 
înregistrării 

1.  Avizarea şi aprobarea CDL-urilor PO-CCDL-01 CO 28.09.2011 
 

COMISIA PENTRU CONSILIERE ŞI ORIENTARE 
 

Nr.crt.  Denumirea procedurii  Cod procedură Comisia / 
Departament  

Data 
înregistrării 

1.  Funcţionarea comisiei pentru 
consiliere şi orientare 

PO-CCO-01 CCO 27.02.2012 

 
 

COMISIA TURISM ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 
 

Nr.crt.  Denumirea procedurii  Cod procedură Comisia / 
Departament  

Data 
înregistrării 

1.  Consemnarea activităţii practice a 
elevilor la agenţii economici 

PO-CTAP-01 CTAP 15.11.2011 
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SECRETARIAT 

 

Nr.crt.  Denumirea procedurii  Cod procedură Comisia / 
Departament  

Data 
înregistrării 

1. Întocmirea statelor de plată PO-S-01 S 01.09.2011 
2. Completarea registrului unic de evidenţă 

a  salariaţilor în REVISAL 
PO-S-02 S 01.09.2011 

3. Întocmirea statelor de plată-EDUSAL PO-S-03 S 01.11.2011 
   4. Evidenţa dosarelor profesionale PO-S-04 S 01.09.2011 

5. Gestionarea bazei de date naţionale a 
educaţiei -BDNE 

PO-S-05 S 21.02.2012 

6. Arhivarea documentelor şi inregistrăilor PO-S-06 S 23.02.2012 
      7. Procurarea gestionarea şi completarea 

actelor de studii 
PO-S-07 S 23.02.2012 

8. Procedura privind registrele matricole PO-S-08 S 24.02.2012 
9. Procedura privind eliberarea 

adeverinţelor de elev, adeverinţelor de 
absolvire şi foilor matricole 

PO-S-09 S 27.02.2012 

10. Procedură operaţională privind controlul 
medical al angajaţilor 

PO-S-10 S 02.05.2012 

11. Procedură privind mişcarea elevilor PO-S-11 S 28.02.2012 
12. Procedură privind înscrierea elevilor la 

examenele naţionale 
PO-S-12 S 11.03.2012 

 
CONTABILITATE 

 

Nr.crt.  Denumirea procedurii  Cod procedură Comisia / 
Departament  

Data 
înregistrării 

1.  Decontarea cheltuielilor de 
transport intern şi extern 

PO-DC-01 DC 30.09.2011 

2. Decontarea cheltuielilor de 
transport intern şi extern 

PO-DC-01 DC 13.02.2012 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


