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ŞCOALA POSTLICEALĂ DE STUDII  SANITARE 

”QUEEN ELIZABETH’’ CRAIOVA 

  
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

AL  

COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII   

(C.E.A.C.) 

 

 
CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul structurii 

organizatorice a Şcolii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova, 

denumită în continuare C.E.A.C., este înfiinţată în temeiul Legii educaţiei naţionale, nr. 

1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, Legii 

nr.87/2006 de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 din 12 iulie 2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 334 din 13.04.2006, Hotărârii Guvernului, nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii 

în Învăţământul Preuniversitar, Hotărârii Guvernului, 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 învăţământ preuniversitar, Hotărârii Guvernului, nr. 

22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea 

autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, 

Hotărârii Guvernului, nr.1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a 

indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul 

preuniversitar, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 3027/2018 privind 

modificarea și completarea Anexei - ROFUIP la OMENCS nr.5079/2016, precum şi în 

baza Deciziei de înfiinţare a comisiei în cadrul Şcolii Postliceale de Studii Sanitare 

”Queen Elizabeth” Craiova. 

 

http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=8133#_blank
http://lege5.ro/Gratuit/g42denbv/ordonanta-de-urgenta-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-educatiei?pid=&d=2005-07-20&redirectReason=#_blank
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Art.2. Sistemul naţional de management şi asigurare a calităţii reprezintă totalitatea 

structurilor instituţionale, normelor, procedurilor şi activităţilor concrete de proiectare, 

implementare, evaluare şi revizuire/îmbunătăţire a calităţii la nivelul sistemului de 

învăţământ, al subsistemelor şi al unităţilor şcolare. 

 

Art. 3. Sistemul naţional de management şi asigurare a calităţii cuprinde:  

a) Structuri instituţionale – ARACIP la nivel naţional, C.E.A.C. la nivel local, alte 

structuri care vor fi stabilite la nivel naţional, judeţean şi local ( la decizia 

autorităţilor centrale şi locale). 

b) Documente normative stabilite la nivel naţional, judeţean şi local – legi, hotărâri 

de guvern, ordine de ministru, metodologii, regulamente, decizii etc. 

c) Documente reglatoare - ghiduri , manuale şi proceduri, strategii, proiecte 

programe şi planuri, analize şi rapoarte etc. 

d) Instrumente de evaluare – chestionare, ghiduri de interviu, fişe de observare a 

activităţii, fişe de evaluare, liste de verificare, fişe de analiză a documentelor etc. 

e) Activităţi specifice – reuniuni, asistenţe la activităţi educaţionale, interviuri 

individuale şi de grup etc. 

Art.4. Sistemul naţional de management şi asigurare a calităţii se constituie pe baza 

actelor normative menţionate anterior şi a valorilor fundamentale ale educaţiei din 

România şi din Europa: 

a) Pluralismul educaţional; 

b) Respectarea tradiţiei şi identităţii naţionale; 

c) Toleranţa; 

d) Libertatea de opinie; 

e) Demnitatea; 

f) Patriotismul; 

g) Independenţa gândirii; 

h) Respectarea beneficiarilor educaţiei; 

i) Cinste şi respect pentru justiţie şi pentru drepturile beneficiarilor educaţiei; 

j) Respectarea modurilor de viaţă, opiniilor şi ideilor diferite de cele proprii, dacă 

acestea le respectă, la rândul lor, pe ale altora; 

k) Decenţă; 

l) Angajament în promovarea proceselor democratice; 

m) Preocupare pentru bunăstarea proprie, a altor persoane şi a societăţii. 
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Art.5. Sistemul naţional de management şi asigurare a calităţii se bazează pe 

următoarele principii ale educaţiei de calitate (conform Declaraţiei de principii a 

ARACIP, lansată în noiembrie 2005) : 

Educaţia de calitate: 

a) Este centrată pe clienţii şi beneficiarii serviciilor educaţionale; 

b) Este oferită de instituţii responsabile; 

c) Este orientată pe rezultate; 

d) Respectă autonomia individuală şi are la bază autonomia instituţională; 

e) Este promovată de lideri educaţionali; 

f) Asigură participarea actorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane; 

g) Se realizează în dialog şi prin parteneriat; 

h) Se bazează pe inovaţie şi pe diversificare; 

i) Abordează procesul educaţional unitar, în mod sistemic; 

j) Are ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a performanţelor; 

k) Înţelege interdependenţa între furnizorii şi beneficiarii implicaţi în oferta de 

educaţie. 

Art.6. Sistemul naţional de management şi de asigurare a calităţii are ca scop esenţial 

îmbunătăţirea calităţii educaţiei, definită ca ansamblul de caracteristici ale unui program 

de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, 

precum şi standardele de calitate. 

Art. 7. (1) Misiunea C.E.A.C. este de a efectua Autoevaluarea ( Evaluarea internă ) a 

calităţii educaţiei oferită de unitatea de învăţământ, pe baza standardelor de funcţionare 

şi a celor de calitate, cu scopul de : 

a) A cuantifica capacităţile organizatorice a furnizorului de educaţie, de a satisface 

aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare şi 

acreditare; 

b) A asigura protecţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi de programe de studiu de 

nivelul învăţământului preuniversitar prin producerea şi diseminarea de informaţii 

sistematice, coerente şi credibile, public accesibile despre calitatea educativă din 

unitatea de învăţământ; 

c) A contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul 

preuniversitar; 

d) A răspunde cerinţelor ARACIP propuse de Ministerului Educaţiei Naţionale, 

politicii şi strategiei de ameliorare a calităţii învăţământului preuniversitar, 
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(2)  În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului, nr.75/2005 şi a Legii nr 87/2006, 

privind asigurarea calităţii educaţiei înţelegem: 

a) Educaţia se referă la programele şi activităţile de formare profesională iniţială şi 

continuă.  

b) Organizaţia furnizoare de educaţie este o unitate de învăţământ postliceal 

particulară autorizată/acreditată  care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi ori 

programe legal autorizate de formare iniţială sau continuă;  

c) Programele de studii concretizează oferta educaţională a unei organizaţii 

furnizoare de educaţie;  

d)  Beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt elevii precum şi persoanele adulte cuprinse 

într-o formă de educaţie;  

       e)  Beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt angajatorii, angajaţii, familiile 

beneficiarilor direcţi şi, într-un sens larg, întreaga societate;  

f) Cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi corelat gradele, 

diplomele sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, 

exprimate în termenii rezultatelor în învăţare. Cadrul naţional al calificărilor este 

comparabil şi compatibil cu cel european corespunzător.  

g) 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 calitate.  

h) Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în 

care o organizaţie furnizoare de educaţie şi programul acesteia îndeplinesc standardele 

şi standardele de referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi 

organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne.  

i) 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 că organizaţia 

furnizoare de educaţie satisface standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă 

capacitatea organizaţiei furnizoare de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu 

standardele anunţate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea 

continuă a calităţii educaţiei.  

j) Controlul calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ postliceal presupune 

activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de 

inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.  

k) Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune 

corectivă continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea 
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şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai 

relevante standarde de referinţă.  

l)  Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi funcţionare a 

organizaţiei furnizoare de educaţie.  

m) Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau 

rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în 

educaţie.  

n) Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel 

optimal de realizare a unei activităţi de către organizaţia furnizoare de educaţie, pe baza 

bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial.  

o) 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.  

p) Calificarea este rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui 

program de studii profesionale; 

q) Capacitatea instituţională  este definită prin următoarele criterii:  

1. Structurile instituţionale, administrative şi manageriale;  

2. Baza materială;  

3. Resursele umane;  

        r) Eficacitatea educaţională constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se 

obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii:  

1. Conţinutul programelor de studiu;  

2. Rezultatele învăţării;  

3. Activitatea  metodică;  

4. Activitatea financiară a unităţii de învăţământ. 

      s)  Managementul calităţii se concretizează prin următoarele criterii:  

1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;  

2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor  

    şi activităţilor desfăşurate;  

3. Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;  

4. Proceduri de evaluare periodică a calităţii personalului didactic şi nedidactic;  

5. Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;  

6. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii;  

7. Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii 

    şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;  

8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii. 
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Art.8. Demersul de autoevaluare cuprinde următorii paşi: 

1. Selectarea domeniului / temei / temelor ( în cazul în care autoevaluarea nu 

vizează toate domeniile prevăzute de lege ); 

2. Diagnoza nivelului de realizare; 

3. Judecarea nivelului de realizare; 

4. Identificarea slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere / 

dezvoltare; 

5. Crearea unui grup de lucru; 

6. Modificarea / optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor 

operaţionale asociate; 

7. Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare / optimizare / remediere; 

8. Reaplicarea instrumentului de evaluare. 

 

 

CAPITOLUL II – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A C.E.A.C. 
 

Art.9. C.E.A.C. este singura comisie de la nivelul unităţii de învăţământ care are 

un statut reglementat pein lege organică. 

 

Art.10. (1) C.E.A.C. este formată din 7 membri.  

 Coordonator 

   Membri: 

- 3 reprezentanti ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de Consiliul 

profesoral 

- 1 reprezentant al Asociaţiei MARI HELP Craiova, membru de drept 

- 1 reprezentant al sindicatului sau al salariaţilor, după caz 

- 1 reprezentat al Consiliului local 

- 1 reprezentant  ai elevilor. 

  Secretar 

(2) În funcţie de activităţile derulate în cadrul CEAC se pot constitui şi alte echipe de 

lucru speciale. 

(3) Conducerea operativă a C.E.A.C. se asigură de directorul unităţii de învăţământ. 

Art.11. Competenţele membrilor selectaţi în C.E.A.C.:  

Profesionale: 

1. Bine pregătiţi profesional; 
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2. Cu bună reputaţie în şcoală; 

3. Cu rezultate obţinute de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii. 

 

Intelectuale: 

1. Deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou; 

2. Pasionat pentru profesie; 

3. Adept al principiilor calităţii, al muncii de calitate. 

 

Organizaţionale: 

1. Preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale; 

2. Bun organizator. 

 

Morale: 

1. Fire neconflictuală; 

2. Ţinută morală impecabilă; 

3. Ataşat de elevi, comunicativ, empatic. 

 

Art. 12. Atribuţiile generale ale C.E.A.C. sunt:  

a) Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de 

autoevaluare şi asigurare a calităţii ( evaluare internă),  aprobate de Consiluil 

de administraţie al unităţii de învăţământ, conform domeniilor şi 

criteriilor:prevăzute de lege 

b) Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în 

unitatea de învăţământ. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor 

prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţie evaluatorului extern;  

c) Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

d) Cooperează cu Agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu 

alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din 

străinătate, potrivit legii.  

 

CAPITOLUL III – FUNCŢIONAREA C.E.A.C. 
 

Art. 13. (1) Persoanele numite de către Consiliul Director al Asociaţiei MARI HELP 

Craiova pentru a face parte din C.E.A.C. sunt membrii de drept pe perioadă 

nedeterminată. 
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(2) Celelalte persoanele nominalizate sunt membre de drept ai C.E.A.C. pe o perioadă 

de un an.  

(3) C.E.A.C. este condusă de un coordonator, desemnat prin hotărârea Consiliului de 

Administraţie.  

(4) Secretarul comisiei este desemnat de director, după consultarea cu managerul 

unităţii de învăţământ, dintre membrii C.E.A.C. în şedinţa de constituire. 

(5) Atribuţiile cadru ale fiecărui membru al comisiei vor fi delegate de coordonatorul 

comisiei.  

(6) Comisia se întruneşte în şedinţă lunară, conform graficului, respectiv în şedinţă 

extraordinară, ori de cate ori este cazul, la cererea managerului sau a două treimi din 

numărul membrilor săi. Şedinţele ordinare sunt statutar constituite în cazul întrunirii a 

cel puţin două treimi din totalul membrilor.  

(7) În îndeplinirea atribuţiilor sale, C.E.A.C. adoptă hotărâri prin votul a două treimi din 

numărul membrilor săi prezenţi. Hotărârile  se fac publice prin afişare în cancelarie, şi/ 

sau la avizierul şcolii. 

Art.14. CEAC îndeplineşte următoarele atribuţii principale:: 

a) Analizează şi aprobă proiectul de dezvoltare instituţională în conformitate cu 

prevederile legale; 

b) Evaluează modul de aplicare a standardelor, standardelor de referinţă, 

 indicatorilor de performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 

 învăţământul preuniversitar, precum şi standardelor de autorizare provizorie/  

 acreditare, specifice fiecărei etape a  procesului de acreditare; 

c) Aplică şi respectă metodologia de evaluare şi de acreditare a organizaţiei 

   furnizoare de educaţie 

d) Membrii C.E.A.C. respectă codul de etică profesională în evaluare 

e) Aplică manualele de evaluare internă a calităţii;  

f) Îşi îndrumă activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici publicate pe 

      site-ul ARACIP; 

g) Aduce la îndeplinire propunerile primite din partea M.E.N.,  I.S.J,  Asociaţia 

MARI HELP CRAIOVA sau ARACIP. 

 

Art. 15. (1) Membrii C.E.A.C., cu excepţia coordonatorului, pot fi revocaţi din funcţie prin 

decizie a  coordonatorului  C.E.A.C., în următoarele situaţii: 

  1. Pentru absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutive sau de la trei 

             şedinţe într-un an calendaristic; 

 2. Dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe 
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            o perioadă mai mare de 90 de zile;  

 3. Ca urmare a neîndeplinirii sarcinilor delegate de manager sau coordonator;   

 4. Ca urmare a încălcării de etică profesională în evaluare;  

 5. La săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau 

penală, cu repercusiuni asupra prestigiului unităţii de învăţământ, I.S.J, Asociaţiei 

MARI HELP Craiova, M.E.N şi  ARACIP, după caz. 

(2) Coordonatorul C.E.A.C. poate fi revocat din funcţie numai de către managerul unităţii 

de învăţământ. 

 

CAPITOLUL IV – ATRIBUŢIILE MEMBRILOR C.E.A.C. 
 

Art. 16.  

Atribuţiile Coordonatorului CEAC 

(1) Coordonatorul asigură conducerea executivă a comisiei.  

(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, coordonatorul emite note de sarcini, semnează 

documentele, adresele interne, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de 

asigurare a calităţii. 

(3) ) Coordonatorul are următoarele atribuţii principale: 

a) Reprezintă C.E.A.C. în raporturile cu conducerea unităţii de învăţământ, I.S.J, 

M.E.N., Asociaţia MARI HELP Craiova, M.E.N, cu persoanele fizice sau juridice din 

ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc. interesat în domeniul de 

activitate al comisiei , cu respectarea prevederilor legale în acest sens; 

b) Numeşte secretarul comisiei în condiţiile prezentului regulament; 

c) Stabileşte sarcinile membrilor comisiei; 

d) Elaborează graficul anual de efectuare a monitorizării şi evaluării;  

e) Realizează informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea unităţii de 

învăţământ; 

f) Informează conducerea unităţii de învăţământ, I.S.J, M.E.N., Asociaţia MARI HELP 

Craiova şi ARACIP privind monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ 

pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii 

specifice unităţii de învăţământ şi propune măsuri ameliorative; 

g) Elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare a unităţii de învăţământ 

şi ale activităţii desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare de către I.S.J, pe 

care la înaintează managerului unităţii de învăţământ, Consiliului Profesoral, 

Consiliului de Administraţie, I.S.J, direcţiilor de specialitate din cadul M.E.N, 

Asociaţia MARI HELP Craiova şi ARACIP. 
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h) Propune spre aprobarea managerului evaluarea anuală a performanţelor  

profesionale ale personalului din cadrul comisiei; 

i) Îndeplineşte orice alte situaţii stabilite în sarcina sa de către managerului unităţii de 

învăţământ, Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie, I.S.J, direcţiile de 

specialitate din cadul M.E.N, Asociaţia MARI HELP Craiova şi ARACIP . 

 

Art. 17.  

Secretarul  CEAC are următoarele atribuţii principale: 

a) Organizează şedinţele C.E.A.C; 

b) Răspunde de organizarea bazei de date referitoare la activitatea C.E.A.C; 

c) Răspunde de organizarea arhivei C.E.A.C; 

d) Asigură publicarea şi diseminarea procedurilor, analizelor, precum şi a ghidurilor 

de bune practici; 

e) Tehnoredactează documente specifice C.E.A.C; 

f) Redactează corespondenţa dintre comisie si factorii externi; 

g) Utilizează produsele softwear din dotarea unităţii de învăţământ; 

h) Întocmeşte şi completează situaţii statistice. 

 

Art. 18.  

Reprezentanţii corpului profesoral au următoarele atribuţii principale: 

     a) Coordonează activitatea comisiilor metodice; 

b) Întocmesc aprecierile profesionale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar; 

c) Realizează analize privind nevoile de formare profesională pentru personalul  

    didactic şi didactic auxiliar; 

d) Monitorizează  activitatea compartimentului secretariat şi administrativ;  

e) Coordonează activitatea cursurilor de calificare/perfecţionare continuă. 

 

Art. 19. Reprezentantul sindicatului sau al salariaţilor, după caz, 

are următoarele atribuţii: 

a) Participă la şedinţele C.E.A.C;  

b) Sprijină integrarea şcolii în comunitatea locală; 

c) Analizează condiţiile oferite de şcoală pentru buna desfăşurare a activităţii 

Comisiei C.E.A.C;  

d) Urmăreşte îndeplinirea propunerilor primite din partea I.S.J, direcţiile de 

specialitate din cadul M.E.N, Asociaţia MARI HELP Craiova şi ARACIP. 
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Art. 20. Reprezentantul elevilor are următoarele atribuţii: 

a) Participă la şedinţele C.E.A.C; 

b) Conduce dezbaterile şi întrunirile Consiliului Elevilor pe şcoală; 

c) Participă la întrunirile Consiliului Judeţean al elevilor; 

d) Propune şi participă la activităţile şcolare, extraşcolare şi extracurriculare; 

e) Se implică în eradicarea faptelor de indisciplină ale elevilor. 

 

 Art. 21. Reprezentantul Consiliului local are următoarele atribuţii: 

a) Participă la şedinţele C.E.A.C;  

b) Sprijină şi îşi aduce aportul la activitatea managerială şi extraşcolară; 

c) Sprijină integrarea şcolii în comunitatea locală. 

 

Art.22. Reprezentantul Asociaţiei MARI HELP Craiova are următoarele atribuţii: 

a) Participă la şedinţele C.E.A.C;  

b) Sprijină şi îşi aduce aportul la activitatea managerială şi extraşcolară; 

c) Sprijină încheierea de acorduri de parteneriat între şcoală şi diverse persoane 

fizice şi juridice, din ţară sau străinătate. 

 

CAPITOLUL V – DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.23. (1) Coordonatorul C.E.A.C. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de managerul 

unităţii de învăţământ privind asigurarea calităţii în educaţie; 

(2) Membrii C.E.A.C. răspund de veridicitatea datelor din rapoartele întocmite. 

Art.24. Regulamentul C.E.A.C. se afişează la sediul unităţii de învăţământ, 

compartimentul Secretariat.  

Art.25. (1) Regulamentul  C.E.A.C va fi prelucrat cu toţi angajaţii din structura 

organizatorică a Şcolii Postliceale Sanitare ”Queen  Elizabeth" Craiova şi cu toţi elevii 

unităţii de învăţământ. 

(2) Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a prezentului regulament, 

prelucrarea se face de către şeful compartimentului în care acesta se angajează. 

Art.26. Prevederile prezentului Regulament C.E.A.C. se pot modifica şi / sau completa 

ulterior, ori de câte ori este cazul, atunci când apar schimbări majore în legislaţie sau în 

sistemul de organizare şi conducere, care afectează conţinutul acestuia, sau la iniţiativa 

a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de administraţie şi , în mod obligatoriu, cu 

consultarea  şi aprobarea Managerului Şcolii Postliceale Sanitare ”Queen  Elizabeth" 

Craiova.  
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Art.27. Regulamentul C.E.A.C şi modificările acestuia.se efectuează cu aprobarea 

Consiliului de administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare ”Queen  Elizabeth" Craiova  şi 

intră în vigoare în termen de 2 zile de la aprobarea în Consiliul Director al Asociaţiei 

MARI HELP Craiova, interval în care este adus la cunoştinţă tuturor salariaţilor şi 

elevilor unităţii de învăţământ. 

Art.28. Prevederile prezentului Regulament C.E.A.C. se completează cu reglementările 

legale în vigoare. 

Art.29. De la data intrării în vigoare, orice dispoziţie anterioară care contravine 

prevederilor prezentului Regulament intern se abrogă şi este nulă de drept. 

 

 

 

Standardul nostru este EXCELENȚA ! 


