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DECIZIA NR. 5 

 din data de 15.09.2016 

 

 

Directorul Colegiului Naţional „Octavian Goga” Sibiu, prof. Dumitru Laura Florentina, 

numit prin Decizia 471 / 37 / din 22.08.2016 a Inspectorului Şcolar General al Inspectoratului 

Școlar Județean Sibiu, 

 

Având în vedere: 

 

 - Prevederile Legii nr. 87/13.04.2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările 

ulterioare 

 -  Prevederile H.G. nr.1534/25. 11.2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a 

indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar 

 

 - Prevederile Art. 43 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar  (aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5.079./2016) 

- Prevederile HCL nr.234/2016 privind confirmarea pentru anul școlar 2016-2017 a 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliului de 

administrație și ai Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii de la Colegiul Național 

Octavian Goga Sibiu 

 

 -  Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 08.09.2016,  

 

 

DECIDE: 

 

 

Art.1:     Începând cu data de 08.09.2016, la nivelul Colegiului Naţional „Octavian Goga” Sibiu, 

componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se modifică astfel:  

 

Coordonator: prof. Apostol Cornelia - director ajunct al unității școlare 

  Membri:  

prof. Crăciunaș Niculina, Pircă Lidia, Sibișan Mădălina, Dragoman Corina - reprezentanți 

ai cadrelor    didactice 

            prof. Maier Nicoleta - reprezentant al minorităților 

            prof. Bugner Mirela - reprezentant al sindicatului (S.Î.P.) 

            prof.univ.dr.Tiberiu Costăchescu - reprezentant al părinților 
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            Pletosu Ana - Maria, clasa a XII-a A - reprezentant al elevilor 

            d-na Brunchea Mariana, d-na Grecu Bianke Marion, d-nul Cotârlă Liviu - reprezentanții     

  Consiliului Local al Municipiului Sibiu  

 

Art. 3:  Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC), are următoarele atribuţii:  

1. Elaboreaza propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii care vor fi adoptate de Colegiul Naţional 

„Octavian Goga” Sibiu; 

2. Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţiilor de evaluare şi 

asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor 

şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

3. Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în 

Colegiul Naţional „Octavian Goga” Sibiu. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor 

beneficiarilor, prin afişare sau publicare pe site-ul colegiului şi este pus la 

dispoziţia evaluatorului extern; 

4. Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

5. Cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte 

agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similar din ţară ori din străinătate, 

potrivit legii. 

 

Art. 4:  Compartimentul secretariat va aduce la cunoştinţă prezenta decizie membrilor comisiei. 

 

 

 

 

 

Director,                                                                   Secretar șef, 

prof. Dumitru Laura-Florentina                Maria Stănese 

 

 

 

 


