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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. Prezentul regulament s-a elaborat în temeiul prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale 
nr. 1/2011, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, aprobată cu completări și modificări de Legea nr. 87/13.04.2006, cu modificările ulterioare, 
H.G. nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al ARACIP, 
Ordinul nr. 4889/2006 privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calității în învățământul 
preuniversitar, H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare și a Standardelor de 
acreditare/evaluare periodică, H.G. nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 
instituțională, în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice, Ghidul Comisiei pentru 
Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar – ediția 2011. 

Art. 2. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) din Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofițeri pentru 
Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare. Cibernetică și va reglementa următoarele aspecte: 

a) delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor la diferite niveluri ale structurii organizatorice;  
b) stabilirea limitelor de competenţă la fiecare nivel ierarhic; 
c) stabilirea relaţiilor între structurile existente şi cele create de implementarea Sistemului de 

management  al calităţii. 
Art. 3. Misiunea CEAC constă în elaborarea conceptuală şi implementarea unui sistem 

funcţional de management al calităţii în şcoală, precum şi adaptarea continuă a acestuia la cerinţele 
învăţământului preuniversitar românesc şi european, realizând evaluarea internă a calității educației 
oferite de Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației 
și Apărare Cibernetică, cu scopul de: 

a) a cuantifica capacitatea instituției de a satisface așteptările beneficiarilor și standardele de 
calitate, prin activități de evaluare și îmbunătățire a calității;  

b) a îmbunătăți permanent calitatea serviciilor educaționale; 
c) a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității în învățământul preuniversitar; 
d) a asigura protecția beneficiarilor direcți și indirecți de programe de studii de nivelul 

învățământului preuniversitar prin producerea și diseminarea de informații sistematice, 
coerente și credibile, public accesibile despre calitatea educației în școală. 

Art. 4. În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității 
educației, înțelegem: 

- educaţie: programele şi activităţile de formare academică sau profesională iniţială şi continuă; 
- calitatea educaţiei: ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului 

acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor precum şi standardele de calitate; 
- organizaţie furnizoare de educaţie: instituţie de învăţământ, o organizaţie nonguvernamentală 

sau o societate comercială, care potrivit statutului sau normelor de organizare şi funcţionare, 
desfăşoară activităţi ori programe legale autorizare de formare iniţială sau continuă; 

- programe de studiu/studii: oferta educaţională (iniţiată/proprie sau solicitată) a unei organizaţii 
furnizoare de educaţie; 

- evaluare calităţii educaţiei: 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; atunci când evaluare calităţii este efectuată de o structură 
externă abilitată, aceasta ia forma evaluării externe); 

- standard: descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc 
nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi prin educaţie; 

- standard de referinţă: descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei 
activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la 
nivel naţional, european şi mondial; 

- indicator de performanţă: 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; 
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- criteriu: aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei organizaţii furnizoare de 
educaţie; 

- calificare: rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program de studii de 
formare, de specializare, perfecţionare profesională sau universitare; 

- 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 (acesta este comparabil şi compatibil cu cel european corespunzător); 

- îmbunătăţirea calităţii educaţiei: evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea 
organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite 
proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă; 

- procedură: modalitatea detaliată în care se va desfăşura o activitate (de obicei este o succesiune 
de reguli); 

- regulă: enunţ care precizează anticipat dacă o acţiune precis definită va fi întreprinsă sau nu 
într-o situaţie dată; 

- rezultate ale învăţării: achiziţii exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe, capacităţi şi 
valori care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea unui program de studiu/nivel de învăţământ; 

- politică în domeniul asigurării calităţii educaţiei: set de enunţuri explicit formulate şi clar 
detaliate care servesc drept ghid în procesul de luare a deciziilor privind organizarea şi 
desfăşurarea proceselor specifice asigurării calităţii educaţiei, pentru fiecare domeniu şi criteriu 
al acesteia. 

Art. 5. CALITATEA EDUCAȚIEI reprezintă o prioritate permanentă pentru Şcoala Militară de 
Maiştri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică 
precum și pentru angajații acesteia, întrucât calitatea este un criteriu fundamental de finanțare din 
surse publice a educației. 

   

CAPITOLUL II - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 

Art. 6. (1) La nivelul şcolii se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
(CEAC). Conducerea operativă a comisiei este asigurată de comandantul şcolii care va desemna un 
preşedinte, cu rol executiv, din rândul membrilor acesteia. 

(2) Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este următoarea: 
a) președinte: șeful instrucției și educației; 
b) 6 membri: personal didactic; 
 (3) Nu pot fi membri ai Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii comandantul şi 

locţiitorul comandantului, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. 
(4) Consiliul de administraţie stabileşte perioada de alegere a membrilor CEAC din rândul 

cadrelor didactice şi comunică Consiliului profesoral criteriile stabilite pentru desemnarea acestora.  
(5) Membrii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt aleşi în Consiliul profesoral, la 

solicitarea Consiliului de administraţie. 
(6) Consiliul de administraţie validează componenţa CEAC pe o perioadă de un an; 
(7) Comandantul şcolii emite decizia de înfiinţare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii ce se consemnează ca punct în Ordinul de zi pe unitate. 
Art. 7. (1) Calitatea de membru al acestei comisii încetează sau este pierdută în urma uneia 

dintre următoarele situații: 
a) pensionare / transfer / restrângere a activității; 
b) dobândirea unei funcții de conducere sau în consiliul de administrație; 
c) cerere personală motivată, de renunțare a participării la această comisie; 
d) încălcarea normelor etice și morale ale unui cadru didactic, încălcarea codului 

comportamental, codului civil sau penal; 
e) sancționarea în urma abaterilor / încălcării normelor; 
f) condamnarea persoanei pe baza unei hotărâri judecătorești; 
g) neîndeplinirea atribuțiunilor în cadrul CEAC. 
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(2) Completarea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se va realiza de câte ori este 
cazul. 

(3) În vederea completării Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, procedura de selecție 
a personalului didactic conține următorii pași: 

a) apelul către personalul didactic din școală; 
b) afișarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească; 
c) depunerea unei cereri / scrisori de intenție a personalului didactic, însoțite de curriculum 

vitae și raport de activitate; 
d) analiza cererilor depuse de personalul didactic, realizarea listei în Consiliul de administrație 

și completarea listei cu propuneri din partea Consiliului de administrație; 
e) prezentarea candidaților în consiliul profesoral; 
f) argumentarea, de către candidați, a oportunității opțiunii lor, precum și a unor propuneri de 

îmbunătățire a activității din școală pe un anumit domeniu; 
g) alegerea de către Consiliul profesoral, prin vot secret, a personalului didactic membri CEAC; 
h) afișarea rezultatelor. 
(4) Membrul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, trebuie să fie:: 
a) bine pregătit profesional; 
b) titular al Şcolii Militare de Maiştri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia 

Informației și Apărare Cibernetică; 
c) cu bună reputație în școală și în comunitate; 
d) cu rezultate obținute de elevi și de către sine, prin care a crescut prestigiul școlii; 
e) deschis schimbărilor, flexibil și receptiv la nou; 
f) adept al principiilor calității, al muncii de calitate; 
g) preocupat pentru asigyurarea unor noi resurse educaționale; 
h) bun organizator; 
i) fire neconflictuală; 
j) ținută morală impecabilă; 
k) comunicativ și empatic.; 
(5) Propunerile Consiliului profesoral de modificare a componenţei CEAC sunt validate de 

Consiliul de administraţie.  
 

CAPITOLUL III - RESPONSABILITĂŢI PRIVIND COMISIA PENTRU 
EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 
Art. 8. 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. Ea constituie o structură funcţională suport la nivelul şcolii, asamblând resurse 
umane minimale necesare proiectării, implementării şi susţinerii Sistemului de management al calităţii. 
Comisia îşi elaborează propria strategie și propriul regulament de organizare și funcţionare. 

Art. 9. La nivelul catedrelor responsabilităţile privind Sistemul de management al calităţii sunt: 
a) 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. 

b) şeful comisiei didactice are autoritatea şi responsabilitatea privind calitatea tuturor proceselor 
derulate în cadrul acesteia (învăţământ); 

Art. 10. La nivel de administraţie responsabilităţile privind Sistemul de management al calităţii 
aparţin şefilor de structuri funcționale din cadrul școlii. 
 

CAPITOLUL IV - ORGANIZAREA COMISIEI DE EVALUARE A CALITĂŢII 
 

Art. 11. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este alcătuită din: 
- comandant, asigură conducerea operativă; 
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- șeful instrucției și educației - preşedinte; 
- câte un instructor din cadrul catedrelor (unul dintre instructori va fi desemnat şi înlocuitor al 

preşedintelui); 
- câte un cadru didactic, personal civil contractual încadrat pe funcții didactice din cadrul 

catedrelor; 
Art. 12. Comisia pentru Evaluarea şi asigurarea calităţii este prezidată şi condusă operativ de 

comandant şi coordonată de persoana desemnată de comandant (preşedinte). Președintele comisiei 
desemnează un secretar din rândul membrilor.  

Art. 13. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea pe perioada 
unui an şcolar. 

Art. 14. Comisia se întruneşte lunar în şedinţa ordinară, precum şi în şedinţa extraordinară ori de 
câte ori este nevoie, la convocarea celui care conduce operativ. 

Art. 15. Şedinţele se derulează în prezenţa a două treimi din numărul total de membri şi sunt 
conduse de preşedintele comisiei. 

Art. 16. În îndeplinirea atribuțiilor sale, CEAC, adoptă hotărâri prin votul a două treimi din 
numărul membrilor săi prezenți. 

CAPITOLUL V - ATRIBUŢIILE COMISIEI 
 

Art. 17. Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt: 
a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate 

de conducerea şcolii, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege; 
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în şcoală. Raportul 

este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare; 
c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 
d) realizează anual sondaje de investigare a elevilor, absolvenţilor şi beneficiarilor (unităţile 

unde au fost repartizați absolvenții) privind calitatea educaţiei; 
e) elaborează propria bază de date şi informaţii privind calitatea educaţiei; 
f) elaborează instrumente şi proceduri de evaluare a calităţii educaţiei. 
Art. 18. Hotărârile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se fac publice prin afișarea la 

avizierul școlii, prin postare pe site-ul instituției și prin trimiterea acestora catedrelor / comisiilor 
didactice / structurilor funcționale ce trebuie să îndeplinească aceste hotărâri. 

Art. 19. (1) CEAC are obligația de a informa, lunar sau ori de câte ori este nevoie, Consiliul de 
administrație și conducerea școlii asupra procedurilor urmărite și a activităților de evaluare efectuate, 
precum și a rezultatelor acestora. 

(2)  CEAC are obligația să informeze, periodic, personalul școlii și celelalte părți interesate asupra  
procedurilor urmărite și a activităților de evaluare efectuate, precum și a rezultatelor acestora. 

Art. 20. (1) Procedura de culegere a datelor privind activitățile desfășurate se va face prin: 
a) aplicarea de chestionare; 
b) observarea activităților extrașcolare; 
c) analiza documentelor școlare; 
d) analiza rapoartelor catedrelor / comisiilor didactice / structurilor funcționale. 

(2)  Membrii CEAC nu pot efectua asistențe la ore, această activitate fiind în sarcina conducerii 
școlii și a șefilor de catedre / comisii didactice. 
 
 

CAPITOLUL VI - OBIECTIVELE STRATEGICE ALE COMISIEI 
 

Art.21. 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. 
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Art.22. În vederea implementării politicii de asigurare a calităţii în Şcoala Militară de Maiştri 
Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, Comisia 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele obiective: 

a) 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; 

b) elaborarea strategiei evaluării şi asigurării calităţii educaţiei în conformitate cu domeniile şi 
criteriile prevăzute de lege privind asigurarea calităţii educaţiei; 

c) diseminarea informaţiilor cu privire la cultura calităţii; 
d) iniţierea analizelor şi evaluărilor pe baza criteriilor şi indicatorilor de calitate recomandaţi; 
e) asigurarea monitorizării feed-back-ului din partea elevilor; 
f)    asigurarea monitorizării feed-back-ului din partea beneficiarilor; 
g) analiza modului de implementare a Sistemului de Management al Calităţii şi propunerea de 

soluţii de îmbunătăţire; 
h) elaborarea procedurilor de audit intern şi pentru pregătirea auditului extern. 

 

CAPITOLUL VII - CONDUCEREA OPERATIVĂ 
 

Art.23. Comandantul conduce în mod operativ comisia, răspunde de buna sa funcţionare şi 
numeşte preşedintele. 

Art. 24. Preşedintele comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a) coordonează îndeplinirea hotărârilor comisiei; 
b) informează periodic Consiliul de administraţie asupra activităţii comisiei, precum şi comisia 

asupra deciziilor Consiliului de administraţie referitoare la calitate; 
c) promovează în Consiliul de administraţie hotărârile comisiei; 
d) asigură armonizarea politicii calităţii în strategia generală; 
e) răspunde în faţa comandantului de activitatea comisiei. 
Art. 25. Secretarul: 
a) asigură informarea membrilor comisiei despre tematica şedinţelor de lucru; 
b) rezolvă problemele operative ce intervin în activitatea comisiei; 
c) asigură armonizarea grupurilor de lucru ale Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii. 

CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 26. Documentele Sistemului de management al calităţii sunt gestionate de Comisia de 
evaluare şi asigurare a calităţii fiind compuse din: 

a) Manualul calităţii; 
b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii; 
c) Planul de acţiune al CEAC pentru anul de învăţământ ce cuprinde: organigrama, planificarea 

activităţilor, planul operaţional privind implementarea instrumentelor pentru managementul  
calităţii, modalităţi de clasificare şi gestionare a dovezilor, chestionare, fişe de evaluare etc. 

d) Proceduri; 
e) Lista membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; 
f)    Lista personalului responsabil privind calitatea pe catedre şi compartimente (structuri ale 

şcolii). 
Art. 27. Documentele care fac parte din portofoliul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii sunt: 
a) documentele prevăzute de art. 26; 
b) planul operaţional privind implementarea instrumentelor pentru managementul calităţii ce 

cuprinde componenţa comisiei, responsabilităţile membrilor, planul de acţiune – corelare 
indicatori-dovezi şi metodologia aplicării procedurilor CEAC; 

c) dosar cu chestionare aplicate cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi elevilor; 
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d) dosar cu fişele de observare a lecţiilor; 
e) dosar cu rapoartele anuale de evaluare internă; 
f) dosar cu procesele verbale ale întâlnirilor comisiei; 
g) dosar cu fişele de autoevaluare ale cadrelor didactice, analize, planuri de îmbunătăţire, 

rapoarte (procese verbale) de inspecţie etc; 
h) repartizarea cadrelor didactice pe observatori; 
i) planificarea observării lecţiilor; 
j) dosar cu statistici; 
k) diverse documente (material de prezentare a dovezilor – clasificare şi modalităţi de păstrare); 
l) cartea de identitate a şcolii; 
m) legislaţie. 
Art. 28. Aprobarea documentelor Sistemului de management al calităţii se face de către Consiliul 

de administraţie prin vot deschis, cu majoritate simplă. 
Art. 29. Aprobarea modificărilor acestor documente este de competenţa Consiliului administraţie 

prin vot deschis şi cu majoritate simplă. 
 

CAPITOLUL IX – DESCRIEREA RESPONSABILITĂŢILOR MEMBRILOR 
CEAC 

 
Nr. 
crt. 

Funcţie / funcţie CEAC Responsabilităţi 

1. Comandant / Conducerea operativă 
- aprobă planurile comisiei; 
- avizează raportul de autoevaluare; 
- monitorizează activitatea comisiei. 

2. Șef al instrucției și educației /  

Preşedinte 

- elaborează planurile comisiei (de activitate,  
îmbunătăţire, autoevaluare); 

- realizează raportul de autoevaluare; 
- realizează planul de îmbunătăţire; 
- monitorizează activitatea comisiei; 
- realizează observarea lecţiilor; 
- supervizează întreaga activitate a comisiei; 
- evaluează activitatea comisiei; 
- elaborează şi aplică  chestionare pentru 

evaluarea calităţii; 
- participă la verificarea modului de 

completare  a documentelor oficiale. 

3. 

Instructor la catedra  

”Instruire Militară Generală”/ 

Membru 

 

 

- elaborează documente de lucru ale comisiei; 
- elaborează chestionare şi fişe de evaluare; 
- monitorizează activitatea comisiei; 
- monitorizează procedurile specifice; 
- contribuie la gestionarea dovezilor; 
- monitorizează modul de completare a 

documentelor oficiale ( cataloage, certificate 
de competenţă, etc.) 

- centralizează rezultatele chestionarelor; 
- participă la verificarea modului de asigurare 

a mijloacelor financiare şi logistice pentru 
desfăşurarea procesului de învăţământ. 

- participă la realizarea raportului de 
autoevaluare; 

- participă la realizarea planului de 
îmbunătăţire; 

- centralizează rezultatele chestionarelor. 
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4. 

Instructor la catedra  

”Pregătire fundamentală în 

comunicații”/ 

Membru 

- elaborează documente de lucru ale comisiei; 
- elaborează chestionare şi fişe de evaluare; 
- monitorizează activitatea comisiei; 
- monitorizează procedurile specifice; 
- contribuie la gestionarea dovezilor; 
- monitorizează modul de completare a 

documentelor oficiale ( cataloage, certificate 
de competenţă, etc.) 

- centralizează rezultatele chestionarelor; 
- participă la verificarea modului de asigurare 

a mijloacelor financiare şi logistice pentru 
desfăşurarea procesului de învăţământ. 

- participă la realizarea raportului de 
autoevaluare; 

- participă la realizarea planului de 
îmbunătăţire; 

- centralizează rezultatele chestionarelor. 

5. 

Instructor catedra  

”Pregătire fundamentală în 

tehnologia informației și apărare 

cibernetică”/ 

Membru 

- elaborează documente de lucru ale comisiei; 
- elaborează chestionare şi fişe de evaluare; 
- monitorizează activitatea comisiei; 
- monitorizează procedurile specifice; 
- contribuie la gestionarea dovezilor; 
- monitorizează modul de completare a 

documentelor oficiale ( cataloage, certificate 
de competenţă, etc.) 

- centralizează rezultatele chestionarelor; 
- participă la verificarea modului de asigurare 

a mijloacelor financiare şi logistice pentru 
desfăşurarea procesului de învăţământ. 

- participă la realizarea raportului de 
autoevaluare; 

- participă la realizarea planului de 
îmbunătăţire; 

- centralizează rezultatele chestionarelor. 

6. 

Profesor încadrat la catedra  

”Instruire Militară Generală”/ 

Membru 

  
 

- monitorizează aplicarea procedurilor; 
- gestionarea dovezilor; 
- gestionarea documentaţiei de lucru a 

comisiei; 
- realizarea bazei de date cu parcursul 

absolvenţilor; 
- participă la realizarea raportului de 

autoevaluare; 
- participă la realizarea planului de 

îmbunătăţire; 
- monitorizează activitatea de elaborare, 

aplicare şi verificare a orarului şcolii. 

7. 

Profesor încadrat la catedra  

”Pregătire fundamentală în 

comunicații”/ 

Membru 

- monitorizează activitatea de notare ritmică şi 
frecvenţă a elevilor; 

- contribuie la gestionarea dovezilor; 
- revizuirea documentelor calităţii (manual, 

proceduri); 
- gestionarea situaţiilor statistice; 
- participă la realizarea raportului de 
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autoevaluare; 
- participă la realizarea planului de 

îmbunătăţire; 
- întocmeşte procese verbale ale comisiei.  

8. 

Profesor încadrat la catedra  

”Pregătire fundamentală în 

tehnologia informației și apărare 

cibernetică”/ 

Membru 

- asigură colaborarea şcolii cu beneficiarul 
(beneficiarii); 

- monitorizează baza de date cu parcursul 
absolvenţilor şi integrarea lor în unităţii; 

- participă la realizarea raportului de 
autoevaluare; 

- participă la realizarea planului de 
îmbunătăţire; 

- revizuirea documentelor calităţii (manual, 
proceduri); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


