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                                                                                                                          Proiect                                                                                                                                       
 

HOTĂRÂRE 
 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în 
comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din municipiul Fălticeni 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
  Având în vedere: 
      -    referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  22129/27.10.2010;  

În temeiul prevederilor art. 11, alin. 4, lit. e din O.U.G. nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, art. 136, alin. 10 și art. 139, 
alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 Art.1: Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în 

Comisiile pentru evaluarea şi asiguarea calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, după cum urmează: 

  Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
desemnate şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni. 

                                 INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
                prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

                                                                             Avizat 
                                                                                       Secretar general municipiu 
                                                                                               jr. Mihaela Busuioc 

Nr. 
crt. 

Denumirea instituţiei de învăţământ Numele şi prenumele 
consilierului local 

1. Colegiul Naţional “Nicu Gane”  

2. Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”  

3. Colegiul “Vasile Lovinescu”  

4. Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza”  

5. Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu”  

6. Şcoala Gimnazială “ Mihail Sadoveanu”  

7. Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea”  

8. G.P.N. “Voinicelul”  

9. G.P.P. “Pinocchio”  

10. Grădiniţa Specială  

11. Clubul Copiilor Fălticeni  
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REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în  
comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din municipiul Fălticeni 
 
 
 

 O.U.G. nr. 75 / 2005, modificată şi completată, reglementează asigurarea calităţii 
educaţiei, prin stabilirea cadrului legislativ care sa permita dezvoltarea unei culturi 
institutionale a calitatii educatiei si protectia beneficiarului de educatie.  

 Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organizaţie 
furnizoare de educaţie, precum şi pentru angajaţii acesteia, fiind un criteriu fundamental 
de finanţare din surse publice.  

 Asigurarea calitatii educatiei este realizata printr-un ansamblu de actiuni de 
dezvoltare a capacitatii institutionale de elaborare, planificare si implementare de 
programe de studiu, prin care se formeaza increderea beneficiarilor ca organizatia 
furnizoare de educatie indeplineste standardele de calitate. 

 Ordonanţa de urgenţă susmenţionată prevede că „la nivelul fiecărei organizaţii 
furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii”, iar din componenta acestei comisii trebuie să facă parte şi un 
reprezentant al Consiliului local.  
 Având în vedere că politicile de asigurare a calităţii educaţiei din România sunt 
permanent corelate cu acţiunile promovate la nivel internaţional, propun Consiliului 
Local al Municipiului Fălticeni aprobarea proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în Comisiile pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din Municipiul Fălticeni. 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor  
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în Comisiile pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
Municipiul Fălticeni  

 

  
Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu 

modificările şi completările ulterioare, calitatea educaţiei este „ansamblul de 
caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt 
îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate”. 

Calitatea în educaţie este asigurată prin planificarea şi realizarea efectivă a 
rezultatelor aşteptate ale învăţării, monitorizarea acestor rezultate, evaluarea lor internă 
şi externă. 

Pentru asigurarea internă a calităţii educaţiei, la nivelul fiecărei unităţi de 
învăţământ, în speţă, preuniversitar, trebuie înfiinţată o Comisie pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii educaţiei. 

Din componenţa acestei comisii, potrivit prevederilor art. 11, alin.4, lit. „e”, trebuie 
să facă parte şi un reprezentant al Consiliului Local.  

Atribuţiile acestei comisii sunt prevăzute în art. 12 al O.U.G. nr. 75/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi sunt următoarele: 

a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare 
a calităţii, aprobate de conducerea unităţii de învăţământ; 

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei 
în unitatea de învăţământ respectivă; 

c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 
Având în vedere cele expuse, considerăm legală şi oportună aprobarea 

proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul 
Fălticeni. 

 
 

                      Comp. legalitatatea/circuitul actelor administrative 
                   Cons. juridic Ciocan Simona 

 

 


