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PROIECTDE HOTĂRÂRE NR.
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomiţa în Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu”

Slobozia

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Referat de aprobare. nr.Xa/din 22.02 „___.2021 a Preşedintelui Consiliului

Judeţean Ialomiţa;
Examinând:

- Adresele nr. 1276 din 18.03.2021, respectiv nr. 1324 din 22.03.2021 ale Școlii Profesionale
Speciale „Ion Teodorescu ”Slobozia;, B

- Raportul de specialitate nr. Yof4a/dddin 82, 93 2021 al Direcţiei Coordonare
Organizare;

- Avizul nr. din_...::_î-.+- .202] al Comisiei pentruînvățământ, cultură, culte, tineret,
colaborarea cu societateacivilă şi relaţii externe;

- Avizul nr. din „2021 al Coimisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială
șifamilie;

- Procesul. verbal ur. din „2021 al Comisiei speciale de numărare a
voturilor în cazul hotărârilor adoptate cu vot secret;

În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.217/28.12.2020 privind organizarea

rețelei şcolare a unităţilor de învățământ special dinjudeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022,
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a)alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Ordonanta de Urgenţă a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.11] alin.(4) lite) și alin.(9) din Ordonanţa de Urgenţă nr.753/2005 privind

“asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
-' prevederile Ordinului“ ministruliii: educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5573 din

07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a învățământului special şi
special integrat;

În temeiul art. 196 alin, (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (I) Se desemnează în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia
pentru evaluarea şi asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul Școlii Profesionale Speciale „Jon
Teodorescu” Slobozia, doamna/domnul „ până la finalul
mandatului 2020-2024 al autoritătii deliberativejudețene.
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(2) Calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în această comisie poate înceta
înainte de termen ca urmare a încetării anticipate a mandatului de consilier județean sau ca urmare a
revocării din această calitate.

ArI2 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, orice prevederi contrare își încetează
aplicabilitatea.

Art.3 Pe perioada mandatului, persoana nominalizată la art. 1 va beneficia de toate drepturile şi
va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislaţia incidentă în vigoare.

„2. Art4Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre se comunică, spre

ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate laart.] și, spre ştiinţă, Școlii Profesionale Speciale „Ion
Teodorescu” Slobozia, urmânda fi publicată pe site-ul Consiliului Judetean Ialomița, secțiunea
Monitorul Oficialaljudețului.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Contrasemneazăpentru legalitate
Secretarul general aljudețului Ialomita,

Adrian-RobertIONESCU

Nr. | Rd./Oc.
Adoptată la Slobozia -- BSM
Astăzi | „2021 2 ex.
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PREŞEDINTE Nr, 400 2/dut -d din 22:02 2021

REFERATDEAPROBARE
la proiectul de hotărâreprivind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean
Ialomița în Comisiapentru evaluarea şi asigurarea calității (CEAC) constituită la

nivelul Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu ”Slobozia

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea
calității (CEAC) constituită la nivelulȘcolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia.

Conform prevederilor art. 11 alin.(1) și (4) din OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei cu modificările şi completările ulterioare, comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii
(CEAC) ale unităţilor şcolare din învățământul preuniversitar de stat au în componenţă câte un
membrureprezentant al consiliului judeţean desemnat de către acesta.

Atribuţiile comisiei pentru evaluareaşi asigurarea calităţii sunt:
a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităților de evaluare şi asigurare a calității, aprobate de
conducerea organizaţie! furnizoare de educaţie, conform domeniilor și criteriilor prevăzute la art. 10
din ordonanța sus-menţionată,;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă.
Raportul este adus la cunoștințatuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calității educaţiei.

Prin adresele înaintate Consiliului Judeţean Ialomiţa, Școala Profesională Specială „Jon
Teodorescu” Slobozia, a solicitat desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în
comisia de-evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) constituită la nivelul instituţiei, pe perioada
mandatului consilierului judeţean.

Faţă de cele de mai sus, propun consiliului judeţean să desemneze un reprezentant în acest
organism, care să ducă la îndeplinireatribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Înrespectarea dispoziţiilor art. 139 alin. (6)-(7) coroborat cu art. 182 alin. (4) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, prezentul proiect de hotărâre, având caracter individual cu privire la persoane, nu poate fi
adoptat decât prin vot secret.

Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate și de oportunitate, propun
Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect,

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVED)

Redactat
Consiliul Judetean Ialomita Bărăgan Stelică Marius
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RAPORT
la proiectul de hotărâreprivind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomiţa

în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul Școlii
Profesionale Speciale „Ion Teodorescu ”Slobozia

Proiectul de hotărâre supus spre aprobare este fundamentat, din punct de vedere legal, de
dispoziţiile -Ordonanţei de Urgenţă nr.75/2005 privind asigurarea calității educaţiei, cu modificările şi
completările ulterioare.

Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiuşi ale furnizorului
acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității coordonează aplicarea procedurilor și activităţilor
de evaluare şi asigurare a calității, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, vizând
următoarele domenii: capacitatea instituțională care rezultă din organizarea internă, din infrastructura

- disponibilă, eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine
rezultatele aşteptate ale învăţării și managementulcalităţii.

De asemenea, comisia are ca atribuţii şi elaborarea anuală a unui raport de evaluare internă
privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă şi de a formula propuneri de îmbunătăţire a calităţii
educației, Da

Potrivit art. 11 alin. (1) din OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei cu modificările şi
completările ulterioare, ia nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educație din România se înființează
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității (CEAC). Totodată conform alin. (4) lit. e) al aceluiași
articol, comisia de evaluare și asigurare a calităţii a unităţii şcolare din învățământul preuniversitar de
stat are în componenţă şi un membru reprezentant al consiliului judeţean desemnat de către acesta.

- Astfel, Şcoala Profesională Specială „Ion Teodorescu” Slobozia a solicitat prin adresele nr. 1276

din 18.03.2021, respectiv nr. 1324 din 22.03.2021, desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Ialomiţa în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) constituită la nivelul acestuia,
pentru perioada mandatului de consilier judeţean.

Faţă de cele de mai sus, considerăm că actele normative invocate fundamentează din punct de

vedere al legalității proiectul de hotărâre şi că prin reprezentantul său, Consiliul Judeţean Ialomiţa va
contribui la buna organizare și desfăşurare a activităţii din învățământul special şi la promovarea unor
soluții pentru îmbunătăţirea calității actului educaţional.

    

DIRECTOR EXECUTIV,
IONICA BĂICOIANU

AR tata
Bărăgan Stelică Marius



   MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „ION TEODORESCU” SLOBOZIA
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Către

CONSILIUL, JUDEŢEAN IALOMITA

În conformitate cu prevederile art.1 1, (4) din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru

aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educației,

vă rugăm să desemnaţi un reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa care să facă parte din

Comisia de Asigurare a Calităţii din cadrul Şcolii Profesionale Speciale ”lon Teodorescu”

Slobozia.

Cu consideraţie,

Director,

Prof. Neagu loana Mădălina

 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMIȚA

Revenind la adresa nr. 1276 din 18.03.2021 cu privire la desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Judeţean Ialomiţa care să facă parte din Comisia de Asigurare a Calităţii din cadrul

Școlii Profesionale Speciale ”lon Teodorescu” Slobozia, vă informăm faptul că persoana

desemnată își va desfăşura activitatea pe perioada mandatului Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Cu considerație,

Director,

Prof. Neagu loana Mădălina
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