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ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ ALEXANDRU D. GHICA”OLTENIŢA
COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

_________________________________________________________________________________________

Regulamentul
privind Sistemul de Management al Calităţii
în Şcoala Gimnazială “Alexandru D. Ghica” Olteniţa
Art. 1 Regulamentul stabileşte şi detaliază modul de organizare şi funcţionare a Sistemului de Management al
Calitătii (SMC) din Şcoala Gimnazială “Alexandru D. Ghica” Olteniţa, pentru:
 delimitarea clară a atribuţiilor şi responsabilităţilor la diferite nivele ale organigramei;
 stabilirea limitelor de competenţă la fiecare nivel ierarhic;
 stabilirea relaţiilor între structurile existente şi structura nou creată a SMC: Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii (CEAC).
Art. 2 Regulamentul a fost elaborat pe baza deciziei directorului.
Art. 3 Şcoala Gimnazială “Alexandru D. Ghica” Olteniţa îşi asumă misiunea de a furniza preşcolarilor
cunoştinţele şi competenţele prevăzute de programele şcolare, care să le permită adaptarea eficientă în
şcolaritatea următoare şi în societatea aflată în plină schimbare.
Art. 4 Obiectivul fundamental al directorului şcolii în domeniul calităţii îl constituie implementarea SMC, bazat pe
politică, o structură organizatorică şi o documentaţie care să permită monitorizarea/evaluarea, intervenţia
corectivă/preventivă şi îmbunatăţirea continuă a calităţii. Pentru aceasta, directorul şcolii:
 alocă resursele umane şi materiale necesare implementării SMC;
 nominalizează responsabilul CEAC;
 analizează, periodic, stadiul implementării SMC şi decide măsurile corective care se impun.
Art. 5 Pentru atingerea acestor obiective, se vor desfăşura următoarele activităţi:
 Elaborarea documentelor Sistemului de Management al Calităţii: Manualul calităţii, procedurile generale,
procedurile specifice şi instrucţiunile de lucru;
 Identificarea, definirea şi analiza principalelor procese critice pentru calitatea rezultatelor, asigurarea
mijloacelor şi metodelor de ţinere sub control şi îmbunatăţirea continuă a acestora;
 Creşterea gradului de implicare a personalului;
 Introducerea evaluării periodice a contribuţiei individuale a fiecărui angajat, pentru întărirea responsabilităţii
întregului personal;
Art. 6 Sistemul de Management al Calităţii este condus, la fiecare nivel, de către managerul nivelului: comisie
sau compartiment.
Art. 7 Principalul element ale structurii organizatorice a SMC este CEAC.
Art. 8 La nivelul Şcolii Gimnaziale “Alexandru D. Ghica” Olteniţa, responsabilităţile privind SMC sunt
următoarele:
 Directorul stabileşte strategia, politica, obiectivele şi priorităţile în domeniul calităţii, urmăreşte cunoaşterea
şi aplicarea lor în întreaga instituţie, alocă şi verifică utilizarea corespunzătoare a resurselor aferente SMC.
 Responsabilul CEAC, numit de CA, are responsabilitate şi autoritate privind proiectarea, menţinerea şi
îmbunătăţirea SMC la nivelul şcolii.
 CEAC constituie o structură funcţională suport pentru SMC, asamblând resurse umane minimale necesare
proiectării, implementării şi susţinerii SMC. CEAC are propriul regulament de funcţionare.
 Auditorul intern este o persoană cu instruire adecvată pentru a realiza activităţi de auditare internă.
Art. 9 La nivel comisiilor, responsabilităţile privind SMC revin responsabililor de comisie.
Art.10 La nivelul compartimentelor, responsabilităţile privind SMC aparţin şefilor de compartiment.
Art.11 Documentele Sistemului de Management al Calităţii sunt gestionate de CEAC.
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