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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Priveste: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in 

Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din 
municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2017-2018. 

 
Prin expunerea de motive nr. 25449 din 26 septembrie 2017, primarul municipiului Alexandria 

propune intocmirea de catre Directia Administratie Publica Locala a unui proiect de hotarare privind 

desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Comisiile pentru 

evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul  Alexandria 

pentru anul scolar 2017-2018. 

Necesitatea si oportunitatea proiectului. 

 Prin adresele unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria se solicita 

desemnarea de catre Consiliul local al Municipiului Alexandria a reprezentantului sau in Comisia 

pentru evaluarea si asigurarea calitatii pentru anul scolar 2017-2018.  

Legalitatea proiectului. 

   Propunerea s-a facut in conformitate cu prevederile, art. 11, alin. (4), lit. “e” din OUG nr. 

75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 “ Art. 11 

    (1) La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii. 
    (2) Organizaţia furnizoare de educaţie elaborează şi adopta strategia şi regulamentul de funcţionare 

ale comisiei. 

    (2^1) Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un 

coordonator desemnat de acesta. 

    (3) Conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate. 

    (4) Componenta Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul 

preuniversitar cuprinde: 

    a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral; 

    b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; 

    c) un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal; 

    d) un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal; 

    e) un reprezentant al consiliului local; 

    f) un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţii 

părinţilor sau ai elevilor.” 

 Potrivit celor mentionate mai sus consideram ca propunerea Primarului municipiului Alexandria 
cuprinsa in expunerea de motive, este legala, necesara si oportuna, drept pentru care s-a intocmit 

proiectul de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului 

Alexandria Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamnat preuniversitar 

din municipiul  Alexandria in pentru anul scolar 2017-2018, proiect de hotarare care impreuna cu 

intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului 

Alexandria. 
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