
 
                    Proiect 

         Nr. 80 din 24.03.2021 

                                                                                                    

H O T Ă R Â R E 

 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi 
 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de _______ 2021, 

 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 5114 din 

24.03.2021 prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi,  

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 5115 din 

24.03.2021, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările ulterioare,  

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se desemnează domnul Nichiteanu Tiberiu-Leonard ca reprezentant al Consiliului 

Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale 

”Ion Pillat” Dorohoi în locul domnului Aroșoaie Lucian-Dinu. 

 Art. 2 Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 24 din 28.01.2021 îşi încetează 

aplicabilitatea.  

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, persoana nominalizată la art. 1 şi Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

 

                 PREŞEDINTE,                                                       Avizat pentru legalitate: 

            Doina – Elena Federovici                              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                     Marcel-Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. ______ din _________2021         



 
Nr. 5114 din 24.03.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

              Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

            Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii 

Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi. 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, cu modificările ulterioare, la nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din 

România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

Atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt: 

a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie; 

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia 

respectivă. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare; 

c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 24 din 28.01.2021 a fost desemnat domnul 

Aroșoaie Lucian-Dinu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi. 

Propun desemnarea domnului Nichiteanu Tiberiu-Leonard în locul domnului Aroșoaie 

Lucian-Dinu. 

Faţă de cele prezentate supun spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest 

scop. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Doina – Elena Federovici 

 
 

 



 
Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală                                          

              Nr. 5115 din 24.03.2021 

                                                                                                                                    

                                                                

                

 

RAPORT DE SPECIALITATE   

 
 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, cu modificările ulterioare, la nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din 

România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

 

Potrivit art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005, Comisia 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.  

 

Atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt: 

a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie; 

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia 

respectivă. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare; 

c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 24 din 28.01.2021 a fost desemnat domnul 

Aroșoaie Lucian-Dinu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi. 

Se propune desemnarea domnului Nichiteanu Tiberiu-Leonard în locul domnului Aroșoaie 

Lucian-Dinu. 

 

Faţă de cele prezentate considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

Marian Amalia 
 


