ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Brazi
in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii si in Comisia pentru prevenirea
si combaterea violentei in mediul scolar, constituite la nivelul
Scolii Gimnaziale Comuna Brazi, judetul Prahova

Avand in vedere prevederile:
-art. 129 alin.(2) lit.d) si alin.(7) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art. 20 din Legea nr.1/2011, Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-art. 11 alin.(1) si alin.(4) lit.e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind
asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art. 71 alin.(1) pct.1 alin.(2) lit.b) si lit.e) si art. 153 alin.(1) din Ordinul ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru
de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, cu modificarile
si completarile ulterioare;
-Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 1409/2007 cu privire la
Strategia nationala privind reducerea fenomenului violentei in unitatile de invatamant
preuniversitar;
Vazand:
-adresa nr.29 din 11.01.2021 emisa de Scoala Gimnaziala Comuna Brazi prin care
solicita desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Brazi atat in Comisia de
evaluare si asigurare a calitatii cat si in Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in
mediul scolar la Scoala Gimnaziala Comuna Brazi;
-referatul de aprobare al Primarului comunei Brazi prin care se propune desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local al comunei Brazi atat in Comisia de evaluare si asigurare a
calitatii cat si in Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar la Scoala
Gimnaziala Comuna Brazi;
-raportul de specialitate al compartimentului de resort cu privire la proiectul de hotarare
initiat;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Brazi, judetul Prahova;
-avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul Prahova;
In temeiul art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare:

Art.1. (1) Se desemneaza domnul consilier local STROE MOISE, in calitate de
reprezentant al Consiliului local al comunei Brazi, judetul Prahova in Comisia de evaluare si
asigurare a calitatii, constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Comuna Brazi, judetul Prahova,
unitate de invatamant cu personalitate juridica.
(2) Se desemneaza domnul consilier local TIMIŞ IONEL, in calitate de reprezentant al
Consiliului local al comunei Brazi, judetul Prahova in Comisia pentru prevenirea si combaterea
violentei in mediul scolar, constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Comuna Brazi, judetul
Prahova, unitate de invatamant cu personalitate juridica.
(3) Desemnarea persoanelor nominalizate potrivit alin.(1) si alin.(2) se face pe intreaga
durata a mandatului consiliului local.
Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de conducerea Scolii
Gimnaziale Comuna Brazi, judetul Prahova, iar hotararea va fi adusa la cunostinta publica si va
fi comunicata persoanelor si autoritatilor interesate, in conditiile legii, prin grija secretarului
general al unitatii administrativ-teritoriale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mihaela STOICESCU

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general al comunei Brazi,
Georgeta ENESCU

Brazi, 29 ianuarie 2021.
Nr.3.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMARIA
Nr. 7.515 din 12.01.2021
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Brazi
in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii (CEAC) si in Comisia pentru prevenirea si
combaterea violentei in mediul scolar, constituite la nivelul Scolii Gimnaziale
Comuna Brazi, judetul Prahova
Prin adresa nr.29 din 11.01.2021, inregistrata la institutia noastra sub nr.7448 din
11.01.2021, Scoala Gimnaziala Comuna Brazi, judetul Prahova a solicitat desemnarea unor
reprezentanti ai Consiliului Local al comunei Brazi atat in Comisia de evaluare si asigurare a
calitatii cat si in Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar, constituite
la nivelul unitatii de invatamant.
Potrivit Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5447/2020
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, calitatea educaţiei reprezintă o prioritate
permanentă pentru unitatea de învăţământ şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării.
Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul
preuniversitar. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se înfiinţează Comisia pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii (CEAC).
Conform prevederilor legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se constituie prin
decizia directorului unitătii de învătământ, Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a
faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.
Comisia este formată din: • directorul unitătii de învătământ, un director adjunct,
coordonatorul de proiecte şi programe educative-şeful comisiei dirigintilor; • 4-6 reprezentanti ai
cadrelor didactice, aleşi de Consiliul profesoral; • 1-2 reprezentanti ai autoritătii publice locale; •
2-4 reprezentanti ai asociatiei de părinti aleşi de Consiliul reprezentativ al părintilor; • 2-4 elevi
aleşi de Consiliul elevilor.
Fata de cele mentionate anterior, propun desemnarea a doi reprezentanti din cadrul
Consiliului local al comunei Brazi in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii si in Comisia
pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar, constituite la nivelul Scolii
Gimnaziale Comuna Brazi, judetul Prahova.

PRIMAR,
Leonaş Radu

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMARIA
Nr. 7.617 din 13.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor
Consiliului Local al comunei Brazi in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii
si in Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar,
constituite la nivelul Scolii Gimnaziale Comuna Brazi, judetul Prahova
Prin proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Brazi se propune desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local al comunei Brazi in Comisia de evaluare si asigurare a
calitatii si in Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar, constituite la
nivelul Scolii Gimnaziale Comuna Brazi, judetul Prahova, ca urmare a solicitarii
nr.29/11.01.2021 formulata de unitatea de invatamant.
Potrivit art. 20 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a
învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.
De asemeni, art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea
calitatii educatiei, reglementeaza urmatoarele:

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 adoptă 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) Componenţa 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 Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5447/2020
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, calitatea educaţiei reprezintă o prioritate
permanentă pentru unitatea de învăţământ şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării.
Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul
preuniversitar.

Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria
strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.
Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.
Conform Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 1409/2007 cu
privire la Strategia nationala privind reducerea fenomenului violentei in unitatile de invatamant
preuniversitar, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează printre comisiile cu caracter
permanent si Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.
Elementul fundamental în ceea ce priveşte şansele de reuşită în reducerea fenomenului
violentei la nivelul mediului educational preuniversitar îl reprezintă măsurile şi activitătile
realizate la nivelul fiecărei unităti şcolare.
Potrivit Strategiei, la nivelul fiecărei unităti şcolare se constituie, prin decizia directorului
unitătii de învătământ, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violentei în mediul şcolar.
Comisia este formată din: directorul unitătii de învătământ, un director adjunct, coordonatorul de
proiecte şi programe educative-şeful comisiei dirigintilor; 4-6 reprezentanti ai cadrelor didactice,
aleşi de Consiliul profesoral; 1-2 reprezentanti ai autoritătii publice locale; 2-4 reprezentanti ai
asociatiei de părinti aleşi de Consiliul reprezentativ al părintilor; 2-4 elevi aleşi de Consiliul
elevilor.
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violentei în mediul şcolar este responsabilă de
elaborarea, aplicarea şi evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor incluse în cadrul Planului
operational al unitătii şcolare privind reducerea fenomenului violentei.
Tinand cont de aceste prevederi, se recomanda desemnarea reprezentantilor Consiliului
Local al comunei Brazi in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii si in Comisia pentru
prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar, constituite la nivelul Scolii Gimnaziale
Comuna Brazi, judetul Prahova, intrucat sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in
vigoare.

Secretar general al comunei Brazi,
Georgeta ENESCU

