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         Nr. înreg.1634/15.10.2021 

REGULAMENT CEAC 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1 Comisia pentru  Evaluarea şi Asigurarea Calitǎţii din Liceul Tehnologic „1 Mai”, Ploieşti 

este înfiinţatǎ conform: 

 Ordonanţei de Urgenţǎ a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitǎţii educaţiei, 

articolele 11 şi 12; 

o Extras Art. 11. - (1) La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din 

România se înfiinţează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii.  

o (2) Organizaţia furnizoare de educaţie elaborează şi adoptă strategia şi regulamentul 

de funcţionare ale comisiei.  

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

Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un 

coordonator desemnat de acesta.  

 

Art. 2 Misiunea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calitǎţii (CEAC) este elaborarea 

conceptuală și implementarea unui sistem eficient si funcțional de management al calității în 

școală, precum și adaptarea continuă a acestuia la cerințele învățământului preuniversitar 

românesc și european. 

 

Capitolul II 

Atribuţii, structura organizatoricǎ a CEAC, organizarea şedinţelor 

Art.3 Atribuţiile CEAC 

Atribuţii generale: 
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a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare (evaluare internă) 

instituţională şi privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea organizaţiei 

furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute în lege; 

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

raportul este adus la cunoștință tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare. 

c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației 

 

Atribuții specifice: 

a) Definirea, în mod explicit a valorilor, principiilor și indicatorilor calității. 

b) Construirea, prin participare la dezbatere, a consensului “purtătorilor de interese” (elevi, 

părinți, cadre didactice, angajatori, administrație locală, alți reprezentanți ai comunității) în 

privința valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate. 

c) Urmărirea respectării, în toate procedurile curente de funcționare și dezvoltare a valorilor, 

principiilor și indicatorilor conveniți; 

d) Evaluarea impactului tuturor proceselor și al activităților desfășurate în școală asupra 

calității educației oferite 

e) Propunerea de măsuri de optimizare/creștere/dezvoltare a calității educației oferite de 

unitate școlară – la nivelul conceptului, principiilor, indicatorilor, standardelor privind 

calitatea, dar și a procedurilor curente care privesc funcționarea și dezvoltarea școlii. 

 

Art.4 Structura organizatoricǎ a CEAC  

CEAC este formatǎ din 7 membri:  

 3 profesori: un coordonator, un secretar  și 1 membru ; 

 un reprezentant al elevilor; 

 un reprezentant al părinților; 

 un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; 

 un membru al consiliului local. 

Selecția membrilor CEAC se realizează pe baza criteriilor stabilite în procedura de selecție a 

membrilor CEAC (anexa 1 din regulament) 

Art. 5 Membrii CEAC pot fi revocaţi în următoarele situații: 

a) încheierea perioadei pentru care au fost desemnaţi în funcție; 

b) primirea unei sancțiuni disciplinare; 

c) retragerea/demisia din comisie; 

d) demisia din învățământ; 

e) deces. 
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Art. 6 Organizarea şedinţelor şi conducerea CEAC 

a) Conducerea operativă este asiguratǎ de cǎtre directorul școlii sau un coordonator 

desemnat de acesta prin decizie internă. 
b) Ședințele se derulează în prezența a două treimi din numărul total de membri și sunt conduse 

de coordonatorul comisiei;  

c) Secretarul întocmeşte procesul-verbal al şedinţei; 

d) CEAC se întruneşte de câte ori este convocat de coordonator sau de  directorul şcolii. 

  

Art. 7 Atribuțiile coordonatorului CEAC 

1. Coordonatorul comisiei îndeplinește, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a) asigură îndeplinirea hotărârilor comisiei; 

b) informează periodic Consiliul de administrație si direcțiunea liceului asupra activității 

comisiei, precum și comisia asupra deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la 

calitate; 

c) promovează in Consiliul de Administratie hotărârile comisiei; 

d) asigură armonizarea politicii calității in strategia liceului; 

e) întocmește/revizuiește Regulamentul CEAC; 

f) întocmește Declaraţia de politici a Liceului Tehnologic “1Mai", strategia CEAC, planul 

de îmbunătăţire, Raportul procesului de autoevaluare, rapoartele de monitorizare; 

g) încarcă pe platforma https://calitate.aracip.eu documentele în formatul cerut și 

completează cercul calității conform graficului din centralizator. 

 

 

2. Secretarul CEAC are următoarele atribuții: 

a) Completează/înregistrează procesele-verbale ale intâlnirilor/ședințelor comisiei 

b) Colaborează cu ceilalti membri ai comisiei și membri CA pentru întocmirea Declarației de 

politici a Liceului Tehnologic “1 Mai” 

c) Colectează datele și prelucrează informațiile necesare încărcării în aplicația electronică 

d) Colaborează la întocmirea Strategiei asigurării calității 

e) Întocmește și asigură implementarea procedurilor  la nivelul liceului 

 

3. Membrul CEAC (cadrul didactic) are următoarele atribuții: 

a) Coordonează întocmirea portofoliilor elevilor; 

b) Cooperează cu ceilalți membri CEAC la întocmirea RAEI, planului îmbunătățire, 

monitorizează aplicarea  procedurilor; 

c) Întocmește și aplică instrumente CEAC (chestionare satisfacție beneficiari de educație), 

interpretează și publică informațiile (avizier, site școala, aplicația electronică) 

 

4. Membrul CEAC - reprezentant al elevilor are următoarele atribuții: 
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a) Redactează documente CEAC; 

b) Informează elevii despre activitatea CEAC; 

c) Transmite profesorilor din CEAC problemele elevilor 

 

 

 

5. Membrul CEAC - reprezentantul sindicatului are următoarele atribuții: 

a) Intocmește procedura de  informare a membrilor de sindicat cu activitățile din cadrul CEAC 

b) Participă la ședințele CEAC 

 

6. Membrul CEAC - reprezentantul părinților are următoarele atribuții: 

a) Realizează legătura dintre școală și părinți informându-i despre nevoile școlii; 

b) Promovează imaginea școlii în comunitate; 

c) Participă activ la ședințele CEAC; 

d) Propune activități de îmbunătăție a calității educației oferite de școală;  

 

 

7 Membrul CEAC - Reprezentantul Consiliului Local: 

a)  informează Consiliul Local despre necesitățile școlii,  în vederea obținerii unor sponsorizări 

b) promovează școala în comunitate (oferta educațională) 

c) colaborează cu școala in vederea atragerii parteneriatelor cu diferiți agenți economici pentru 

asigurarea inserției absolvenților pe piața muncii; 

d) participă la ședințele CEAC. 

 

 Capitolul III 

     Obiectivele CEAC 

Art.8  

(1) Obiectivele implementării sistemului de asigurare a calității în cadrul Liceului 

Tehnologic “1 Mai”: 

 

a) implementarea unui sistem de evaluare internă a calității proceselor didactice  în vederea 

certificării conformității acestor procese cu standardele în vigoare 

b) stabilirea pachetului de măsuri necesare pentru implementarea şi consolidarea culturii 

calității 

c) definirea cerințelor calitative care vor fi stipulate în Strategia comisiei CEAC 

d) diseminarea informațiilor cu privire la cultura calității 

e) inițierea analizelor şi evaluărilor pe baza criteriilor şi indicatorilor de calitate prevăzuți în 

standarde; 

f) asigurarea monitorizării feed-back-ului din partea elevilor; 

g) asigurarea monitorizării feed-back-ului din partea angajaților; 

h) propunerea măsurilor de îmbunătățire a calității în urma evaluării indicatorilor  
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i) asigurarea transparenței necesare în ceea ce priveşte modul de utilizare de către școală a 

resurselor financiare alocate de la buget şi a celor proprii, pentru realizarea obiectivelor sale 

privind serviciile educaționale.  

 

(2) Sistemul de asigurare a calității se referă la următoarele domenii: 

a) Capacitatea instituțională, care rezultă din organizarea internă şi din infrastructura 

disponibilă, definită prin următoarele criterii:  

 structurile instituționale, administrative şi manageriale; 

 baza materială; 

 resursele umane; 

b) Eficacitatea educațională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obține 

rezultatele aşteptate ale învățării, concretizată prin următoarele criterii: 

 conținutul programelor de studiu; 

 rezultatele învățării, exprimate în cunoştințe, competențe, valori şi atitudini, care se obțin prin 

parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învățământ sau program de studii;  

 activitatea de cercetare ştiințifică şi metodică, după caz; 

 activitatea financiară a liceului. 

c) Sistemul de management al calității, care constă în: 

 strategii şi proceduri pentru asigurarea calității; 

 proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor şi activităților 

desfăşurate; 

 proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învățării; 

  proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral; 

  accesibilitatea resurselor adecvate învățării; 

 baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității; 

 transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii;  

 funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform legii.  

 

 

 

CAPITOLUL IV – 

Dispoziții finale 

Art. 9 

(1) În funcție de activitățile derulate în cadrul CEAC, se pot constitui subcomisii de lucru 

speciale, in care pot fi incluse si persoane ce nu sunt membre ale CEAC; subcomisia este 

monitorizată de către director, directorul-adjunct sau  coordonatorul CEAC. 

(2) Programul, procedurile și instrumentele de lucru vor fi stabilite in prima şedință şi vor fi 

supuse aprobării directorului, directorului-adjunct sau coordonatorul CEAC, după caz.  
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Art.10  

Orice control sau evaluare externă a calității, din partea ISJPH, MEN, ARACIP se va baza 

pe analiza raportului de evaluare internă a activității din unitatea şcolară. 

 

Art. 11 

Documentele Sistemului de Management al Calitătii sunt gestionate de Comisia de Evaluare şi 

Asigurare a Calității fiind compuse din: 

a) Regulament privind functionarea Comisiei pentru Evaluarea Asigurarea   Calitătii; 

b) Strategia de evaluare internă a calității; 

c) Proceduri (manualul de evaluare internă a calitătii si ghidul CEAC, ghidul de utilizare a 

aplicației electronice, culegerea de bune practici); 

d) Lista membrilor Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitătii; 

e) Instrumente de evaluare a calității 

f) Documentele comisiei din sectiunea Documente de pe https://calitate.aracip.eu 

 

 

Art. 12 

(1) Regulamentul de Organizare şi Funcționare a Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea 

Calității şi modificările lui se aprobă de Consiliul de Administrație prin vot deschis, cu 

majoritate simplă; 

(2) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcționare a CEAC intră în vigoare din momentul 

adoptării acestuia în cadrul Consiliului de Administrație; 

(3) Din momentul aprobării prezentului Regulament, se abrogă vechiul Regulament CEAC, 

aplicarea prezentului devenind obligatorie. 

(4) Coordonatorul CEAC are obligația de a aduce la cunoştința tuturor părților interesate 

prevederile prezentului regulament şi obligativitatea respectării acestuia. 
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Anexa 1 

 

 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a 

reviziei în cadrul ediției procedurii 

 

  

Funcția 

 

Data 

 

 

Nume și prenume 

 

 

Semnătura 

Elaborat Comisia de Evaluare 

și Asigurarea 

Calității CEAC 

 

 

Crețu Melania  

Avizat Director adjunct  Vicol Vica  

Aprobat Director  Neacsu Camelia  

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii  

 

Ediția Data Secțiunea/pagina 

paragrafului 

modificat 

 

Descrierea 

modificării 

Obs. 

Ediția2 17.10.2014 x x  

Revizia 1 14.10.2016 x x  

 PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Ediția 1 

Nr exemplare 2 

PROCEDURA DE SELECŢIE A 

MEMBRILOR CEAC 

 

Revizia 5 

Nr de exemplare  

Pagina 7 din 7 

P -AC -10 Exemplar 1 
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Revizia 2 17.10.2017 x x  

Revizia 3 17.10.2018 x x  

Revizia 4 17.10.2019 x x  

Revizia 5 16.10.2019 x x  

Revizia 6 16.10.2020 x x  

3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzeaza ediția sau, după caz, revizia din cadrul 

ediției procedurii  

 

Nr. 

crt 

Scopul 

difuzarii 

 

Exem-

plar 

nr.  

Compar-

timent 

 

Functia 
Nume și 

prenume 

Data 

primirii 
Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3.2 

 

Aplicare 

 

1 

 

Directiune 

 CA 

Director 

 

Director 

adjunct 

Neacşu 

Camelia 

 

17.10.2020 

 

Vicol Vica  

3.3. Aprobare 1 Directiune  Director Neacşu 

Camelia 

17.10.2020  

3.4. Evidenta 1 Comisia 

CEAC 

Responsabil 

CEAC 

Creţu 

Melania 

17.10.2020  

3.5. Arhivare 1 Comisia 

CEAC 

Responsabil 

CEAC 

Creţu 

Melania 

  

3.6. Alte 

scopuri 

- - -  - - 

 

4. SCOPUL PROCEDURII  

 Scopul acestei proceduri este de a stabili componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi 

Asigurarea calităţii în conformitate cu normativele în vigoare 
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5. DOMENIUL DE APLICARE 

 Prezenta procedură se aplică tuturor cadrelor didactice din Liceul Tehnologic “1 Mai”, 

părinților din Comitetul de părinţi pe școală/Asociației de părinți, elevilor din Consiliul 

consultativ al elevilor, care își exprimă intenția să fie membri CEAC. 

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

6.1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006, cu modificările 

ulterioare;  

6.2. H.G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;  

6.3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  

 

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI  

CA- Consiliul de Administrație 

CEAC- Comisia pentru  Evaluarea și Asigurarea  Calității 

CP = Consiliul Profesoral 

8. DESCRIEREA PROCEDURII: 

8.1. La începutul anului şcolar, coordonatorul CEAC comunică etapa de reactualizare a 

componenţei CEAC cadrelor didactice din şcoală (în cadrul consiliului profesoral), 

reprezentantului Consiliului consultativ al elevilor ( prin consilierul educativ), preşedintelui 

Comitetului de părinţi  (prin consilierul educativ) şi managerului şcolii. Coordonatorul 

CEAC precizează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii CEAC  

8.2. Selecţia se realizează pe baza alegerii în consiliul profesoral (prin vot secret) a cadrelor 

didactice propuse în Consiliul profesoral. 

8.3.  Afişarea rezultatelor/componenţei CEAC. 

 

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 

 

9.1. Membrii Consiliului de Administraţie avizează și elaborează conţinutul Procedurii de 

selecţie a membrilor CEAC. 

9.2. Consiliul profesoral este responsabil de alegerea cadrelor didactice din componenţa CEAC,  

în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. 

9.3. Consilierul educativ al şcolii este responsabil de organizarea selecţiei reprezentantului 

elevilor în CEAC. 
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9.4. Preşedintele Comitetului de părinți pe școală este responsabil de alegerea reprezentantului 

părinţilor în CEAC.  

9.5. Directorii (managerii) unităţii şcolare şi coordonatorul CEAC sunt responsabili de 

implementarea prezentei proceduri. 

 

10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI 

 Monitorizarea procedurii se face de catre membrii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea  

Calităţii şi managerii unităţii de învăţământ.  
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