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Capitolul I - Dispoziţii generale 
 

Art.1.  

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi, denumită CEAC a 

Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri" Iaşi este înfiinţată în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

75/2005, privind asigurarea calităţii în educaţie, Legea 87/2006, Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

învăţământului preuniversitar și OMECTS nr. 4688/ 2012 privind aprobarea Ghidului general – Calitate în școala 

din România prin standarde și standarde de referință a cerințelor minimale pentru serviciile educaționale, respectiv 

a standardelor specifice de calitate pentru învățământul preuniversitar. 
 

Art.2.  

(1) CEAC a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi este în relaţie de coordonare şi nu de subordonare cu 

conducerea liceului şi este un organ consultativ pentru Consiliul profesoral şi Consiliul de administraţie. Misiunea 

CEAC a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi este de a efectua evaluarea internă a şcolii pe baza standardelor 

de funcţionare şi a celor de calitate, de a propune o strategie de îmbunătăţire a calităţii, de a implementa sistemul 

de management al calităţii oferite de unitatea de învăţământ, cu scopul de: 

a) a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi din şcoală; 

b) a cuantifica capacitatea unităţii furnizoare de educaţie, astfel încât aceasta să satisfacă aşteptările 

beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare şi acreditare; 

c) a asigura accesul beneficiarilor direcţi şi indirecţi la programe de studiu de la nivelul învăţământului 

preuniversitar prin producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, public 

accesibile despre calitatea educaţiei, în Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi; 

d) a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar; 

e) a revizui şi optimiza politicile şi strategiile educaţionale de la nivelul unităţii şcolare; 

f) a răspunde cerinţelor propuse de ARACIP către Ministerul Educaţiei Naționale cu privire la politicile şi 

strategiile de permanentă ameliorare a calităţii învăţământului preuniversitar. 

(2) În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii în educaţie, înţelegem: 

a) educaţia se referă la programele şi activităţile de formare academică sau profesională iniţială şi continuă; 

b) organizaţia furnizoare de educaţie este o instituţie de învăţământ, o organizaţie nonguvernamentală sau o 

societate comercială, care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi ori programe legal autorizate de formare 

iniţială sau continuă; 

c) programele de studii concretizează oferta educaţională a unei organizaţii furnizoare de educaţie; 

d) beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt elevii, precum şi persoanele adulte cuprinse într-o formă de educaţie; 

e) beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor direcţi şi, într-un sens 

larg, întreaga societate; 

f) cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi corelat gradele, diplomele sau certificatele de 

studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învăţare. Cadrul 

naţional al calificărilor este comparabil şi compatibil cu cel european corespunzător; 

g) calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, 

prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate; 

h) evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie furnizoare 

de educaţie şi programul acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă. Atunci când evaluarea 

calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. 

Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, 

aceasta ia forma evaluării externe. 

i) asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii 

instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează 

încrederea beneficiarilor ca organizaţia furnizoare de educaţie satisface standardele de calitate. Asigurarea 
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calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu 

standardele anunţate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii 

educaţiei. 

j) ARACIP reprezintă Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar şi realizează 

evaluarea externă a calităţii; 

k) controlul calităţii educaţiei în instituţiile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi 

postliceal presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de 

inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite; 

l) îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea 

organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum 

şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă; 

m) criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei organizaţii furnizoare de 

educaţie; 

n) standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul 

minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie; 

o) standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizarea unei 

activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la nivel naţional, 

european sau mondial; 

p) indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităţi 

desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde, respectiv la standarde de 

referinţa; 

q) calificarea este rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program de studii 

profesionale. 
 

Art.3.  

(1) Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele învăţării. 

(2) Rezultatele învăţării sunt exprimate în termeni de cunoştinţe, competențe, valori şi atitudini care se obţin prin 

parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învăţământ sau program de studii. 
 

Art.4.  

(1) Metodologia asigurării calităţii în educaţie se bazează pe relaţiile ce se stabilesc între următoarele componente: 

a) criterii; 

b) standarde şi standarde de referinţă; 

c) indicatori de performanţă; 

d) calificări. 

(2) Calitatea în educaţie este asigurată prin următoarele procese: 

a) planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării; 

b) monitorizarea rezultatelor; 

c) evaluarea internă a rezultatelor; 

d) evaluarea externă  a rezultatelor; 

e) îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie. 

(3) Componentele şi procesele de asigurare a calităţii şi relaţiile dintre ele se diferenţiază în funcţie de: 

a) nivelul de învăţământ și, după caz, al calificării; 

b) tipul organizaţiei furnizoare de educaţie; 

c) tipul programului de studii. 
 

Art.5.  

Asigurarea calităţii educaţiei se referă la următoarele domenii şi criterii: 

(1) Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă, din infrastructura disponibilă, definită prin 

următoarele criterii: 

a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale; 
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b) baza materială; 

c) resursele umane; 

(2) Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine rezultatele aşteptate 

ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: 

a) conţinutul programelor de studiu; 

b) rezultatele învăţării; 

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz; 

d) activitatea financiară a organizaţiei; 

(3) Managementul calităţii, care urmăreşte criteriile privind: 

a) strategiile şi procedurile pentru asigurarea calităţii; 

b) procedurile privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate; 

c) procedurile obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; 

d) procedurile de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; 

e) accesibilitatea la resursele adecvate învăţării; 

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii; 

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi,  după caz, certificatele, 

diplomele şi calificările oferite; 

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii. 
 

Capitolul II  - Structura organizatorică a C.E.A.C.  

a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi 
 

 Secţiunea I - ETAPELE  ÎNFIINŢĂRII  C.E.A.C. 
 

Art.6.  

În cadrul Consiliului de Administraţie al şcolii se hotărăşte, în baza prevederilor legale privind asigurarea calităţii 

educaţiei, înfiinţarea comisiei C.E.A.C. 
 

Art.7.  

Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ elaborează şi adoptă: 

a) Criteriile de selecţie a cadrelor didactice care să facă parte din C.E.A.C. 

o calităţi profesionale şi intelectuale 

- bine pregătit profesional, bună reputaţie în şcoală şi în comunitate; 

- rezultate foarte bune obţinute în activitatea instructiv-educativă, prin care a sporit prestigiul şcolii; 

- deschis schimbărilor, flexibil şi receptiv la nou; 

- adept al principiilor calității, al muncii de calitate. 

o calităţi morale şi temperamentale 

- ţinuta morală impecabilă, comunicativ, empatic; 

- fire neconflictuală, apt să lucreze în echipă. 

b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.E.A.C. care este prezentat, discutat şi avizat de Consiliul 

profesoral şi aprobat în Consiliul de Administraţie. Acesta este aprobat la începutul anului şcolar şi poate fi 

revizuit anual, dacă este cazul, în funcţie de flexibilitatea politicilor educaţionale ale şcolii, care să asigure 

concretizarea standardelor de performanţă vizate de declaraţiile de intenţie şi de principii. 

c) Strategia de evaluare internă a calităţii ca document reglator al activităţii C.E.A.C. 
 

Art.8.  

Consiliul de Administraţie : 

a) stabileşte perioada de alegere a membrilor comisiei din rândul cadrelor didactice; 

b) comunică criteriile stabilite în Consiliul de Administraţie şi care vor fi cuprinse în Regulamentul de 

funcţionare a C.E.A.C. 

c) se preocupă de realizarea cadrului formal de alegere a membrilor C.E.A.C. 
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Art.9.  

Se desfăşoară un Consiliu profesoral în care: 

a) se face prezentarea propunerilor și a autopropunerilor pentru alcătuirea C.E.A.C. 

b) se formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii activităţii şcolii, pe domenii funcţionale; 

c) se argumentează oportunităţile propunerilor făcute; 

d) se aleg prin vot secret membrii C.E.A.C. 
 

Art.10.  

Consiliul de Administraţie solicită partenerilor implicaţi desemnarea membrilor acestora în termenul stabilit: 

Consiliul reprezentativ al părinţilor, Consiliul elevilor, Consiliul Local. 
 

Art.11.  

Directorul unităţii şcolare emite Decizia de înfiinţare a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din unitatea 

şcolară. 
 

Art.12.  

Are loc prima şedinţă a C.E.A.C. în cadrul căreia aceasta preia, spre operaţionalizare şi aplicare, Regulamentul şi 

Strategia de evaluare internă a calităţii. 
 

Secţiunea II – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A  C.E.A.C., REGLEMENTĂRI  PRIVIND C.E.A.C. 
 

Art.13. 

Ţinând cont de faptul că directorul, în calitate de conducător al organizaţiei, este direct responsabil de calitatea 

educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ, C.E.A.C. nu este în relaţie de subordonare faţă de conducerea şcolii, 

ci în relaţie de colaborare. 
  

Art.14. 

(1) CEAC a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi este formată din 7 membri. Conducerea ei 

operativă este asigurată de coordonatorul C.E.A.C. 

(2) Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 

Iaşi cuprinde: 

a) 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; 

d) un reprezentant al elevilor; 

e) un reprezentant al Consiliului Local, desemnat de acesta, în urma solicitării conducerii unităţii şcolare. 
 

Art.15. 

De regulă, membrii comisiei C.E.A.C. nu pot face parte şi din alte structuri de conducere ale unităţii şcolare. 
 

Art.16. 

Reprezentantul sindicatului este altul decât liderul de sindicat şi altul decât reprezentantul acestuia în Consiliul de 

Administraţie. 
 

Art.17. 

Reprezentantul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor nu trebuie să coincidă cu reprezentantul din Consiliul de 

Administraţie al şcolii. 

 

Art.18. 

Reprezentantul elevilor este ales de Consiliul Elevilor prin vot deschis. 
 

Art.19. 

Durata unui mandat de membru C.E.A.C. este de 4 ani şcolari, dar componența acestei comisii poate fi modificată 

anual, dacă este cazul. Este recomandat ca această perioadă să nu coincidă cu durata de derulare a proiectului de 
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dezvoltare instituţională, pentru a fi favorizată continuitatea în activitatea de planificare. În acest mod, C.E.A.C. va 

putea juca un rol consultativ în elaborarea noului proiect de dezvoltare, iar tranziţia de la un proiect de dezvoltare 

la altul se va realiza prin consultarea C.E.A.C., care va avea grijă ca ţintele strategice, programele şi activităţile 

prevăzute să vizeze în mod explicit creşterea calităţii educaţiei oferite. 
 

Art.20. 

Membrii CEAC a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi nu pot îndeplini funcţii de conducere în 

instituţia respectiva. Activitatea membrilor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii poate fi 

remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Se recomandă ca, în funcţie de munca prestată, membrii 

C.E.A.C. să aibă prioritate la fondul de premiere, la alte premii şi distincţii la nivel de şcoală. La solicitarea 

membrilor C.E.A.C. și în acord cu legislația în vigoare, membrilor C.E.A.C. li se poate acorda o zi liberă sau, cel 

puțin, o zi pe săptămână în care toți membrii au 3 ore libere, în același timp, în intervalul în care se desfășoară 

orele de curs, pentru a se realiza ședințele, activitățile de monitorizare, aplicarea chestionarelor și alte activități 

specifice comisiei.  
 

 

Capitolul III - Funcţionarea CEAC  

a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi 
 

Secţiunea I – REGLEMENTĂRI  PRIVIND FUNCŢIONAREA C.E.A.C. 
  

Art.21. 

(1) Persoanele nominalizate de la art. 14, al. (2) sunt membre de drept ai CEAC a Liceului Teoretic „Vasile 

Alecsandri” Iaşi şi sunt numite pe o perioadă de 4 ani. 

(2) Comisia se întruneşte în şedinţă, lunar, conform graficului, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de câte ori 

este cazul, la cererea coordonatorului CEAC sau a două treimi din numărul membrilor săi. Şedinţele ordinare ale 

CEAC sunt statutar constituite în cazul întrunirii a cel puţin 4 membri din totalul membrilor (7 membri). 

(3) În îndeplinirea atribuţiilor sale, CEAC adoptă hotărâri prin votul a cel puțin 4 membri din numărul membrilor 

săi (7 membri). Hotărârile CEAC se fac publice, prin afişare cât şi pe site-ul şcolii. 

(4) CEAC a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) în conformitate cu prevederile legale, analizează şi evaluează proiectul de dezvoltare instituţională; 

b) evaluează modul de aplicare a standardelor, standardelor de referinţă, indicatorilor de performanţă, pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi standardele de acreditare, specifice 

fiecărei etape a procesului de acreditare, în conformitate cu problemele transmise de evaluatorii externi; 

c) aplică şi respectă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de 

educaţie; 

d) întocmeşte şi publică rapoartele de evaluare internă a calităţii; 

e) îşi coordonează activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici publicate pe site-ul ARACIP; 

f) propune conducerii unităţii şcolare măsurile de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în Liceul Teoretic 

„Vasile Alecsandri” Iaşi; 

g) îşi armonizează activitatea cu propunerile venite din partea MEN, ARACIP, ISJ Iaşi. 
 

Art.22. 

(1) Încetarea calităţii de membru CEAC a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi, are loc în următoarele situaţii, 

după caz: 

a) la cerere; 

b) încetarea raporturilor de muncă; 

c) modificarea structurii Consiliului reprezentativ al părinţilor; 

d) finalizarea studiilor de către reprezentantul Consiliului elevilor; 

e) revocare din funcţie; 
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(2) Un membru C.E.A.C. se poate retrage din această funcţie printr-o cerere adresată conducerii şcolii. În acest 

caz, structura care l-a ales / desemnat face o nouă numire. 

(3) Un cadru didactic, membru C.E.A.C., poate fi revocat din funcţie pentru neîndeplinirea responsabilităţilor ce îi 

revin, la propunerea coordonatorului C.E.A.C. sau a directorului şcolii, cu avizul Consiliului Profesoral şi 

aprobarea Consiliului de Administraţie. Acest lucru este de preferat să se producă la începutul unui nou an şcolar, 

în luna septembrie, dată la care se prezintă, de către C.E.A.C., Raportul anual de evaluare internă a calităţii şi când 

are loc şi evaluarea activităţii comisiei, în cadrul primului consiliu profesoral. 

(4) Membrii CEAC a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi îşi încetează activitatea în urma hotărârii Consiliului 

profesoral prin decizia directorului. 

(5) Încetarea calităţii de membru al Consiliului se face cu acordarea unui preaviz de 30 zile. 

(6) Completarea CEAC a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi se face conform regulamentelor în vigoare. 
 

Art.23. 

(1) Conducerea operativă, realizată de coordonatorul desemnat de Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi 

presupune: asigurarea cadrului pentru desfăşurarea activităţilor, logistică (hârtie, calculator, imprimantă, acces la 

copiator, telefon, fax, internet, alte materiale consumabile) şi asigurarea bugetului necesar desfăşurării activităţii 

comisiei. 

(2) Membrii C.E.A.C. au acces nelimitat la echipamentele şi documentele şcolii în vederea derulării activităţii. 
 

Art.24. 

Membrii C.E.A.C., separat de echipa managerială, împreună cu o echipă de observatori stabilită de comun acord 

cu echipa managerială, realizează observarea lecţiilor, fiind una din componentele de bază ale activităţii acestei 

comisii: 

a) nu sunt urmărite în mod deosebit aspectele de conţinut, ci, mai ales, aspectele legate de modalitatea 

desfăşurării lecţiilor, mijloacele, strategiile didactice, resursele utilizate, relația profesor-elev etc.; 

b) etapa de observare a lecţiilor nu se suprapune cu asistenţele făcute de echipa managerială sau de responsabilii 

comisiilor metodice; 
 

Secţiunea II – ETAPELE  ACTIVITĂŢII  DE EVALUARE  INTERNĂ  A  CALITĂŢII 
 

Art.25. 

(1) C.E.A.C. efectuează o verificare preliminară a documentelor şcolii: 

a) documente de înfiinţare: ordin de ministru, hotărâre de guvern, hotărâre judecătorească, decizie a unei 

autorităţi îndreptăţite etc; 

b) documente de funcţionare: drepturi de folosinţă pentru bunurile imobile (clădiri, terenuri), transferuri de 

proprietăţi, avize PSI, avize sanitare, date privind întreţinerea clădirilor şi echipamentelor etc; 

c) documente privind resursele materiale, cum ar fi inventare actualizate; 

d) documente privind resursele umane: state de funcţiuni şi de încadrare, fişe de post actualizate, documente 

de angajare a personalului, situaţia la zi a posturilor, a catedrelor, a orelor ocupate şi vacante etc; 

e) documente privind situaţia şi mişcarea elevilor: cataloage, registre matricole, situaţia eliberării actelor de 

studii etc; 

f) documente curriculare: planuri de învăţământ, programe, manuale utilizate etc; 

g) documente financiare: bugete, fonduri alocate pentru diferite capitole şi articole, proceduri de achiziţie 

publică realizate, situaţia plăţii facturilor la utilităţi, proiecte, documente privind autofinanţarea etc; 

h) documente privind relaţia cu autorităţile locale; 

i) documente de planificare internă: planul de dezvoltare a şcolii pe termen mediu şi alte documente de 

planificare relevante, strategii, planuri operaţionale, programe, alte proiecte etc. 

(2) Consiliul de Administraţie stabileşte, după caz, măsuri de remediere/ameliorare, responsabilităţi şi termene. 

(3) C.E.A.C. elaborează un Plan operaţional anual (derivat din strategia aprobată), cuprinzând proceduri şi 

activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii. Planul operaţional al C.E.A.C. este întocmit prin definirea clară a 

unor proceduri aplicabile, cu scopul asigurării calităţii şi a unui număr strict de documente clar precizate care vor 
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fi verificate. Planul operaţional va respecta structura cunoscută: obiective, activităţi, resurse, termene, 

responsabilităţi şi indicatori de realizare – “de performanţă”. 

(4) Consilul de Administraţie aprobă planul operaţional propus de C.E.A.C. 

(5) Se realizează activităţile stabilite de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii conform planificării. Se va realiza 

monitorizarea şi evaluarea, de către membrii C.E.A.C., în funcţie de responsabilităţile specifice, a modului de 

realizare a activităţilor de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii. 

(6) Realizarea de către C.E.A.C. a Raportului anual de evaluare internă a calităţii , conform modelului oficial, 

până la data de 10 octombrie (la începutul anului şcolar următor) pentru anul şcolar care tocmai se încheie. 

Raportul va cuprinde notele / calificativele acordate în funcţie de dovezile şi argumentele existente. Este necesară 

argumentarea conţinutului cu dovezi reale (informaţii actuale şi veridice), verificabile, corespunzătoare anului 

şcolar vizat, suficiente (dar nu exagerat de multe), explicite, concrete şi la îndemâna oricui ar dori verificarea lor. 

(7) C.E.A.C., pe baza Raportului de autoevaluare anuală, eliberează un Plan de îmbunătăţire a calităţii cu 

aplicabilitate în anul şcolar următor. 

(8) Consiliul de Administraţie aprobă raportul anual de evaluare internă a calităţii propus de C.E.A.C., revizuieşte, 

dacă este cazul, documentele programatice şi strategiile de dezvoltare, inclusiv strategia de evaluare internă a 

calităţii. 

(9) Consiliul de Administraţie aprobă, cu completările necesare, Planul de îmbunătăţire a calităţii, elaborat de 

C.E.A.C. 

(10) Raportul anual de evaluare a calităţii (RAEI) este trimis către ISJ şi către ARACIP. Acest raport anual este 

făcut public tuturor  factorilor implicaţi şi interesaţi în desfăşurarea procesului instructiv-educativ realizat de 

şcoală.  
 

Capitolul IV - Atribuţiile C.E.A.C. şi a membrilor C.E.A.C. 

 a Liceului teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi 

 

Art.26. 

 (1) Atribuţiile CEAC a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi sunt:  

a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare internă instituţională privind calitatea 

educaţiei, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor 

prevăzute de lege; 

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

respectivă; raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare şi este pus la 

dispoziţie evaluatorului extern (ARACIP); 

c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

d) cooperează cu ARACIP, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din 

străinătate, potrivit legii; 

e) Comisia prezintă Consiliului de administraţie şi Consiliului profesoral concluziile raportului de evaluare şi 

propunerile de soluţii; 

(2) Atribuţiile cadru ale fiecărui membru al comisiei vor fi stabilite, de comun acord, în cadrul şedinţei operative a 

comisiei. 

(3) În funcţie de activităţile derulate, în cadrul CEAC a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi se pot constitui 

şi alte echipe de lucru speciale. 
 

Capitolul V - Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

Art.27. 

CEAC a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi propune conducerii unităţii, după efectuarea evaluării 

interne, evaluare periodică externă şi de acreditare în conformitate cu prevederile corespunzătoare din metodologia 

de evaluare instituţională şi de acreditare, o dată la 5 ani. 
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