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CAPITOLUL	1:	INTRODUCERE	

VIZIUNEA  
Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea va deveni ofertant de servicii educaţionale la 

standarde europene, într-un sistem descentralizat care va crea premisele dezvoltării de proiecte şi 
programe educaţionale şi de cooperare viabile, spre îndeplinirea dezideratului de educaţie pentru 
dezvoltarea personală. 

Valorile cultivate şi promovate sunt: performanţă, calitate, competenţă, punctualitate, 
implicare personală, responsabilitate, demnitate, respect. 

MISIUNEA 

 Să formeze şi să consolideze deprinderi, abilităţi şi competenţe ce vor permite încadrarea 
absolvenţilor pe piaţa muncii; 

 Să construiască la elevi un set de valori individuale de natură profesională, social şi cultural, în 
funcţie de care să-şi orienteze comportamentul şi întreaga carieră; 

 Să formeze cadre didactice bine pregătite pentru învăţământul preşcolar şi primar. 

OBIECTIVE: 
1. Adecvarea ofertei educaţionale la nevoile educaţionale ale beneficiarilor; 
2. Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin sprijiniţi de familii în vederea ameliorării 
3. rezultatelor şcolare; 
4. Îmbunătăţirea permanentă a rezultatelor elevilor și îmbunătăţirea ratei de absolvire a liceului; 
5. Creşterea nivelului de participare a părinţilor la viața școlii; 
6. Încurajarea dezvoltării profesionale iniţiale şi continue a cadrelor didactice prin participarea la 

programe de formare continuă, proiecte europene; 
7. Dezvoltarea unităţii de învăţământ ca centru de resurse educaţionale pentru comunitate; 
8. Promovarea conceptului de educaţie incluzivă/incluziune socială; 
9. Dezvoltarea competenţelor cheie şi profesionale ale colectivelor de elevi; 
10. Susţinerea şi creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale ca dimensiuni ale procesului 

educaţional în vederea obţinerii succesului şcolar şi a dezvoltării personale; 
11. Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie; 
12. Îmbunătăţirea dotării cu mijloace de învăţământ în vederea creşterii calităţii procesului 

instructiv-educativ; 
13. Cultivarea toleranţei, dialogului, spiritului de echipă în scopul împlinirii personale a unei vieţi 

de calitate. 
 

Strategia CEAC se bazează pe documentele emise de ARACIP în acest domeniu, Ghidul 
Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Unităţile de învăţământ Preuniversitar- partea 
a II-a şi pe Proiectul de Dezvoltare Instituțională al școlii. 
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CAPITOLUL	2:	MOTIVAȚIA	
Calitatea, echitatea şi eficienţa sunt cei trei piloni ai reformelor educaţionale din ultimele 

decenii, din Europa şi din lume, care trebuie avute în vedere la construirea sistemelor naţionale de 
management şi de asigurare a calităţii, inclusiv a celui din România. 

Necesitatea compatibilizării cu sistemele de învăţământ din Uniunea Europeana oferă 
doar o parte din argumentele pentru dezvoltarea sistemelor de Management şi de asigurare a 
calităţii educaţiei. Nevoile interne de dezvoltare şi reformă, aşa cum au fost ele identificate în 
documentele diagnostice şi strategice elaborate de către MEN și de către alte instituţii sunt alte 
argumente în favoarea dezvoltării sistemelor de management şi de asigurare a calităţii. 

Motivaţia este fundamentată pe analiza mediului intern şi extern realizată în PDI, 
planurile operaţionale, manageriale şi proiectele propuse în şcoală. 

PRINCIPII ALE DEMERSURILOR CEAC 
Toate demersurile specifice ale membrilor CEAC au la bază următorul set de norme 

generale, elaborate în concordanţă cu prevederile Metodologiei de asigurare a calităţii educaţiei 
dar şi cu Standardele de calitate ISO şi EQFM, recunoscute la nivel european: 

1. Principiul omniprezenţei autoevaluării 
Ciclul dezvoltării unităţii şcolare trebuie considerat un ciclu al calităţii şi, ca urmare, 

creşterea calităţii educaţiei trebuie să devină, în mod explicit, baza întregului proces de 
proiectare/planificare realizat la nivelul unităţii şcolare. Ca urmare, mecanismele de autoevaluare 
vor fi prezente: 

■ în toată proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţii şcolare; 
■ în implementarea acestor proiecte, programe, planuri şi acţiuni; 
■ în funcţionarea concretă, de zi cu zi a unităţii şcolare; 
■ în evaluarea activităţii curente şi a îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor propuse. ~ 

2. Similitudinea funcţională a evaluării interne şi externe 
Este evident faptul că autoevaluarea trebuie să asigure, în primul rând, realizarea 

principalelor funcţii ale evaluării - anume: 
 îmbunătăţirea activităţii curente - evaluarea trebuie să fie oportună, să împiedice 

apariţia disfuncţiilor majore şi, în acelaşi timp, să arate foarte clar ce a mers ţi ce nu în activităţile 
trecute; 

 asigurarea feed-back-ului pentru grupurile semnificative de interes - rezultatele 
acţiunilor 

 revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul 
unităţii şcolare trebuie cunoscute de către elevi, părinţi, cadre didactice, manageri, comunitate în 
ansamblul ei, pentru ca acestea să servească mai bine misiunii asumate. 

3. Practicabilitatea 
Prin sistemul propus de management al calităţii va fi promovat şi principiul 

practicabilităţii, astfel încât sistemul să nu devină birocratic. Ca urmare, procedurile de asigurare a 
calităţii nu vor „încărca” suplimentar cadrele didactice, sau membrii echipei manageriale. 
Totodată, procedurile de asigurare a calităţii nu vor fi separate de procedurile normale de 
dezvoltare instituţională. Sistemele şi procedurile de asigurare a calităţii nu reprezintă ceva în 
plus, nu sunt „paralele” faţă de cele care sigură funcţionarea şi dezvoltarea unităţii şcolare, ci parte 
integrantă a acestora. 
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4. Evitarea birocratizării  
În afara documentelor expres prevăzute de actele normative, cantitatea de documente 

solicitate va fi redusă la minimum. 
5. Principiul consistenţei dovezilor 

Dovezile activităţilor concrete de management al calităţii la nivelul tuturor subsistemelor 
instituţiei (atât cele gestionate direct de CEAC, cât şi cele deţinute de cadrele didactice ori de 
responsabilii diverselor compartimente) vor avea următoarele calităţi: 

■ valide: dovezile sunt semnificative şi susţin punctele tari sau punctele sunt slabe 
identificate; 

■ cuantificabile: sunt folosiţi indicatori de performanţă interni şi sau externi, sunt 
folosite atât cifre cât şi procente şi sunt clare şi fără ambiguităţi; 

■ suficiente: pot fi verificate, există dovezi din trei surse separate şi din trei perspective 
diferite; 

■ actuale: dovezile sunt suficient de recente pentru a oferi o imagine precisă a situaţiei la 
momentul scrierii raportului de autoevaluare; 

■ exacte: dovezile sunt atribuite unor surse identificate şi verificabile. 
6. Principiul încrederii şi al „prezumţiei de adevăr” pentru declaraţiile privind calitatea 
7. Implicarea întregului personal, a elevilor şi părinţilor în implementarea sistemului de 

management al calităţii. 
 
La aceste principii se adaugă, în demersurile concrete de observare a activităţilor 

didactice, şi normele codului deontologic al evaluatorului. 

ŢINTELE STRATEGICE ALE EVALUĂRII CALITĂŢII PÂNĂ ÎN 2023 
Strategia de evaluare internă a calităţii este documentul care fixează, pe termen mediu, 

reperele generale ale acţiunilor de implementare la nivelul instituţiei a sistemului de management 
al calităţii, în aria de competenţă şi pe baza funcţiilor definite şi în Regulamentul propriu de 
organizare. 

Strategia include principiile, ţintele, direcţiile de acţiune ale CEAC, în concordanţă 
cu strategia de dezvoltare a şcolii, prevăzută in PDI şi în Planurile operaţionale. Acolo unde 
este necesar, sunt prevăzute şi termenele de materializare ale acţiunilor concrete. 

Pe baza reperelor conceptuale şi metodologice care fundamentează Strategia pe termen 
mediu privind implementarea sistemului de management al calităţii educaţiei în învăţământul 
preuniversitar, pentru perioada 2019-2021 ne propunem cinci direcţii de acţiune cu ţintele 
strategice aferente: 
a) DEZVOLTAREA CURRICULARĂ 

Implementarea eficientă a Curriculum-ului Naţional şi a Curriculum-ului la Decizia Şcolii 
printr-o abordare orientată spre nevoile beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 
 Identificarea cererii și nevoilor de educație ale elevilor; 
 Multiplicarea si diversificarea ofertei CDS, conceputa ca suita de discipline noi si proiectarea 

lor prin cooperarea unor grupuri mixte ; 
 Achiziționarea a cel puțin 300 de volume de carte pentru biblioteca școlară; 
 Îmbunătăţirea permanenta a rezultatelor şcolare ale elevilor si susţinerea performanţelor 

elevilor cu aptitudini. 
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b) ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ A CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE 
Dezvoltarea, perfecționarea şi eficientizarea activităţii manageriale si a managementului 

calităţii. 
 Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării instituţionale sistematice; 
 Asigurarea calității serviciilor educaționale prin activități în domeniul instructiv educativ, 

resurse umane, baza materială, relații externe; 
 Asigurarea egalităţii de şanse pentru elevii şi cadrele didactice din şcoală. 

c) DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
Perfecționarea si formarea continua a cadrelor didactice, personalului auxiliar si 

nedidactic, dezvoltarea competențelor cadrelor didactice privind utilizarea tehnologiilor moderne 
de învățare și comunicare. 

 Identificarea nevoilor si posibilităților de formare a personalului didactic, didactic auxiliar 
și nedidactic. 

 Perfecționarea si formarea continua a cadrelor didactice. 
d) ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE SI DEZVOLTAREA BAZEI 

MATERIALE 
Completarea, diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale 

şi financiare. 
 Optimizarea bazei materiale pentru asigurarea unui mediu sigur pentru elevi și personal. 
 Asigurarea de resurse bugetare sau extrabugetare pentru derularea proiectelor școlii. 

e) DEZVOLTAREA RELATIILOR COMUNITARE 
Optimizarea relației școală – comunitate, îmbunătățirea relației școală – părinți si 

promovarea imaginii scolii în cadrul procesului de dezvoltare a instituției. 
 Promovarea elementelor de identitate si cultura specifica scolii si a produselor realizate de 

elevi. 
 Estimarea nivelului de satisfacție a comunității in raport cu școala si identificarea unor 

masuri care pot determina creșterea prestigiului acesteia in comunitate. 
 Promovarea imaginii școlii în comunitatea locală, bazată pe principii de marketing 

educaţional. 
 

Din Proiectul de Dezvoltare Instituţională au fost preluate realizările reprezentative 
pentru anul şcolar anterior şi analiza SWOT. 
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ANALIZA SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 
 Şcoala dispune de documente curriculare 

oficiale: planuri-cadru, programe şcolare, 
ghiduri şi standarde de evaluare pentru 
fiecare nivel de școlarizare. 

 Curriculum la decizia şcolii este 
diversificat, se ţine cont de dorinţele 
elevilor, baza materială şi de încadrare. 

 Surse informaţionale bogate: manuale, 
auxiliare didactice, ghiduri de aplicare, 
bibliotecă, internet. 

 Oferta curriculară răspunde nevoilor de 
dezvoltare personală a majorității elevilor, 
situație reflectată și de rezultatele obținute 
de către elevi la concursurile școlare, 
examene naționale. 

 Personal didactic calificat, 80,3 % cu gradul 
didactic I; 

 Personal didactic auxiliar bine pregătit la 
toate compartimentele; 

 Elevi dotaţi pentru activitatea de 
performanţă; 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de 
formare; 

 Preocuparea cadrelor didactice pentru 
dobândirea abilităţilor în domeniul IT şi 
preocupări pentru predarea lecţiilor asistate 
pe calculator; 

 Relaţiile interpersonale existente 
favorizează crearea unui climat educaţional 
deschis, stimulativ; 

 Există o bună repartizare a responsabi-
lităţilor pentru cadrele didactice (există 
comisii constituite pe diverse probleme) şi o 
bună coordonare a acestora; 

 Ameliorarea conflictelor ivite prin 
activitatea cabinetului psihopedagogic. 

 Baza materială bună şi în continuă 
modernizare; 

 Şcoala deţine autorizaţie de funcţionare; 
 Şcoala dispune de o bază didactică bună, 

înnoită permanent prin eforturi proprii, de 
manuale auxiliare didactice; 

 Menţinerea stării de funcţionare prin 

 Orarul școlii –în două schimburi; 
 Programul elevilor de la profilul pedagogic, 

foarte încărcat; 
 Oferta C.D.Ş. a şcolii nu satisface în 

totalitate nevoile educaţionale ale elevilor, 
şi nu constituie întotdeauna o activitate 
atractivă pentru aceştia; 

 Programe şcolare încărcate; 
 Cantitate mare de informații prezentate 

expozitiv, neatractiv; 
  Componența numerică foarte mare a 

grupelor de eleve practicante (profil 
pedagogic), stabilită 
conform legislației, ceea ce îngreunează 
demersul didactic; 

 Preocuparea insuficientă, formalism a unor 
diriginți în desfășurarea activităților 
extracurriculare; 

 Ponderea prea mare a pregătirii teoretice în 
detrimentul celei practice, cu accent pe 
cunoştinţe şi mai puţin pe abilităţi în 
activitatea de la clasă; 

 Incapacitatea unor cadre didactice de a 
recepta şi aplica metodele şi tehnicile 
moderne de învăţare şi evaluare; 

 Blazarea şi rutina unor cadre didactice 
privind organizarea lecţiilor, centrarea 
activităţii didactice pe profesor, lipsa unor 
priceperi şi deprinderi de a lucra pe 
calculator; 

 Unele cadre didactice nu îşi asumă 
responsabilitatea gestionării şi întreţinerii 
bunurilor din cabinet; 

 Folosirea incorectă a utilităţilor de către 
elevi; 

 Lipsa sălii de lectură la bibliotecă; 
 Număr mic de proiecte de parteneriat cu 

şcoli din alte ţări; 
 Inconsecvenţa în promovarea imaginii şcolii 

la nivel de municipiu şi judeţ. 
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activităţi de întreţinere şi reparaţii periodice; 
 Existenţa cabinetelor şi a laboratoarelor 

funcţionale: fizică, chimie, biologie şi 
informatică; 

 Şcoala dispune de supraveghere video pe 
timp de noapte şi în perioada sărbătorilor 
legale; 

 Sălile de clasă au fost dotate cu camere 
pentru supraveghere audio-video, în vederea 
bunei desfășurări a examenelor naționale, 

 Şcoala are sală şi terenuri de sport, vestiare 
şi toalete, amfiteatru cu 56 de locuri, 
bibliotecă, sală amenajată pentru lapte şi 
corn; 

 Sala de sport a fost reabilitată, fiind dotată 
cu podea sintetică, îmbunătățind mult 
demersul didactic; 

 Terenul de sport a fost asfaltat, asigurând un 
nivel calitativ ridicat procesului didactic; 

 Colaborarea bună cu Primăria şi Consiliul 
Local privind fondurile de buget, 
repartizarea şi desfăşurarea cheltuielilor în 
funcţie de nevoi. 

 Colaborarea cu Primăria, Poliţia 
Municipiului, Direcţia pentru Sănătate 
Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă, 
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Oficiu 
pentru protecţia consumatorului, Clubul 
Sportiv Școlar, C.S.M.”Danubiu” Tulcea, 
A.J.Fotbal; 

 Realţii de perteneriat cu diferite asociaţii şi 
instituţii locale; 

 Relaţii de parteneriat cu şcoli şi licee din 
ţară. 

Oportunități Amenințări  
 Oferta mare de auxiliare didactice permite o 

selecţie riguroasă; 
 Alocarea unor sume importante de la bugetul 

de stat pentru formarea continuă a cadrelor 
didactice; 

 Varietatea cursurilor de formare şi 
perfecţionare organizate de CCD; 

 Existenţa de programe şi activităţi 
extracurriculare la nivel judeţean şi naţional 
care vizează 
toate compartimentele educative şi încurajează 

 Existenţa unor necorelări între programele 
şcolare atât pe verticală cât şi pe orizontală; 

 Starea precară a manualelor şcolare; 
 Lipsa de autonomie a şcolilor în selecatrea 

cadrelor didactice; 
 Delicvenţa juvenilă aflată în creştere; 
 Conservatorism în utilizarea metodelor activ 

participative de predare-învăţare-evaluare; 
 Blazarea şi rutina cadrelor didactice privind 

organizarea procesului didactic; 
 Fluctuaţia personalului didactic; 
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dezvoltarea personală a elevilor; 
 Metodiştii, responsabilii cercurilor 

pedagogice, membri în consiliile consultative 
pe discipline care disiminează bunele practici; 

 Existența în școală a două cadre didactice, 
coordonatori, de centru de examen ECDL; 

 Solicitări de închiriere a spaţiilor şcolare în 
condiţii avantajoase; 

 Paletă largă de oferte pentru proiecte de 
parteneriat; 

 Descentralizare şi autonomie instituţională; 
 Existenţa de e-mail în şcoală şi navigarea pe 

internet pentru documentare; 
 Număr mare de solicitări de înmatriculare din 

alte sectoare şcolare. 

 Lipsa de timp a părinţilor ce conduce la o 
slabă implicare a familiei în viaţa şcolii; 

 Număr mare de elevi, având părinți plecați la 
muncă în străinătate; 

 Existenţa unor cadre didactice care nu-şi 
asumă responsabilitatea gestionării şi 
întreţinerii 
bunurilor din cabinet; 

 Bugetul limitat al comunităţii locale faţă de 
nevoile şcolii; 

 Perceperea eronată a unor părinţi cu privire la 
obligaţiile şi responsabilităţile şcolii; 

 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 
conduce la uzura morală a echipamentelor 
existente. 

 

CAPITOLUL	3:	REZUMATUL	PRINCIPALELOR	ASPECTE	CARE	
NECESITĂ	DEZVOLTARE-PRIORITĂȚILE	ȘCOLII	

Câteva dintre aspectele care necesită dezvoltare sunt următoarele: 
 Diversificarea C.D.Ș. pentru a asigura și alte nevoi educaţionale suplimentare sau 

complementare ale elevilor; 
 Performanțe atinse la olimpiade școlare; 
 Îmbunătățirea performanțelor școlare și de specialitate ale elevilor de la profilul 

vocațional; 
 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ, prin formarea cadrelor didactice 

privind: 
- folosirea softurilor educaţionale; 
- învăţarea centrată pe elev; 
- orientarea şi consilierea privind cariera; 
- parteneriat şi lucru în echipă; 
- integrarea elevilor cu nevoi educaţionale speciale; 

 Îmbunătățirea şi dezvoltarea relațiilor de comunicare: 
- Şcoala – comunitatea locală; 
- Şcoala – familie şi alți factori educaţionali; 
- Profesor – elev; 
- Profesor – părinte; 
- Elev – elev; 

 Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional şi internaţional prin 
actualizarea 

site-ului şi prin derularea unor proiecte educaţionale; 
 Baza materială existentă; 
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CAPITOLUL	4:	MODALITĂȚILE	DE	IMPLEMENTARE	A	
STRATEGIEI	DE	EVALUARE	A	CALITĂȚII	

 
Avându-se în vedere descriptorii de performanţă din raportul de autoevaluare, în cadrul 

managementului calităţii îmbunătăţirea calităţii se face prin: 
> evaluări periodice - întruniri lunare ale membrilor comisiei si analiza activităţilor 

comisiei în perioada anterioara desfăşurării întâlnirii (procese verbale); 
> evaluare finală prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfârşitul anului; 
> elaborarea Planului de îmbunătăţire conform metodologiei si avându-se în vedere 

punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare; 
> elaborarea si aplicarea periodică de chestionare care vizează activităţile membrilor 

personalului pentru asigurarea calităţii în învăţământ; 
> planul de îmbunătăţire elaborat este aplicat prin îndeplinirea acţiunilor precizate 

referitoare la punctele slabe din planul de îmbunătăţire şi respectarea termenelor limita de 
desfăşurare a acţiunilor. 

  
Cadrul normativ general: 
- Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011 
- SR EN ISO 9000: 2001-Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi 

vocabular. 
- SR EN ISO 9001: 2001- Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. 
- SR EN ISO 9004: 2001- Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru 

îmbunătăţirea performanţelor. 
- SR EN 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau 

mediului 
- IWA- Standard cu linii directoare pentru aplicarea standardului ISO 9001:2001 
- H.G. nr.238/2000 privind evaluarea performanţelor individuale 
- H.G. 1477/2003 privind criterii minime obligatorii de acreditare si evaluare 
- Ordin nr. 4889/09.08.2006 privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în 

educaţie şi formare profesională la nivelul reţelei învăţământului profesional şi tehnic 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, aprobată cu completări si modificări prin LEGEA nr. 87/13.04.2006, cu modificările 
ulterioare; 

- H.G. nr.1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare 
al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar; 

- H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare/funcţionare 
provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de 
evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

- H.G. nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în 
vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie; 

- H.G. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare 
periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

- O.M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experţilor în 
evaluare si acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar; 

- O.M. 5338/11.10.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie şi de 
formare a experţilor înscrişi în Registrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul 
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Preuniversitar al experţilor în evaluare si acreditare şi a Programului de formare pentru experţii în 
evaluare si acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar.  

Cadrul normativ intern şi documente reglatoare: 
- Regulament de ordine interioară 
- Manualul de asigurare al calităţii 
- Proceduri 
- Regulamentul de funcţionare al CEAC 
- Planuri operaţionale manageriale 
- Planul de îmbunătăţire al calităţii 
Structuri implicate: 
- Echipa managerială 
- Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
- Comisii metodice şi funcţionale 
- Cadre didactice, personal auxiliar 
Instrumente de evaluare : 
- Raportul anual de autoevaluare, anul şcolar 2018-2019 
- Rapoarte de monitorizare 
- Chestionare privind satisfacţia personalului implicat în procesul instructiv – educativ 
- Chestionare privind desfăşurarea activităţii CEAC 
- Chestionare privind asigurarea calităţii în şcoală 
Activităţi specifice: 
- Reactualizarea componenţei comisiilor si distribuirea sarcinilor de lucru 
- Întocmirea rapoartelor anuale/semestriale de analiză la nivelul echipei manageriale şi la 

nivel de comisii 
- Întocmirea planurilor operaţionale specifice la nivelul echipei manageriale şi la nivel de 

comisii 
- Depunerea documentaţiei pentru autorizare/acreditare a calificărilor propuse/existente în 

şcoală şi derularea vizitei externe pentru autorizare/acreditare 
- Întocmirea raportului anual de evaluare internă, pentru anul şcolar anterior 
- Întocmirea Planului de îmbunătăţire 
- Reactualizarea regulamentelor interne 
- Aplicarea şi interpretarea chestionarelor, valorificarea feedback-ului 
- Încheierea/revizuirea unor protocoale de parteneriat cu unităţi de învăţământ, agenţi 

economici şi alte organizaţii 
- Întocmirea si afişarea graficelor de asistenţă 
- Revizuirea Manualului de Asigurare a Calităţii 
- Întocmirea şi aplicarea de proceduri operaţionale 
- Informări periodice, în consiliile profesorale 
Rolul CEAC, programe şi activităţi: 
Misiunea CEAC este aceea de a efectua evaluarea internă a calităţii în educaţia oferită de 

instituţia de învăţământ preuniversitar Liceul Teoretic „Ion Creangă”, în vederea: 
- cuantificării capacităţii liceului, ca organizaţie furnizoare de educaţie, de a satisface 

aşteptările beneficiarilor direcţi şi indirecţi precum şi standardele de calitate; 
- asigurării protecţiei beneficiarilor programelor de studii ale şcolii, prin producerea şi 

diseminarea de informaţii sistematice şi credibile, accesibile publicului în legătură cu programul 
de asigurare a calităţii în şcoală; 
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