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Atribuţiile membrilor CEAC 
 

 

 

Coordonator CEAC - Director Adjunct, prof. EFTIMI SORINA 

1. Atribuţii comune: 

 participă la toate şedinţele CEAC; 

 exprimă opiniile personale pe marginea problemelor dezbătute; 

 participă la elaborarea tuturor instrumentelor şi documentelor CEAC; 

 se documentează permanent în legătură cu materialele informative apărute în 

acest domeniu; 

 diseminează informaţia specifică tuturor membrilor CEAC; 

 propune şi analizează itemii chestionarelor elaborate. 

 

      2. Atribuţii specifice: 

 prezintă activitatea CEAC; 

 urmăreşte şi monitorizeză respectarea calendarului activităţilor propuse şi 

realizarea obiectivelor; 

 stabileşte, prin consultarea membrilor CEAC, datele de întrunire a comisiei şi 

ordinea de zi; 

 înştiinţează membrii comisiei despre ora şi locul de desfăşurare a activităţii 

acesteia; 

 mediază comunicarea şi relaţionarea CEAC cu directorul de la Colegiul 

Naţional de Artă „Regina Maria” Constanţa; 

 întocmeşte procese verbale pentru fiecare întrunire a CEAC; 

 menţine şi completează permanent Portofoliul CEAC cu materialele şi 

documentele necesare; 

 completează centralizatorul RAEI 

 completează rapoartele de monitorizare internă 

 eleborează/ revizuiește procedurile care se impun 

 finalizează și inițializează RAEI 
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RESPONSABIL CEAC 

 

1.Atribuţii comune: 

 participă la toate şedinţele CEAC; 

 exprimă opiniile personale pe marginea problemelor dezbătute; 

 participă la elaborarea tuturor instrumentelor şi documentelor CEAC; 

 se documentează permanent în legătură cu materialele informative apărute în 

acest domeniu; 

 diseminează informaţia specifică tuturor membrilor CEAC; 

 propune şi analizează itemii chestionarelor elaborate. 

 

2.Atribuţii specifice: 

 prezintă activitatea CEAC; 

 urmăreşte şi monitorizeză respectarea calendarului activităţilor propuse şi 

realizarea obiectivelor; 

 înştiinţează membrii comisiei despre ora şi locul de desfăşurare a activităţii 

acesteia; 

 propune şi analizează itemii chestionarelor; 

 distribuie  elevilor/ profesorilor chestionare de sondare a opiniei; 

 se documentează cu privire la experienţele similare comisiei la nivel naţional; 

 completează baza de date RAEI 

 popularizează rapoartele de monitorizare internă, postându-le pe site-ul ISJ 

 elaborează/ revizuiește procedurile care se impun 

 

 

MEMBRII CEAC 

 

1.Atribuţii comune: 

 participă la toate şedinţele CEAC; 

 exprimă opiniile personale pe marginea problemelor dezbătute; 

 participă la elaborarea tuturor instrumentelor şi documentelor CEAC; 

 se documentează permanent în legătură cu materialele informative apărute în 

acest domeniu; 

 diseminează informaţia specifică tuturor membrilor CEAC; 

 propune şi analizează itemii chestionarelor elaborate. 

 

2.Atribuţii specifice: 

 prezintă activitatea CEAC; 

 urmăreşte şi monitorizeză respectarea calendarului activităţilor propuse şi 

realizarea obiectivelor; 

 înştiinţează membrii comisiei despre ora şi locul de desfăşurare a activităţii 

acesteia; 

 propune şi analizează itemii chestionarelor; 



 distribuie  elevilor/ profesorilor chestionare de sondare a opiniei; 

 se documentează cu privire la experienţele similare comisiei la nivel naţional; 

 completează baza de date RAEI 

 popularizează rapoartele de monitorizare internă, postându-le pe site-ul ISJ 

 elaborează/ revizuiește procedurile care se impun 

 

 

CONSILIER LOCAL  

1.Atribuţii comune: 

 participă la toate şedinţele CEAC; 

 exprimă opiniile personale pe marginea problemelor dezbătute; 

 participă la elaborarea tuturor instrumentelor şi documentelor CEAC; 

 se documentează permanent în legătură cu materialele informative apărute în 

acest domeniu; 

 diseminează informaţia specifică tuturor membrilor CEAC; 

 propune şi analizează itemii chestionarelor elaborate. 

 

2.Atribuţii specifice: 

 intermediază relaţia şcolii cu Consiliul Local; 

 informează CEAC în legătură cu oportunităţile de dezvoltare instituţională şi 

educaţională pe care comunitatea  le proiectează  pentru învăţământul local; 

 formulează solicitări din partea şcolii către Consiliul Local în vederea 

sprijinirii proiectelor  iniţiate, după caz; 

 sprijină CEAC în finalizarea proiectelor întreprinse pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii; 

 

REPREZENTANTUL PĂRINŢILOR  

1.Atribuţii comune: 

 participă la toate şedinţele CEAC; 

 exprimă opiniile personale pe marginea problemelor dezbătute; 

 participă la elaborarea tuturor instrumentelor şi documentelor CEAC; 

 se documentează permanent în legătură cu materialele informative apărute în 

acest domeniu; 

 diseminează informaţia specifică tuturor membrilor  CEAC; 

 propune şi analizează itemii chestionarelor elaborate. 

 

2.Atribuţii specifice: 

 sprijină comisia în chestionarea părinţilor elevilor privind  modalităţi de 

asigurare a calităţii educaţiei la Colegiul Naţional de Artă „Regina Maria” 

Constanţa 
 

 


