
 

ATRIBUŢIILE MEMBRILOR 

COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

an școlar 2019-2020 

 

NR. 
CRT. 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE /  
CALITATEA 
DE MEMBRU 
C.E.A.C 

RESPONSABILITĂŢI 

 Coordonator 

operativ C.E.A.C 

 

• coordonează îndeplinirea hotărârilor comisiei;  
• reprezintă comisia în raporturile cu conducerea unităţii 
de învăţământ, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu 
persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cu orice 
instituţie sau organism interesat de domeniul de activitate al 
comisiei, cu respectarea prevederilor legale în acest sens;  
• realizează informări către conducerea Liceul 
Tehnologic Voinești, MEN, ARACIP, privind monitorizarea, 
consilierea şi îndrumarea la nivelul şcolii, pe baza 
standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a 
standardelor proprii specifice şi propune măsuri ameliorative;  
• stabileşte atribuţiile şi sarcinile membrilor comisiei;  
• informează periodic Consiliul de Administraţie asupra 
activităţii comisiei, precum şi comisia asupra deciziilor 
Consiliului de Administraţie referitoare la calitate;  
• promovează în Consiliul de Administraţie hotărârile 
comisiei;  aprobă evaluarea anuală a performanţelor 
profesionale ale personalului din cadrul comisiei propunând 
modificările legale;  
• asigură armonizarea politicii calităţii în strategia 
generală;  
• monitorizează şi evaluează modul de aplicare şi nivelul 
de realizare a standardelor, a standardelor de referinţă şi a 
indicatorilor de performanţă, conform normelor ARACIP;  
• elaborează strategia de lucru a comisiei (stabilirea 
priorităţilor pe domenii/subdomenii de evaluare şi asigurare a 
calităţii; elaborarea şi aplicarea instrumentelor de lucru; 
monitorizarea, evaluarea şi stabilirea măsurilor de 
îmbunătăţire);  
• întocmeşte planul de îmbunătăţire a calităţii în unitatea 
şcolară şi planul de remediere;  
• verifică modul de întocmire a raportului anual de 
evaluare internă a calităţii (RAEI).  

 

Atribuţii generale ale membrilor CEAC:  

 monitorizează şi evaluează modul de aplicare şi nivelul de realizare a standardelor, a 

standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă, conform normelor 

ARACIP;  



 participă la elaborarea strategiei de lucru a comisiei (stabilirea priorităţilor pe 

domenii/subdomenii de evaluare şi asigurare a calităţii; elaborarea şi aplicarea 

instrumentelor de lucru; monitorizarea, evaluarea şi stabilirea măsurilor de 

îmbunătăţire);  

 colaborează cu întregul corp profesoral în realizarea planului de activitate pentru 

îmbunătăţirea calităţii;  

 aplică metodologia de evaluare instituţională a organizaţiilor furnizoare de educaţie;  

 aplică manualele de evaluare internă a calităţii;  

 elaborează instrumente interne de monitorizare, analiză şi evaluare a calităţii;  

 propune măsuri corective și preventive;  

 propune, elaborează, aplică şi îmbunătățește proceduri de lucru;  

 contribuie la colectarea de dovezi privind calitatea educației oferite de școală;  

 participă la culegerea informaţiilor, în vederea întocmirea raportului anual de evaluare 

internă a calităţii (RAEI);  

 primesc și alte atribuții din partea coordonatorului.  

 

Atribuţii specifice ale membrilor CEAC: 
2. Mocanu Ecaterina 

 (membru CEAC ) 
• Răspunde de activitatea de asigurare a calităţii la ciclul primar şi 
gimnazial; 
• Colaborează cu responsabilii comisiilor metodice şi colectivelor 
de catedră; 
• Elaborează, tehnoredactează şi aplică chestionare pentru evaluarea 
calităţii; 
• Monitorizează portofoliile cadrelor didactice; 

• Elaborează si tehnoredactează documente de lucru ale Comisiei; 
• Contribuie la realizarea RAEI; 
• Contribuie la realizarea bazei de date a a comisiei; 
• Colectează dovezi de la beneficiari privind calitatea educaţiei 
oferite de şcoală; 
•   Interacţionează cu elevii pentru obţinerea de date şi informaţii 

referitoare la calitatea educaţiei oferite de şcoală; 
• Realizează comunicări cu cadrele didactice , elevii şi părinţii 
pentru diseminarea informaţiilor privind cultura calităţii în unitatea 
şcolară; 
• Propune şi elaborează proceduri pentru optimizarea activităţii; 
• Primeşte şi alte atribuţii din partea coordonatorului; 
• Participă la elaborarea documentelor proiective ale 
CEAC; 
•   Propune măsuri corective şi preventive. 

3. Arsene Carmen 
(membru CEAC -
secretar) 

• Răspunde de activitatea de asigurare a calităţii la ciclul preșcolar, 
primar şi liceal; 
• Colaborează cu responsabilii comisiilor metodice şi colectivelor 
de catedră; 
• Elaborează, tehnoredactează şi aplică chestionare pentru evaluarea 
calităţii; 
• Monitorizează portofoliile cadrelor didactice; 
• Elaborează si tehnoredactează documente de lucru ale Comisiei; 



• Contribuie la realizarea RAEI; 
• Contribuie la realizarea bazei de date a a comisiei; 
•Asigură încărcarea datelor pe plarforma https://calitate.aracip.eu 
• Colectează dovezi de la beneficiari privind calitatea oferită de 
şcoală; 
• Realizează comunicări cu cadrele didactice , elevii şi părinţii 
pentru diseminarea informaţiilor privind cultura calităţii în unitatea 
şcolară; 
• Propune şi elaborează proceduri pentru optimizarea activităţii; 
• Primeşte şi alte atribuţii din partea coordonatorului; 
• Întocmeşte PV de şedinţă; 
• Participă la elaborarea documentelor proiective ale 
CEAC; 
• Propune măsuri corective şi preventive.educaţiei oferite de şcoală; 
• Interacţionează cu elevii pentru obţinerea de date şi informaţii 
referitoare la calitatea educaţiei oferite de unitatea de invatamant 

4.  Enachi Oana 
(reprezentantul 
sindicatului în 
CEAC) 

• Observator sindical la lucrările Comisiei; 
• Propune, elaborează, aplică şi îmbunătăţeşte proceduri de lucru; 
• Se preocupă ca drepturile, obligaţiile, responsabilităţile tuturor 
categoriilor de personal dar şi ale elevilor să fie respectate în unitatea 
şcolară; 
• Se preocupă de respectarea legalităţii activităţii CEAC; 
• Monitorizează activitatea Comisiei; 
• Contribuie la redactarea materialelor Comisiei care vor fi supuse 
aprobării CA; 
• Participă la activitatea de colectare de dovezi privind calitatea 
educaţiei oferite de şcoală; 
• Contribuie la redactarea şi prezentarea RAEI; 
• Primeşte şi alte atribuţii din partea coordonatorului; 
• Participă la elaborarea documentelor proiective ale 
CEAC; 
• Propune măsuri corective şi preventive. 

5.  
 
(reprezentantul 
Consiliului Local) 

• Asigură legătura şcolii cu autorităţile locale; 
• Colectează date şi informaţii din comunitate şi din partea 
autorităţilor locale în legătură cu calitatea educaţiei oferite de şcoală; 
• Participă la lucrările Comisiei şi la elaborarea documentelor 
proiective ale CEAC; 
• Propune măsuri corective şi preventive. 

6.  Ionescu Cornelia 
(reprezentantul 
Comitetului de 
Părinţi) 

• Asigură legătura şcoală-părinţi; 
• Informează părinţii în legătură cu problematica asigurării calităţii 
şi cu activitatea Comisiei; 
• Este purtătorul de cuvânt al opiniei părinţilor; 
• Colectează date şi informaţii în legătură cu nivelul de satisfacţie al 
părinţilor referitor la calitatea educaţiei furnizate de unitatea şcolară; 
• Primeşte şi alte atribuţii din partea coordonatorului; 
• Participă la elaborarea documentelor proiective ale 
CEAC; 

• Propune măsuri corective şi preventive. 
7. Călinescu Andreea 

(reprezentantul 
elevilor) 

 Diseminarea informaţiilor cu privire la procesul de asigurare 
a calităţii la nivelul Consiliului Consultativ al Elevilor; 
 Participarea activă la elaborarea chestionarelor şi a 



materialelor adresate elevilor; 
 Colectarea propunerilor, sugestiilor şi doleanţelor elevilor, 

precum şi informarea comisiei asupra opiniilor elevilor 
privind procesul de asigurare a calităţii; 
 Răspunde de aplicarea şi monitorizarea chestionarelor 

aplicate elevilor; 
 Menţine legătura între comisie şi colectivele de elevi; 
 Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, 

respectiv la şedinţele extraordinare, ori de câte ori este cazul; 
Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării 
îndeplinirii descriptorilor de performanţă pentru principiile 
calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii 
şcolare. 

 


