
COLEGIUL NAŢIONAL „CALISTRAT HOGAŞ” - TECUCI 

COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

MEMBRULUI COMISIEI 

SARCINI 

1.  DIRECTOR 

prof. CIOCĂNEL ADRIANA 

 Îndrumă activitatea Comisiilor din unitatea şcolară 

 Aprobă documentele Comisiei: planul operaţional, planul 

de îmbunătăţire, formularele de monitorizare, raportul de 

autoevaluare 

 Monitorizează şi supervizează activitatea Comisiei 

 Realizează observarea lecţiilor 

 Membru în Comisia pentru Curriculum 

 Membru în Comisia pentru prevenirea şi reducerea 

violenţei în mediul şcolar 

 Membru în Comisia de acordarea a burselor, rechizitelor, 

bani de liceu şi euro 200 

 Monitorizează activitatea Comisiei de încadrare, 

salarizare şi control a documentelor şcolare 

 Monitorizează activitatea Comisiei privind organizarea 

admiterii elevilor în clasa a IX a 

 Monitorizează activitatea Comisiei privind admiterea în 

ciclul superior al liceului pentru elevii din clasa a X a 

              

2.  RESPONSABIL CEAC 

prof. MARIN OANA 

 Coordonează activitatea Comisiei 

 Elaborează planul operaţional al Comisiei 

 Realizează raportul de autoevaluare internă 

 Realizează planul de îmbunătăţire 

 Elaborează chestionare şi fişe de evaluare 

 Gestionează întreaga documentaţie a comisiei 

 Monitorizează activitatea Comisiei 

 Contribuie la realizarea de interviuri cu elevii şi părinţii, 

partenerii sociali 

 Verifică portofoliile cadrelor didactice şi ale elevilor 

 Elaborează proceduri 

 Membru în Comisia pentru organizarea activităţilor 

extraşcolare şi elaborarea ofertei colegiului 

 Membru în Comisia de proiecte şi programe 

3.  MEMBRU 

prof. BRANIŞTE DORINA 

 

 Contribuie la gestionarea dovezilor 

 Realizează observarea lecţiilor 

 Elaborează chestionare şi fişe de lucru ale comisiei 

 Întocmeşte procesele verbale ale Comisiei 

 Elaborează proceduri 

 Contribuie la realizarea de interviuri cu elevii şi părinţii, 

 Monitorizează trecerea ritmică a notelor în catalog 

 Membru în comisia pentru cercetarea abaterilor 



disciplinare a cadrelor didactice 

 Verifică portofoliile cadrelor didactice şi ale elevilor 

 Monitorizează activitatea comisiei de consiliere şi 

orientare 

 Monitorizează activitatea comisiei pentru relaţii cu 

comunitatea şi promovarea imaginii şcolii 

 MEMBRU 

prof. PETREA MARIA 

 Contribuie la gestionarea dovezilor 

 Elaborează chestionare şi fişe de lucru ale comisiei 

 Centralizează rezultatele chestionarelor 

 Verifică portofoliile cadrelor didactice şi ale elevilor 

 Membru în Comisia pentru cercetarea abaterilor 

disciplinare a cadrelor didactice 

 Contribuie la realizarea de interviuri cu elevii şi părinţii 

 Elaborează proceduri 

 Monitorizează activitatea Comisiei de verificare a 

parcurgerii ritmice a planificărilor calendaristice 

 Monitorizează activitatea Comisiei de recepţie a bunurilor 

materiale şi a reparaţiilor din şcoală , de inventariere şi 

casare 

 MEMBRU 

prof. IFRIM MARIANA 

 Contribuie la gestionarea dovezilor 

 Elaborează chestionare şi fişe de lucru ale comisiei 

 Centralizează rezultatele chestionarelor 

 Responsabil cu formarea cadrelor didactice 

 Monitorizează frecvenţa elevilor 

 Verifică portofoliile cadrelor didactice şi ale elevilor 

 Elaborează proceduri 

 Contribuie la realizarea de interviuri cu elevii şi părinţii 

 Monitorizează activitatea Comisiei pentru organizarea 

serviciului pe şcoală 

 Monitorizează activitatea Comisiei pentru distribuirea 

manualelor şi a altor reviste, ziare, publicaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRU 

prof. GLOD NELU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contribuie la gestionarea dovezilor 

 Elaborează chestionare şi fişe de lucru ale comisiei 

 Centralizează rezultatele chestionarelor 

 Contribuie la realizarea de interviuri cu elevii şi părinţii 

 Elaborează proceduri 

 Realizează observarea lecţiilor 

 Verifică portofoliile cadrelor didactice şi ale elevilor 

 Membru în Comisia pentru curriculum 

 Membru în Comisia pentru prevenirea şi reducerea 

violenţei în mediul şcolar 

 Membru în Comisia de întocmire a orarului şi distribuirea 

lui la elevi 

 Monitorizează activitatea Comisie de securitate şi sănătate 

în muncă 

 Monitorizează activitatea Comisiei de PSI 



 REPREZENTANTUL 

PĂRINŢILOR 

PETICĂ RODICA 

 

 Asigură buna funcţionare a relaţiilor familie-şcoală 

 Comunică  cu beneficiarii şi clienţii educaţiei pentru o 

implicare activă şi responsabilă în viaţa şcolii 

 Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

extraşcolare şi de promovare a imaginii şcolii 

 Contribuie la elaborarea, prelucrarea şi analiza 

chestionarelor destinate părinţilor. 

 

 REPREZENTANTUL 

CONSILIULUI LOCAL 

CIUBUCCIU EMIL 

 

 Stabileşte legătura şcoală - Consiliu local 

 Asigură  dialogul şi parteneriatul cu întreaga comunitate 

locală 

 Asigură participarea comunităţii la viaţa şcolii 

 

 REPREZENTANTUL 

ELEVILOR 

DOBRE CARMEN 

 Monitorizează şi realizează sondaje de opinie între ceilalţi 

elevi ai şcolii pentru a stabili priorităţile şi opţiunile 

acestora în ceea ce priveşte calitatea procesului instructiv-

educativ 

 Sesizează disfuncţionalităţi în procesul instructiv-educativ 

 Propune mijloace de îmbunătăţire a procesului instructiv-

educativ 

 Oferă informaţii privind oportunităţile de învăţare 

 Contribuie la promovarea imaginii şcolii 

 contribuie la elaborarea, prelucrarea şi analiza 

chestionarelor destinate elevilor 

 

 

 

 

 

 


