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SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE MEMBRILOR COMISIEI DE 
EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

 

NR.CRT. NUMELE ȘI PRENUMELE 
MEMBRU COMISIE 

SARCINI 

1.  PREȘEDINTE 
DIRECTOR 

prof. CIOCĂNEL ADRIANA 

 Îndrumă activitatea tuturor Comisiilor din 
unitatea școlară; 

 Aprobă documentele comisiei: planul 
operațional, planul de îmbunătățire, 
formularele de monitorizare, raportul de 
autoevaluare; 

 Realizează observarea lecțiilor; 
 Contribuie la completarea raportului de 

autoevaluare internă. 
2.  MEMBRU 

DIRECTOR ADJUNCT 
prof. IFRIM MARIANA 

 Contribuie la gestionarea dovezilor; 
 Verifică portofoliile cadrelor didactice și ale 

elevilor; 
 Realizează observarea lecțiilor; 
 Elaborează proceduri; 
 Contribuie la completarea raportului de 

autoevaluare internă. 
3.  RESPONSABIL CEAC 

prof. MARIN OANA MARIA 
 Coordonează activitatea Comisiei; 
 Elaborează planul operațional al Comisiei; 
 Inițiază și completează raportul de 

autoevaluare internă; 
 Realizează planul de îmbunătățire; 
 Gestionează întreaga documentație a 

comisiei, 
 Monitorizează activitatea comisiei; 
 Elaborează proceduri; 
 Realizează observarea lecțiilor; 
 Contribuie la realizarea de interviuri cu 

elevii și părinții, partenerii sociali. 
4.  MEMBRU 

prof. BRANIȘTE DORINA 
 Contribuie la gestionarea dovezilor; 
 Verifică portofoliile cadrelor didactice și ale 

elevilor; 
 Realizează observarea lecțiilor; 
 Elaborează proceduri; 
 Elaborează chestionare și fișe de lucru ale 

comisiei; 
 Contribuie la realizarea de interviuri cu 

elevii și părinții, partenerii sociali. 
 



5.  MEMBRU 
prof. IONIȚĂ DOINA 

 Contribuie la gestionarea dovezilor; 
 Verifică portofoliile cadrelor didactice și ale 

elevilor; 
 Elaborează chestionare și fișe de lucru ale 

comisiei; 
 Centralizează rezultatele chestionarelor; 
 Contribuie la realizarea de interviuri cu 

elevii și părinții, partenerii sociali; 
 Contribuie la realizarea bazei de date a 

comisiei; 
6.  MEMBRU 

prof. CHETRONIE JUJĂU 
VALENTINA 

 Întocmește procesele verbale ale comisiei; 
 Contribuie la gestionarea dovezilor; 
 Verifică portofoliile cadrelor didactice și ale 

elevilor; 
 Elaborează chestionare și fișe de lucru ale 

comisiei; 
 Contribuie la realizarea de interviuri cu 

elevii și părinții, partenerii sociali; 
7.  REPREZENTANTUL 

CONSILIULUI  LOCAL 
CIUBUCCIU EMIL 

 Stabilește legătura școală- Consiliu local; 
 Asigură dialogul și parteneriatul cu întreaga 

comunitate locală; 
 Asigură participarea comunității la viața 

școlii. 
8.  REPREZENANTUL 

PĂRINȚILOR 
PETICĂ RODICA 

 Asigură buna funcționare a relației familie- 
școală; 

 Comunică cu beneficiarii și clienții 
educației pentru o implicare activă și 
responsabilă în viața școlii; 

 Participă la organizarea și desfășurarea 
activităților extrașcolare și de promovare a 
imaginii școlii; 

 Contribuie la elaborarea, prelucrarea și 
analiza chestionarelor destinate părinților. 

9.  REPREZENTANTUL 
ELEVILOR 

DOBRE CARMEN 
CLS. XI D 

 Monitorizează și realizează sondaje de 
opinie în rândul elevilor pentru a stabili 
prioritățile și opțiunile acestora în ceea ce 
privește calitatea procesului instructiv 
educativ; 

 Sesizează disfuncționalități în procesul 
instructiv educativ; 

 Propune mijloace de îmbunătățire a 
procesului instructiv educativ; 

 Oferă informații privind oportunitățile de 
învățare; 

 Contribuie la promovarea imaginii școlii; 
 Contribuie la elaborarea, prelucrarea și 

analiza chestionarelor destinate elevilor. 
 

 

 


