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COMPONENŢA COMISIEI PENTRU EVALUAREA  

ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE 

 

 

Nr.  

crt.  

Numele si prenumele  

membrilor din comisie  

Calitatea în comisie  

1. Iosub Lenuța Coordonator – profesor învățământ primar 

2.  Alexoae Cristina-Mădălina Membru, secretar – profesor  

3.  Moisă Carmen-Lucia Membru – profesor învățământ primar 

4. Țâțaru Cristina Membru – profesor învățământ preșcolar 

5. Ababei Radu Reprezentant al Consiliului Local 

6.  Leibu Angela Reprezentant al Comitetului de părinţi  

7.  Ciupală Angela Reprezentant al sindicatului reprezentativ 

 

 

                                   Director,                                                          Coordonator C.E.A.C. 

                         prof. Stamate Camelia                                          prof. înv. primar Iosub Lenuța 
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RESPONSABILITĂȚI ALE MEMBRILOR 

COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN 

EDUCAȚIE 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

membrului din comisie 
Sarcinile specifice şi activităţile corelate 

1. 
IOSUB LENUȚA 

(coordonatorul C.E.A.C.) 

 convoacă membrii comisiei; 

 coordonează întreaga activitate a comisiei; 

 monitorizează activitatea comisiei; 

 asigură informarea membrilor comisiei despre tematica 

ședinţelor de lucru; 

 răspunde de selectarea, păstrarea, verificarea materialelor și 

dovezilor; 

 răspunde de crearea bazei de date; 

 propune Proiectul Planului operațional anual; 

 gestionează întreaga documentaţie a comisiei; 

 realizează raportul de autoevaluare; 

 realizează planul de îmbunătăţire; 

 răspunde de actualizarea datelor comisiei pe site-ul școlii; 

 verifică documentele oficiale; 

 elaborează, aplică și interpretează chestionarele; 

 rezolvă problemele operative ce intervin în activitatea 

comisiei; 
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 răspunde de activitatea de asigurare a calității educației 

pentru ciclul primar; 

 informează Consiliul de administrație referitor la acțiunile pe 

care comisia le întreprinde, ori de câte ori este nevoie; 

 monitorizează activitatea comisiilor din Școala Gimnazială 

„Alexandru cel Bun” Bacău 

2. 

ALEXOAE  

CRISTINA-MĂDĂLINA 

(membru C.E.A.C.,  

secretar C.E.A.C.) 

 asigură informarea membrilor comisiei despre tematica 

şedinţelor de lucru; 

 răspunde de activitatea de asigurare a calității la ciclul 

gimnazial; 

 monitorizează activităţile extraşcolare şi extracurriculare la 

nivel primar și gimnazial; 

 elaborează, aplică și interpretează chestionarele; 

 colaborează cu responsabilii comisiilor metodice și 

colectivelor de catedră; 

 rezolvă problemele operative ce intervin în activitatea 

comisiei; 

 asigură armonizarea grupurilor de lucru ale C.E.A.C.; 

 elaborează documentele de lucru ale comisiei; 

 realizează observarea lecţiilor; 

 monitorizează procedurile specifice; 

 primește și alte atribuții din partea coordonatorului; 

 contribuie la realizarea R.A.E.I.; 

 contribuie la realizarea bazei de date a comisiei; 

 monitorizează portofoliile cadrelor didactice din ciclul 

gimnazial; 

 întocmeşte procese-verbale ale şedinţelor comisiei C.E.A.C. 

şi a subcomisiilor din care face parte;  

 propune măsuri corective și preventive. 
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3. 
ȚÂȚARU CRISTINA 

(membru al CEAC) 

 răspunde de activitatea de asigurare a calității educației 

pentru nivelul preșcolar; 

 colaborează cu responsabilii comisiilor metodice și 

colectivelor de catedră; 

 elaborează, tehnoredactează și aplică chestionare legate de 

activitatea de evaluare a calității; 

 monitorizează portofoliile cadrelor didactice din ciclul 

preșcolar; 

 elaborează și tehnoredactează documente de lucru ale 

comisiei; 

 contribuie la realizarea R.A.E.I.; 

 contribuie la realizarea bazei de date a comisiei; 

 propune și elaborează proceduri pentru optimizarea 

activității; 

 primește și alte atribuții din partea coordonatorului; 

 participă la elaborarea documentelor de proiectare ale 

C.E.A.C.; 

 elaborează chestionare şi fişe de evaluare; 

 monitorizează activităţile extraşcolare şi extracurriculare la 

nivel preșcolar; 

 revizuieşte şi optimizează politicile şi procedurile 

subcomisiilor din care face parte; 

 colectează dovezi pentru întocmirea raportului de 

autoevaluare; 

 participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul 

C.E.A.C.; 

 propune măsuri corective și preventive. 

4. 
MOISĂ CARMEN-LUCIA 

(membru C.E.A.C.) 

 răspunde de activitatea de asigurare a calității la ciclul 

primar; 

 colaborează cu responsabilii comisiilor metodice și 

colectivelor de catedră; 

 elaborează tehnoredactează și aplică chestionare pentru 
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evaluarea calității; 

 monitorizează portofoliile cadrelor didactice din ciclul 

primar; 

 elaborează şi tehnoredactează documente de lucru ale 

comisiei; 

 contribuie la realizarea R.A.E.I.; 

 contribuie la realizarea bazei de date a comisiei; 

 colectează dovezi de la beneficiari privind calitatea educației 

oferite de școală; 

 interacționează cu elevii pentru obținerea de date și 

informații referitoare la calitatea educației oferite de școală; 

 realizează comunicări cu cadrele didactice, elevii și părinții 

pentru diseminarea informațiilor privind cultura calității în 

unitatea școlară; 

 propune și elaborează proceduri pentru optimizarea 

activității; 

 primește și alte atribuții din partea coordonatorului; 

 elaborează chestionare şi fişe de evaluare; 

 monitorizează modul de completare a documentelor oficiale; 

 revizuieşte şi optimizează politicile şi procedurile 

subcomisiilor din care face parte; 

 reactualizează baza de date a subcomisiei de monitorizare a 

documentelor oficiale; 

 colectează dovezi pentru întocmirea raportului de 

autoevaluare; 

 participă la elaborarea documentelor de proiectare ale 

C.E.A.C.; 

 propune măsuri corective și preventive. 
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5. 

ABABEI RADU 

(membru C.E.A.C. - 

reprezentant al Primăriei 

Bacău) 

 asigură legătura școlii cu autoritățile locale; 

 colectează date și informații din comunitate și din partea 

autorităților locale în legătură cu calitatea educației oferite de 

școală; 

 participă la lucrările comisiei și la elaborarea documentelor 

de proiectare ale C.E.A.C.; 

 propune măsuri corective și preventive.  

6. 

LEIBU ANGELA 

(membru C.E.A.C. - 

reprezentantul Comitetului 

de părinţi) 

 asigură legătura școală - părinți; 

 informează părinții în legătură cu problematica asigurării 

calității și cu activitatea comisiei; 

 este purtătorul de cuvânt al opiniei părinților; 

 colectează date și informații în legătură cu nivelul de 

satisfacție al părinților referitor la calitatea educației furnizate de 

unitatea școlară; 

 primește și alte atribuții din partea coordonatorului; 

 participă la elaborarea documentelor de proiectare ale 

C.E.A.C.; 

 monitorizează alegerea disciplinelor opționale; 

 propune măsuri corective și preventive. 

7. 

CIUPALĂ ANGELA 

(membru al C.E.A.C. - 

reprezentantul Sindicatului) 

 observator sindical la lucrările comisiei; 

 propune, elaborează, aplică si îmbunătățește proceduri de 

lucru; 

 se preocupă ca drepturile, obligațiile, responsabilitățile 

tuturor categoriilor de personal dar și ale elevilor să fie 

respectate în unitatea școlară; 

 se preocupă de respectarea legalității activității C.E.A.C.; 

 monitorizează activitatea comisiei; 

 contribuie la redactarea materialelor comisiei care vor fi 

supuse aprobării Consiliului de administrație; 

 participă la activitatea de colectare de dovezi privind 

calitatea educației oferite de școală; 
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 contribuie la redactarea și prezentarea R.A.E.I.; 

 primește și alte atribuții din partea coordonatorului; 

 participă la elaborarea documentelor de proiectare ale 

C.E.A.C.; 

 propune măsuri corective și preventive. 

 

 

                                   Director,                                                          Coordonator C.E.A.C. 

                       prof. Stamate Camelia                                            prof. înv. primar Iosub Lenuța 

 


