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PROCEDURA DE SELECȚIE A REPREZENTANȚILOR CADRELOR DIDACTICE DIN 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

 

 

Nr. 

crt. 

Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Elaborat  prof. înv. primar Iosub Lenuța Coordonator 

C.E.A.C. 

  

2. Verificat prof. înv. primar Moisă 

Carmen Lucia 

Director adjunct   

1.3. Aprobat prof. Stamate Camelia Director   

 

 

Scopul: Scopul acestei proceduri este acela de a defini modul de selecţie a reprezentanţilor 

cadrelor didactice din COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII.  

Aria de cuprindere: Această procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic de la 

Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău.  

Responsabilităţi: Responsabil de procedură: d-na director Stamate Camelia – răspunde de 

buna desfăşurare a activităţii de selecţie a reprezentanţilor cadrelor didactice din COMISIA PENTRU 

EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITATII, urmărind ca toate persoanele interesate şi care 

reprezintă obiectul acestei proceduri să aibă acces direct la informaţiile necesare acestei selecţii.  

 

Procedura (mod de lucru):  

1. Apelul către cadrele didactice din şcoală.  

2. Afişarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească.  

3. Depunerea unei cereri /scrisori de intenţie de către cadrele didactice însoţite de curriculum vitae şi 

raport de activitate.  
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4. Prezentarea candidaţilor în Consiliul Profesoral.  

5. Argumentarea, de către candidaţi, a oportunităţii opţiunii lor, precum și a unor propuneri de 

îmbunătăţire a activităţii din şcoală pe un anumit domeniu.  

6. Alegerea de către Consiliul Profesoral, prin vot secret, a reprezentanţilor cadrelor didactice.  

7. Afişarea rezultatelor.  

 

Competente ale cadrelor didactice selectate:  

A. Profesionale:  

 bine pregătit profesional; 

 cu bună reputație în școală și comunitate; 

 cu rezultate obținute de către elevi, prin care a sporit prestigiul scolii. 

B. Intelectuale:  

 deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou; 

 dispus pentru o activitate suplimentară susținută, responsabilă; 

 adept al principiilor calității, al muncii de calitate.  

C. Organizaționale:  

 preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaționale; 

 bun organizator. 

D. Morale:  

 fire neconflictuală; 

 ținută morală impecabilă; 

 atașat de copii, comunicativ, empatic. 

 

Înregistrări  

Toate documentele şi dovezile pe baza cărora se face comunicarea se află în dosarul C.E.A.C..  

Analiza procedurii 

Analiza şi revizuirea procedurii se face anual. 

 


