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Descrierea responsabilităţilor şi a activităţilor 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

(funcţia în C.E.A.C.) 

SARCINI ŞI ACTIVITĂŢI 

1  

 

 ( coordonator) 

- supervizează întreaga activitate a comisiei; 

- aprobă planurile comisiei (de activitate, îmbunătăţire; 

autoevaluare); 

- evaluează activitatea comisiei; 

- coordonează aplicarea chestionarelor pentru evaluarea 

calităţii; 

- participă la verificarea modului de completare a 

documentelor oficiale; 

- realizează observarea lecţiilor; 

2  

(responsabil) 

- coordonează elaborarea documentele de lucru ale comisiei; 

- realizează Organigrama C.E.A.C. 

- gestionează întreaga documentaţie a comisiei; 

- elaborează planul de activitate al comisiei; 

- elaborează planul operaţional; 

- realizează raportul de autoevaluare; 

- elaborează documente de lucru ale comisiei; 

- monitorizează activitatea comisiei; 

- gestionează dovezile; 

- elaborează proceduri; 

- realizează planul de îmbunătăţire; 

- realizează formularul de monitorizare internă; 

- aplică chestionare pentru cadre didactice, elevi,părinţi; 

- elaborează chestionare si fişe de evaluare; 

3  

 

- contribuie la gestionarea dovezilor; 

- revizuieşte documentele calităţii (manual, proceduri); 
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2 

(reprezentant al corpului 

profesoral) 

 

- contribuie la elaborarea planului de activitate, a planului 

operaţional, a planului de îmbunătăţire al comisiei; 

- contribuie la realizarea ofertei educaţionale a şcolii 

- monitorizează desfăşurarea pregătirii pentru examenul de 

bacalaureat şi examenele de competenţe. 

- monitorizează aplicarea procedurilor; 

- contribuie la gestionarea dovezilor; 

- verifică modul de completare al documentelor şcolare; 

 

4  

 

(reprezentant al corpului 

profesoral) 

 

- contribuie la gestionarea dovezilor; 

- revizuieşte documentele calităţii (manual, proceduri); 

- contribuie la elaborarea planului de activitate, a planului 

operaţional, a planului de îmbunătăţire al comisiei; 

- contribuie la realizarea ofertei educaţionale a şcolii 

- monitorizează desfăşurarea pregătirii pentru examenul de 

bacalaureat şi examenele de competenţe. 

- întocmeşte procesele-verbale ale comisiei; 

- actualizează avizierul comisiei de calitate; 

- monitorizează alegerea CDL; 

6 (reprezentant Consiliu Local) 

 

- sprijină activitatea comisiei, prin asigurarea relaţiei cu 

comunitatea locală; 

- monitoriză alegerea CDL; 

7 (reprezentant al comitetului 

de părinţi) 

 

- monitorizează activitatea de elaborarea, aplicare si verificare 

a orarului şcolii; 

- asigură relaţia dintre şcoala şi Consiliul Reprezentativ al 

Părinţilor; 

- monitorizarea alegerii CDL; 

- gestionarea dovezilor; 

8 (reprezentant al elevilor) 

 

- participă la aplicarea chestionarelor; 

- monitorizarea alegerii CDL; 

- asigura relaţia dintre scoală şi Consiliul Elevilor; 

 


