
 
 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

          

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 

COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA 

CALITĂŢII 
 

Capitolul I.  Dispoziţii generale 

             Articolul 1. 

             Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii (CEAC) în Liceul Tehnologic 

„Dumitru Mangeron’’ Bacău este un organism de asigurare internă a calităţii educaţiei 

înfiinţată în următorul cadru legal: 

 Legea Nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG Nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii, art.(11) şi 

art.(12); 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin Ordinul 5079/2016; 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;  

 O.U.G 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Legea nr. 87 din 13 aprilie 2006 

 H.G. nr. 1258 din 18 oct.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a A.R.A.C.I.P. cu modificările ulterioare; 

 O.M.Ed.C. nr.4889/2006 privind generalizarea instruirii pentru asigurarea calităţii în EFP la 

nivelul  reţelei ÎPT. 

 

              Articolul 2. 

 (1) Misiunea Comisiei este de a efectua evaluarea internă a calităţii serviciilor 

educaţionale oferite de Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron”, cu scopul de: 

 a atesta capacitatea fiecărei structuri furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările 

beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare; 

 a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar; 

 a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi din şcoală; 

 a asigura informarea şi evaluarea gradului de satisfacţie a tuturor factorilor implicaţi în 

procesul de  învăţământ (elevi, părinţi, cadre didactice, personal didactic - auxiliar, 

comunitatea locală etc.); 

 a revizui şi optimiza politicile şi strategiile educaţionale la nivelul instituţiei de învăţământ. 

(2) În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii 

educaţiei, înţelegem: 

a) Educaţia se referă la programele şi activităţile de formare academică sau profesională iniţială 

şi continuă; 

b) Organizaţia furnizoare de educaţie este o instituţie de învăţământ. Pot fi organizaţii 

furnizoare de calitate şi alte persoane juridice care potrivit statutului desfăşoară activităţi de 



învăţământ pe baza de programe legal autorizate, de formare iniţială şi continuă;  

c) Programele de studii concretizează oferta educaţională a unei organizaţii furnizoare de 

educaţie; 

d) Beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt elevii precum şi persoanele adulte cuprinse într-o formă 

de educaţie; 

e) Beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor direcţi, 

într-un sens larg, întreaga societate; 

f) Cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi corelat gradele, diplomele sau 

certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii 

rezultatelor în învăţare. Cadrul naţional al calificărilor este comparabil şi compatibil cu cel 

european corespunzător; 

g) ARACIP reprezintă Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; 

h) Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale 

furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele 

de calitate; 

i) Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o 

organizaţie furnizoare de educaţie şi programul acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de 

referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de 

educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de 

agenţie naţională sau internaţională specializată,aceasta ia forma evaluării externe; 

j) Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltarea 

capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin 

care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie satisface 

standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a 

oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele anunţate. Ea este astfel promovată 

încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei; 

k) Controlul calităţii educaţiei în instituţiile de învăţământ profesional, liceal şi postliceal 

presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de autoritate de 

inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite; 

l) Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din 

partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite 

proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă; 

m) Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei organizaţii 

furnizoare de educaţie; 

n) Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care 

definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie; 

o) Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de 

realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici 

existente la nivel naţional, european sau mondial; 

p) Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a 

unei activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde, 

respective ca standarde de referinţă; 

q) Calificarea este rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizare a unui program de 

studii profesionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul II.  Structura organizatorică a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii în Liceul Tehnologic „D. MANGERON” Bacău 
 

 (1) Comisia de Asigurare a Calităţii în Liceul Tehnologic „D.Mangeron” Bacău 

este formată din 7 membri şi un coordonator: 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, reprezentant 

al sindicatului desemnat de acesta, reprezentant al părinţilor, reprezentant al elevilor, 

reprezentant al Consiliului local. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul 

organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta. 

(2) Membrii Comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia respectivă, cu 

excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea membrilor comisiei pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

              Articolul 3. 

              Rolul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii: 

 Realizează evaluarea internă, multicriterială, a instituţiei de învăţământ, a măsurii în care 

aceasta şi programul său îndeplinesc standardele de calitate; 

 Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi de asigurare a calităţii; 

 Implementează sistemul de management al calităţii; 

 Elaborează Rapoarte de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizate  pe baza 

standardelor; 

 Evaluează, analizează şi propune conducerii şcolii acţiuni corective continue, bazate pe 

selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe selectarea şi aplicarea 

standardelor de    referinţă celor mai relevante. 

              

  Articolul 4. 

               Responsabilitatea principală a Comisiei este îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin 

stabilirea unor acţiuni şi mecanisme instituţionale şi procedurale în direcţia dezvoltării capacităţii 

de elaborare, planificare şi implementare a programelor de studiu, menite să satisfacă aşteptările 

beneficiarilor. 

 

Articolul 5. 

              Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii: 

1. Participă la elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii pe termen mediu şi a planurilor 

operaţionale;  

2. Monitorizează realizarea acţiunilor propuse în planurile operaţionale şi colectează dovezi; 

3. Elaborează planul de acţiune privind asigurarea calităţii; 

4. Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii, conform criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

5. Gestionează documentele  elaborate; 

6. Pregăteşte şi efectuează evaluarea internă;  

7. Întocmeşte anual raportul de autoevaluare privind calitatea educaţiei pe baza căruia 

directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului. Raportul 

este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor (elevi, părinţi, agenţi economici) şi este pus 

la dispoziţia evaluatorului extern. RAEI se finalizează pe platforma dedicată pentru anul 

şcolar precedent şi se iniţializează un RAEI nou, pentru anul şcolar în curs. 

8. Elaborează planuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pe baza observărilor la lecţii a 

predării-învăţării, a raportului de autoevaluare şi a recomandărilor organismelor de 

control abilitate; 

9. Elaborează propuneri de îmbunătăţirea calităţii educaţiei; 

10. Colaborează şi cooperează cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar; 



11. Colaborează cu alte Comisii din reţeaua şcolară, agenţi economici şi organisme abilitate 

sau instituţii similare, potrivit legii; 

12. Pune la dispoziţia organelor abilitate, potrivit legii, raportul de autoevaluare şi dovezile 

aferente precum şi planurile de îmbunătăţire; 

13. Colaborează cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor şi Consiliul reprezentanţilor elevilor 

aducând la cunoştinţa acestora nivelul serviciilor de calitate furnizate de unitatea de 

învăţământ, rezultatele şcolare obţinute. 

 

                  Articolul 6. 

                  Direcţiile principale de acţiune ale Comisiei  pentru Asigurarea Calităţii sunt: 

1. Conceperea şi implementarea unui sistem de Management al Calităţii care să conducă la   

îmbunătăţirea continuă a procesului didactic din Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” 

Bacău; 

2. Conceperea şi implementarea de proceduri de evaluare a activităţilor; 

3. Elaborarea de proceduri de evaluare a cadrelor didactice; 

4. Elaborarea de proceduri de evaluare de către elevi a activităţilor (în special a activităţilor  

didactice); 

5. Elaborarea de proceduri de evaluare a programelor de învăţare; 

6. Conceperea unui sistem de evaluare a structurilor catedre/comisii metodice; 

7. Planificarea si coordonarea activităţilor de evaluare periodică;  

8. Analiza concluziilor rapoartelor de evaluare şi ale studiilor legate de mediul intern şi 

extern şi  elaborarea de propuneri de îmbunătăţire; 

9. Dezvoltarea competenţelor în domeniul asigurării calităţii pentru tot personalul şi 

promovarea unei culturi pro-calitate. 

10. Coordonează, monitorizează şi evaluează aplicarea procedurilor şi activităţilor de 

autoevaluare instituţională privind calitatea serviciilor educaţionale furnizate de instituţia 

de învăţământ, aprobate de conducerea acesteia, conform domeniilor şi criteriilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare - conform următoarelor domenii şi criterii: 

 

A. Capacitatea instituţională (rezultată din organizarea internă şi infrastructura disponibilă, 

definită prin criteriile: structuri instituţionale, administrative şi manageriale; baza materială; 

resurse umane).  

B. Eficacitatea educaţională (rezultată din mobilizarea resurselor disponibile, în scopul 

obţinerii rezultatelor aşteptate ale învăţării, definită prin criteriile: conţinuturile programelor de 

studiu; rezultatele învăţării; activitatea metodică; activitatea financiară a unităţii). 

C. Managementul calităţii, concretizat în următoarele criterii: strategii şi proceduri pentru 

asigurarea calităţii; proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a 

programelor aplicate prin CDŞ/CDL şi a activităţilor desfăşurate; proceduri obiective şi 

transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; baza de date, actualizată sistematic, referitoare la 

asigurarea internă a calităţii; transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele 

e studii şi, după caz, certificate, diplome şi calificări oferite; funcţionalitatea structurilor de 

asigurare a calităţii, conform legii. 

11. Elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea serviciilor educaţionale 

furnizate de unitatea de învăţământ. Raportul este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin 

afişare/publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern. 

12. Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care le prezintă conducerii 

instituţiei. 

13. Aduce la îndeplinire propunerile venite din partea IŞJ Bacau, MEN şi/sau ARACIP, 

privind măsurile de îmbunătăţire şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar; 

14. Cooperează cu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau, cu Agenţia Română pentru 

Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu alte agenţii şi organisme 

abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.  



15. În funcţie de activităţile derulate, în cadrul C.E.A.C. se pot constitui şi alte echipe de 

lucru speciale. 

 

   Articolul 7. 

    Documentele  specifice de lucru sunt: 

    A. Legislaţie. Normative. 

     1. Ordonanţa nr. 75/2005 privind Asigurarea Calităţii Educaţiei si Formării Profesionale 

     2. Legea 87/2006 pentru aprobarea –cu modificări – a ordonanţei 75/2005; 

     3. Ordinul MEC 4889/ 2006;  

     4. Ordinul MECT 6308/2008, Anexele 1,2,3; 

     5. Regulamenul ARACIP; 

     6. Declaraţia de principii ARACIP; 

     7. Strategia ARACIP; 

     8. Standarde naţionale de referinţă pentru învăţământul preuniversitar – 2007; 

     9. Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în  

         învăţământul preuniversitar, HG 822/2008; 

    10.Ghidul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ   

         preuniversitar, conceput si distribuit de ARACIP fiecărei unităţi şcolare. 

 

 

Documentele CEAC din cadrul Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău 

 

1. Decizia Liceului tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău pentru constituirea CEAC, cu 

subcomisiile de raportori, observatori şi înregistrarea datelor pe platforma ARACIP. 

2. Regulamentul Comisiei pentru Asigurarea Calităţii; 

3. Termeni şi definiţii în Asigurarea Calităţii; 

4. Organigrama CEAC; 

5. Planificarea calendaristică a activităţilor; 

6. Plan operaţional privind Asigurarea Calităţii; 

7. Planul de acţiune  CEAC pentru incluziunea elevilor cu nevoi educaţionale speciale, 

8. Repartizarea cadrelor didactice pe observatori; 

9. Dosar: Chestionare şi interpretarea acestora; 

10. Dosar: Proceduri; 

11. Dosar: Procese verbale ale întâlnirilor comisiei; 

12. Dosar: Formulare de monitorizare internă şi planuri de îmbunătăţire pentru raportări; 

13. Raport de autoevaluare; 

14. Raport anual de evaluare a calităţii ARACIP (RAEI), Planuri de îmbunătăţire; 

15. Componenţa comisiilor; 

16. Specimen de semnătură - cadre didactice; 

17. Portofoliul Cadrului Didactic – conţinut; 

18. Portofoliul Comisiei Metodice – conţinut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul III.  Funcţionarea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în 

Liceul Tehnologic „D. MANGERON” Bacău 
 

Articolul 8. 

 (1) Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Liceul Tehnologic „D. Mangeron” 

Bacău este alcătuită conform organigramei. 

(2) Persoanele nominalizate în organigrama  sunt membri de drept ai Comisiei de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Liceul Tehnologic „D. Mangeron” Bacău şi sunt numite 

conform art. 3, alin2 din prezentul regulament. 

(3) Atribuţiile cadru ale fiecărui membru al comisiei vor fi delegate de coordonatorul 

comisiei, cu respectarea art. 4, alin1 din prezentul regulament. 

(4) Comisia se întruneşte în şedinţă ordinară lunar, conform graficului, respectiv în 

şedinţă extraordinară ori de câte ori este cazul, la cererea conducerii, a coordonatorului comisiei 

sau a două treimi din numărul membrilor săi. Şedinţele ordinare ale Comisiei de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii în Liceul tehnologic „D. Mangeron” Bacău sunt statutar constituite în cazul 

întrunirii a cel puţin două treimi din totalul membrilor. 

(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Liceul 

tehnologic „D. Mangeron” Bacău adoptă hotărâri prin votul a două treimi din numărul 

membrilor săi prezenţi. 

(6) Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Liceul Tehnologic  „D. Mangeron” 

Bacău: 

a. elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluarea şi 

asigurarea calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de calitate; 

b. elaborează rapoarte de autoevaluare parţială şi ai anuală; 

c. elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

d. cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte 

agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din tară sau străinătate, conform legii.  

(7) Membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Liceul tehnologic „D. 

Mangeron” Bacău, cu excepţia coordonatorului, pot fi revocaţi din funcţie prin decizie a 

coordonatorului Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii, cu înştiinţarea conducerii unităţii 

şcolare, în următoarele situaţii: 

a) prin absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutive sau de la trei şedinţe 

într-un an calendaristic; 

b) dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, 

pe o perioadă mai mare de 90 de zile; 

c) ca urmare a neîndeplinirii atribuţiunilor delegate de coordonator; 

d) ca urmare a încălcării Codul de etică profesională în evaluare; 

e) la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau 

penală, cu repercusiuni asupra prestigiului Liceului Tehnologic “ D. Mangeron” 

Bacău, I.S.J. Bacău, Ministerul Educaţiei Naţionale şi/sau al ARACIP, după caz. 

 

Articolul  9. - Responsabilităţile membrilor CEAC 

Coordonatorul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

 Director: Prof. Corlade Ecaterina Iulia 

 Specializarea: Marketing 

 Gradul didactic: I 

  

 Reprezintă principala autoritate a managementului organizaţiei, cu drept de decizie în 

toate problemele referitoare la SMC (Sistem de Management al Calităţii), emite hotărâri, note de 

sarcini, semnează documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de 

asigurare a calităţii. 



             Coordonatorul  reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea unităţii, I.S.J. Bacău, 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice 

sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc. interesat de domeniul de 

activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens; 

 

Responsabilităţi: 

 asigură condiţiile necesare pentru funcţionarea SMC; 

 aprobă măsurile pentru funcţionarea şi autorizarea SMC; 

 aprobă documentele SMC; 

 numeşte prin decizie personalul din CEAC (Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii); 

 asigură responsabilului CEAC deplina autoritate şi responsabilitatea controlului întregului 

SMC, a eficacităţii acestuia şi prin aceasta autoritatea reprezentanţilor CEAC în raport cu 

celelalte compartimente ; 

 aprobă la propunerea responsabilului CEAC atribuţiile şi responsabilităţile tuturor 

nivelurilor din subordine directă pentru aplicarea şi consemnarea eficienţei SMC; 

 aprobă accesul reprezentanţilor autorităţilor competente la documentele SMC, inspecţii, 

controale, audit-uri ; 

 aprobă acţiuni corective pentru remedierea deficienţelor constatate de organele de control ; 

 sancţionează abaterile conform legislaţiei în vigoare de la normele de asigurarea calităţii la 

propunerea membrilor CEAC şi la propunerea conducătorilor de compartimente ; 

 aprobă organigrama organizaţiei CEAC; 

 aprobă Raportul anual de autoevaluare şi Planul de îmbunătăţire ;   

 reprezintă organizaţia în relaţiile cu clienţii şi autorităţile ; 

 cooperează cu ARACIP, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară 

ori din străinătate, potrivit legii; 

 coordonează modul de introducere a datelor pe platforma ARACIP. 

 

Membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

 

Pădure Mihaela 

Specializarea: Electromecanică 

Gradul didactic: I 

 Stabileşte strategia, politica, obiectivele şi priorităţile în domeniul calităţii. Urmăreşte 

cunoaşterea şi aplicarea lor în unitatea de învăţământ. 

 

 

Responsabilităţi: 

 verifică şi controlează în toate structurile organizaţiei, aplicarea cerinţelor SMC şi 

menţinerea SMC; 

 evaluează şi raportează conducerii organizaţiei despre funcţionarea SMC şi eficacitatea sa, 

în vederea analizei şi pentru a servi ca bază pentru îmbunătăţirea sistemului; 

 raportează rezultatele evaluării SMC la director şi Consiliul de Administraţie; 

 asigură interfaţa cu părţi externe în probleme referitoare la SMC; 

 reprezintă principala autoritate în planificarea calităţii în unitate; 

 răspunde de îndeplinirea sarcinilor dispuse de către directorul organizaţiei referitoare la 

politica în domeniul calităţii, la nivelul instituţiei de învăţământ prin controlul permanent al 

serviciilor; 

 analizează şi avizează din punct de vedere al asigurării calităţii documentele SMC ale 

instituţiei de învăţământ:  proceduri, instrucţiuni, lista documentelor de asigurarea calităţii în 

vigoare; 

 are acces la platforma ARACIP pentru completarea RAEI în format electronic; 



 colaborează în rezolvarea atribuţiilor cu toate compartimentele organizaţiei. 

 

Popescu Mariana 

Specializarea: Electrotehnică 

Gradul didactic: I 

 răspunde de alcătuirea bazei logistice; 

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 elaborarea şi actualizarea procedurilor; 

 elaborează chestionare şi fişe de lucru ale comisie; 

 centralizează rezultatele chestionarelor; 

 are acces la platforma ARACIP pentru completarea RAEI în format electronic; 

 contribuie la realizarea de interviuri cu elevii şi părinţii; 

 verifică portofoliile cadrelor didactice, elevilor şi dosarele comisiilor de lucru şi cele 

permanente; 

 informează personalul şcolii cu privire la rapoartele de autoevaluare parţială, planuri de 

îmbunătăţire şi activităţile cuprinse în aceste planuri; 

 colectează dovezi privitoare la OSP şi proiecte educative. 

 

Spătaru Liliana 

Specializarea: Limba franceză 

Gradul didactic: I 

 răspunde de alcătuirea bazei logistice; 

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 elaborează chestionare şi fişe de lucru ale comisie; 

 elaborarea şi actualizarea procedurilor; 

 centralizează rezultatele chestionarelor; 

 contribuie la realizarea de interviuri cu elevii şi părinţii; 

 verifică portofoliile cadrelor didactice, elevilor şi dosarele comisiilor de lucru şi cele 

permanente; 

 informează personalul şcolii cu privire la rapoartele de autoevaluare parţială, planuri de 

îmbunătăţire şi activităţile cuprinse în aceste planuri; 

 colectează dovezi privitoare la OSP şi proiecte educative. 

 

Pricop Vasilica – reprezentantul sindicatului 

Specializarea: industrie alimentară 

Gradul didactic: II 

Reprezentantul sindicatului asigură respectarea prevederilor Statutului Cadrelor didactice şi are 

următoarele atribuţii: 

 menţine legătura între Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii şi membrii de sindicat; 

 elaborează şi aplică procedurile din cadrul planurilor de acţiune şi programelor de 

îmbunătăţire ale şcolii; 

 participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele 

extraordinare, ori de câte ori este cazul; 

 participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de 

performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii 

şcolare. 

  

Chiriac Mihaela – reprezentantul părinţilor 

 Reprezentantul părinţilor asigură consultarea beneficiarilor şi clienţilor educaţiei în ceea 

ce priveşte satisfacţia lor faţă de serviciile educaţionale oferite şi are următoarele atribuţii: 



 răspunde de raportul şcoala – familie în cadrul procesului de evaluare şi asigurare a 

calităţii; 

 elaborează, aplică şi interpretează chestionarele părinţilor; 

 participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele 

extraordinare, ori de câte ori este cazul; 

 

Crăciun Ioana – reprezentantul elevilor 

Reprezentantul elevilor are următoarele atribuţii: 

 menţine legătura între colectivele de elevi şi CEAC; 

 participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele 

extraordinare, ori de câte ori este cazul; 

 sprijină comisia în îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor propuse pentru îmbunătăţirea 

calităţii în procesul de învăţământ. 

 

Bârzu Ilie – reprezentantul Consiliului Local Bacău 

Reprezentantul autorităţilor locale are următoarele atribuţii: 

 menţine legătura între Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii şi Consiliul local  

 participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele 

extraordinare, ori de câte ori este cazul; 

 sprijină comisia în îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor propuse pentru îmbunătăţirea 

calităţii în procesul de învăţământ. 

 

Popescu Dan – reprezentantul agentului economic 

Reprezentantul agentului are următoarele atribuţii: 

 participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele 

extraordinare, ori de câte ori este cazul; 

 sprijină comisia în îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor propuse pentru îmbunătăţirea 

calităţii în procesul de învăţământ. 

 

Anexă la fişa postului pentru restul personalului 

          Directorul adjunct şi responsabilii de catedre/compartimente funcţionale conduc şi răspund 

de proiectarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMC în sectoarele pentru care sunt 

responsabili, derulând activităţile privitoare la asigurarea calităţii; 

           Ei alocă şi urmăresc utilizarea resurselor aferente acestor sectoare. 

 

Coordonator CEAC, 

Director: Prof. Ecaterina Iulia Corlade  

 

 

 

 

Am luat la cunoştinţă: 

Director: Prof. Corlade Ecaterina Iulia 

Prof. Pădure Mihaela 

Prof. Popescu Mariana 

Prof. Spătaru Liliana 

Prof. Pricop Vasilica 

 


