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DESCRIEREA SARCINILOR  

ȘI A PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI 

ALE COMISIEI CEAC 

 

Nr. 

crt. 
Funcția Sarcini specifice şi activităţi corelate 

1. 
Coordonator CEAC, 
prof. Luca Magdalena Aurica 

- monitorizarea activităţii comisiei pentru 

asigurarea calităţii 

- gestionarea documentaţiei de lucru a comisiei 

- contribuie la realizarea planului operaţional 

- întocmeşte planul de acţiune al comisiei 

- întocmeşte planul de activităţi al comisiei 

- planul de îmbunătăţire 

- contribuie la elaborarea procedurilor 

- verifică portofoliile cadrelor didactice din 

catedră 

- colectarea documentelor elaborate şi pregătite de 

către membri comisiei 

2. 
Membru CEAC, 
prof. Hotea Oana Elena 

- responsabil al subcomisiei de verificare a 

documentelor oficiale 

- contribuie la elaborarea planului operaţional 

- contribuie la gestionarea dovezilor 

- contribuie la elaborarea chestionarelor 

- contribuie la elaborarea procedurilor 

- monitorizează frecvenţa participării la 

programe a elevilor 

- gestionarea platformei CEAC 

3. 
Membru CEAC, 

prof. înv. primar Hoban Bianca Viorica 

- elaborarea planului de observare a lecţiei 

- elaborează chestionare şi fişe de lucru 

- contribuie la elaborare procedurilor 

- elaborează fişa de verificare a cataloagelor 

- gestionarea dovezilor 

- realizează raportul de autoevaluare 

- responsabil în subcomisia de elaborare, 

aplicare si analiza rezultatelor chestionarelor 

- gestionarea platformei CEAC 

4. 
Membru CEAC 

prof. dr. Căprar Daniela 

- elaborarea planului de observare a lecţiei 

- contribuie la elaborare procedurilor 

- elaborează fişa de verificare a cataloagelor 

- gestionarea dovezilor 

- realizează raportul de autoevaluare 

- responsabil în subcomisia de elaborare, 

aplicare si analiza rezultatelor chestionarelor 
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5. 
Reprezentantul Părinților, 
Remețean Alexandra 

- monitorizează activitatea comisiei 
- asigură relaţia dintre şcoala si Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor 

- monitorizarea alegerii CDS 

- gestionarea dovezilor 

6. 

 

Reprezentant Sindicat, 

economist Pop Gabriela Carmen 
 

- menţine legătura între Comisia de evaluare şi 

asigurare a calităţii şi membrii de sindicat; 

- 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 

7. 
Reprezentant Consiliu Local, 

prof. Cuceu Alina Alexandrina 
 

- monitorizează activitatea comisiei 

- asigură relaţia dintre asigura relaţia dintre 

şcoala si Consiliul Local 

- monitorizarea alegerii CDS 

- gestionarea dovezilor 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

COORDONATOR CEAC. 

prof. LUCA MAGDALENA AURICA 
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