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ARGUMENT 
 

 
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Școlii 

Gimnaziale Răcăciuni este, în esenţă, o procedură de lucru şi este 

conceput conform Ghidului Comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar – 

partea a II-a, elaborat de Agenţia Română pentru Asigurarea 

Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 

 Structura formală a acestui document cuprinde: 

 Dispoziţii generale 

 Obiectivele şi atribuţiile comisiei 

 Structura organizatorică şi organigrama comisiei 

 Documentele elaborate de CEAC 

 Dispoziţii finale. 

 
 
 
 
 



 
CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 
 
 
Art.1 Prezentul Regulament respectă principiul nediscriminării etnice, confesionale şi de 
sex între angajaţii Școlii Gimnaziale Răcăciuni. 
 
Art.2 Regulile prezentului Regulament se aplică membrilor CEAC din Școala Gimnazială 
Răcăciuni. 
 
Art.3 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este organizată şi funcţionează în 
conformitate cu legile, hotărârile de guvern şi a ordinelor de ministru privind calitatea 
educaţiei şi în baza deciziei interne a Școlii Gimnaziale Răcăciuni,  de constituire a 
acesteia. 
 
Art.4 Comisia asigură aplicarea Strategiei de evaluare internă a calităţii, precum şi a 
Planului de acţiune al şcolii din cadrul Școlii Gimnaziale Răcăciuni. 
  
Art.5 Comisia îşi raportează activitatea consiliului de administraţie al Școlii Gimnaziale 
Răcăciuni,   Inspectoratului Şcolar al Județului Bacău şi ARACIP, după caz. 
 
Art.6 Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, membrii Comisiei – printr-un reprezentant al 
ei - colaborează cu ISJ Bacău,  Consiliul Profesoral, precum şi cu toate celelalte cadre 
didactice auxiliare sau nedidactice din cadrul Școlii Gimnaziale Răcăciuni. 

 

CAPITOLUL II – Obiectivele şi atribuţiile Comisiei 

Art.1 Comisia are ca principal obiectiv evaluarea calităţii educaţiei oferite de către Școala 
Gimnazială Răcăciuni şi, prin activităţile desfăşurate şi măsurile propuse, urmăreşte să 
asigure condiţiile optime pentru realizarea acesteia. 
 
Art.2 Conform Legii nr. 87/2006, atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 
calităţii în şcoală; 
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei din 
şcoală. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau 
publicare; 
c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 
 

Art.3 Activitatea comisiei este evaluată anual, de către consiliul de administraţie al şcolii, 
pe baza raportului de autoevaluare al activităţii pe care membrii Comisiei trebuie să-l 
realizeze la fiecare sfârşit de an şcolar şi pe care să-l prezinte la începutul anului şcolar 
următor (1septembrie).  
Art.4 Pe parcursul anului şcolar, periodic, consiliul de administraţie analizează şi apreciază 
activitatea desfăşurată de membrii comisiei.  

 

 

 

 



CAPITOLUL III – Structura organizatorică şi organigrama Comisiei 

 
Art.1 Comisia îşi desfăşoară activitatea în cadrul Școlii Gimnaziale Răcăciuni, în cabinetul 
directorului, dotat cu mobilierul, logistica (calculator, multifuncţională, conectare Internet) şi 
materialele necesare. 
 
Art.2  Membrii Comisiei au acces – în limitele legale -  la documentele şcolii şi beneficiază 
de sprijin nemijlocit din partea compartimentelor secretariat, contabilitate, administraţie în 
culegerea şi prelucrarea datelor necesare procesului de evaluare şi asigurare a calităţii în 
educaţie. 
 
Art.3    Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, art. 11, al (3), aprobată 
prin Legea nr. 87/13.04.2006, conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea 
educaţiei furnizate. 
 
Art.4   
Art.4 Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, art. 11, al (4), aprobată 
prin Legea nr. 87/13.04.2006, componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
din unităţile de învăţământ preuniversitar cuprinde:  
(1) CEAC va fi alcătuită din   membri astfel:  
a)   7 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi, în urma propunerilor  şi a autopropunerilor, 
prin vot secret de consiliul profesoral şi validaţi de către Consiliul de administraţie al şcolii;  
b) 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;  
c) 1 reprezentant al părinţilor desemnat în cadrul şedinţei cu părinţii pe şcoală;  
d) 1 reprezentant al Consiliului Local desemnat de acesta;  
(2) reprezentanţii corpului profesoral propuşi sau autopropuşi vor înainta Consiliului de 
Administraţie CV-ul, raportul de activitate, precum şi o scrisoare de intenţie, în vederea 
evaluării;  
(3)  din CEAC nu pot face parte persoane din conducerea  şcolii sau din Consiliul de 
Administraţie;  
(4) membrul CEAC, reprezentant al corpului profesoral trebuie să fie:  
a) bine pregătit profesional, cu gradul didactic I sau II, studii superioare, titular al Scolii 
Gimnaziale Răcăciuni;  
b) cu bună reputaţie în şcoală şi comunitate;  
c) cu rezultate obţinute de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii;  
d) deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou;  
e) adept al principiilor calităţii, al muncii de calitate;  
f) preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale;  
g) bun organizator;  
h) fire neconflictuală;  
i) ţinută morală impecabilă;  
j) ataşat de copii, comunicativ, empatic. 
 
Art.5  Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de directorul şcolii sau de un 
membru al Comisiei desemnat de acesta. 

 
Art.6 În cadrul CEAC funcţionează, cu caracter temporar, subcomisii de lucru care îşi 
desfăşoară activitatea în spiritul şi litera prezentului Regulament, la cererea membrilor 
Comisiei. 
 



Art.7  Coordonatorul Comisiei, dacă este altul decât directorul unităţii, este desemnat de 
acesta pe o durată de 4 ani. 
 
Art.8 Membrii Comisiei sunt aleşi pe 4 ani, dar – la nevoie – componenţa comisiei poate 
suporta modificări. Decizia de numire a acestora se face de către conducerea şcolii. 
 
Art.9 Membrii subcomisiilor sunt aleşi pe 1 an, la propunerea membrilor comisiei, numirea 
lor prin decizie făcându-se tot de către conducerea şcolii. 
 
Art.10 Responsabilităţile membrilor Comisiei şi a subcomisiilor sunt prezentate în Anexa 2. 
 
Art.11 Organigrama Comisiei este prezentată în Anexa 1. 

  
Art. 12 Calitatea de membru al acestei comisii încetează sau este pierdută în urma uneia 

dintre următoarele condiţii:  
- pensionare / transferare / restrângere a activităţii din Școlii Gimnaziale Răcăciuni;  

 - dobândirea unei funcţii de conducere în Scolii Gimnaziale Răcăciuni ;  

 - cerere personală motivată de renunţare a participării la această comisie;  

 - încălcarea normelor etice şi morale ale unui cadru didactic, încălcarea codului 

comportamental, codului civil sau penal;  

 - sancţionarea în urma abaterilor / încălcării normelor;  

 - cercetarea de către organe constituite legal, abilitate (poliţie etc.) / condamnarea 

persoanei pe baza unei hotărâri judecătoreşti;  

 - neîndeplinirea atribuţiilor în cadrul CEAC.  

Art. 13  

(1)  fiecare membru al comisiei trebuie să contribuie la respectarea / îndeplinirea atribuţiilor 

generale şi specifice ale comisiei şi atribuţiile personale ale fiecărui membru hotărâte în 

prima şedinţă a Comisiei pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii;  

(2) CEAC va fi condusă de un coordonator;  

(3)  membrii CEAC  pot efectua asistenţe la ore, această activitate completând sarcina 

directorilor şi a responsabililor de comisii metodice(arii curriculare);  

(4) procedura de culegere a datelor privind activitatea cu elevii a cadrelor didactice se va 

face prin chestionarea directorilor, a responsabililor de comisii metodice, a elevilor, a 

părinţilor, prin observare a activităţilor efectuate extraclasă, prin analiza documentelor 

şcolare şi de proiectare, prin chestionarea cadrelor didactice; 

Art. 14   

(1) CEAC trebuie  să definească, în mod explicit, valorile, principiile  şi indicatorii calităţii, 

tuturor celor interesaţi de asigurarea calităţii în educaţie;  



(2) să construiască, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor ,,purtătorilor de  

interese” (elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi ai 

comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate;  

(3) să urmărească respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare  şi dezvoltare, a 

valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi;  

(4) să evalueze impactul tuturor proceselor (inclusiv  şi mai ales al procesului de 

învăţământ) şi al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi să 

raporteze în faţa autorităţilor  şi a comunităţii, asupra modului în  care a fost asigurată 

calitatea;  

5) să propună măsuri de optimizare / creştere / dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de  

Școala Gimnazială Răcăciuni – la nivelul standardelor privind calitatea, dar  şi al 

procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii. 

 

CAPITOLUL IV – Documentele elaborate de Comisie 

Art.1 Membrii Comisiei elaborează şi transmit în termenele prevăzute toate documentele 
solicitate de către ISJ şi/sau ARACIP : fişe de monitorizare internă, rapoarte de 
autoevaluare anuale, planuri de îmbunătăţire etc. 
 
Art.2 Coordonatorul Comisiei, de comun acord cu directorul unităţii şi cu membrii Comisiei, 
stabileşte responsabilităţile membrilor subcomisiilor de lucru. 
 
Art.3  Membrii Comisiei întocmesc Planul operaţional anual (derivat din strategia 
aprobată), plan care va fi aprobat de către Consiliul de administraţie. 
 
Art.4  Conform planului operaţional, membrii Comisiei elaborează formulare/fişe-tip de 
monitorizare a calităţii în şcoală, procedurile necesare desfăşurării acestui proces, 
chestionare, modele de portofolii, modele de raportare a activităţii curente şi alte 
documente necesare. 
 
Art.5  Toate materialele elaborate vor cuprinde denumirea unităţii, denumirea Comisiei, 
precum şi numele şi calitatea persoanei/persoanelor care au întocmit/elaborat documentul. 

 

CAPITOLUL V – Dispoziţii finale 

Art.1 Prezentul Regulament înlocuieşte vechiul Regulament de funcţionare al CEAC, intră 

în vigoare începând cu anul şcolar 2014 – 2015 

Art.2  Modificările aduse prezentului Regulament se pot efectua  anual, la propunerea 
conducerii/ Consiliului de Administraţie, prin acte adiţionale. 
 
Art.3   Anexele 1, 2  fac parte integrantă din prezentul Regulament. 
 

                              Director,                                    Coordonator CEAC, 

             Diaconu Elena –Andreea                         Radu Daniela-Irina 



Anexa 1 

SARCINILE  MEMBRILOR C.E.A.C. 
An şcolar 2016-2017 

  

RADU DANIELA -IRINA–   profesor gradul didactic I . 

 Reprezintă Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 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 , cu orice instituţie, organism interesat de domeniul de activitate al comisiei cu 
respectarea prevederilor legale în acest sens; 

 Coordonează elaborarea planului de evaluare la nivelul instituţiei şcolare; 

 Coordonează activităţile de evaluare la nivel de catedre în vederea sincronizării acţiunilor de evaluare la 
nivelul instituţiei şcolare; 

 Informează conducerea unităţii, I.S.J. Bacău, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ARACIP privind 
monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza standardelor, 
standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ 
preuniversitar respective şi propun măsuri de ameliorare; 

 Elaborează  planurile de îmbunătăţire aferente; 

 Reprezentanta FE, responsabilă cu încărcarea datelor pe platformă. Elaborează anual RAEI; 

 Efectuează asistenţe la ore; 

 Coordonează elaborarea rapoartelor de monitorizare internă, a rapoartelor de autoevaluare ale unităţii 
de învăţământ preuniversitar şi a planurilor de îmbunătăţire, ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie 
şcolară şi de evaluare instituţională de către I.S.J, pe care le înaintează atât directorului unităţii, 
consiliului de administraţie, consiliului profesoral, I.S.J. , direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării, cât şi ARACIP; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către I.S.J. Bacău, ARACIP, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării. 

 Întocmeşte graficele de asistenţe la lecţie. 

 

Evaluează :  

Capacitatea instituţională 

  management strategic şi operaţional (documente proiective, org. internă, sistem de 

comunicare, regulamente interne) ; 

 baza materială (spaţii şcolare, spaţii administrative, materiale şi mijloace de învăţământ, 
documente şcolare) ; 

 managementul personalului ( angajarea şi evaluarea personalului didactic auxiliar şi a celui 
nedidactic) ; 

   Eficacitatea educaţională  

 activitatea metodică  si ştiinţifică ; 

 activitatea educativă (accesarea, proiectarea, desfăşurarea şi finalitatea  unor proiecte şi 
programe şcolare) 

STATI LOREDANA- profesor gradul didactic I 

 Membru în  subcomisia de selectare, pastrare si verificare a materialelor 

 Membru in subcomisia de contestatii 

 Verifică portofoliile cadrelor didactice din catedră 

 Monitorizează modul de completare al diplomelor şi certificatelor 

 Evaluează (pentru structurile Fundu Răcăciuni și Gh. Doja)   :  

   Eficacitatea educaţională (gimnaziu): 

 monitorizează/raportează  lunar frecvenţa elevilor (V-VIII ) în colaborare cu diriginţii 

şi secretariatul şcolii; 

 realizarea curriculum – ului la nivelul ciclului gimnazial pe  arii curriculare ;  

 proiectarea didactică la ariile curriculare; 



 monitorizează activităţile metodice la nivelul ariilor curriculare; raportare semestrială 

în colaborare cu responsabilii comisiilor  metodice; 

 oferta CDS la nivelul ciclului gimnazial; 

 performanţe şcolare (monitorizarea progresului şcolar în funcţie de obiectivele 

stabilite) la disciplinele din cadrul ariilor curriculare; 

o raportarea periodică a rezultatelor la concursuri şi olimpiade şcolare; 

 monitorizează ritmicitatea notării  la  clasele V-VIII/raportează periodic 

 contribuie la elaborarea/revizuirea procedurilor CEAC 

 monitorizarea serviciului pe şcoală la ciclul gimnazial;  

  Managementul calităţii 

 aplicarea consecventă a procedurilor interne de asigurare a calităţii şi de optimizare a 

evaluării învăţării; 

 dezvoltarea profesională a personalului didactic. 

 

 

PODARU LAVINICA-profesor gradul didactic  II 

Membru în subcomisii 

 Organizează şi pregăteşte şedinţele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 

 Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 

 Monitorizează întocmirea portofoliului de evaluare; 

 Participă la elaborarea politicilor şi procedurilor pentru fiecare domeniu al activităţii din Școala 
Gimnazială Răcăciuni; 

 Reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii; 

 Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei; 

 Îndeplineşte calitatea de responsabil al subcomisiei de selectarea, păstrarea şi verificarea materialelor, 
de membru al subcomisiei de contestaţii 

 

 

 

     ISTRATE DIANA -GABRIELA    - învăţătoare gradul didactic I 

 Managementul calităţii: Membru în  subcomisia de selectare, pastrare si verificare a 
materialelor; 

 

      Evaluează (pentru structura Fundu Răcăciuni) : 

Membru in subcomisia de elaborare, aplicare si interpretare a chestionarelor 

 Eficacitatea educaţională (ciclul primar): 

 monitorizează/raportează  lunar frecvenţa  (0-IV) în colaborare cu învăţătoarele şi 

secretariatul şcolii; 

 realizarea  curriculum – lui la nivelul Comisiei Grădiniţă,Clasele pregătitoare şi I-IV; 

 proiectarea didactică la nivelul Comisiei Grădiniţă,Clasele pregătitoare şi I-IV; 

 monitorizează /raportează performanţele şcolare (monitorizarea progresului şcolar în funcţie 

de obiectivele stabilite)/semestrial /la nivelul ciclului preşcolar şi şcolar; 

 monitorizează activitatea extraşcolară la ciclul preprimar şi primar;  

 monitorizează activităţile extra –curriculare la nivelul ciclului primar/raportare semestrială; 

 monitorizează/raportează activitatea metodică si ştiinţifică(publicaţii) a cadrelor didactice din 
ciclul preşcolar şi primar ; 

 elaborarea chestionarelor destinate beneficiarilor, prelucrarea şi analiza chestionarelor 

aplicate; 

 monitorizarea serviciului pe şcoală la ciclul primar; 

 contribuie la elaborarea/revizuirea procedurilor CEAC 
 

 



 

 

 

         TĂNASE MARICICA: învățător gradul didactic I 

        Evaluează(pentru structurile Ciucani și Gîșteni ) :  

      Eficacitate educaţională (ciclul primar): 

 monitorizează/raportează  lunar frecvenţa  (0-IV) în colaborare cu învăţătoarele şi 

secretariatul şcolii; 

 realizarea  curriculum – lui la nivelul Comisiei Grădiniţă,Clasele pregătitoare şi I-IV; 

 proiectarea didactică la nivelul Comisiei Grădiniţă,Clasele pregătitoare şi I-IV; 

 monitorizează /raportează performanţele şcolare (monitorizarea progresului şcolar în funcţie 

de obiectivele stabilite)/semestrial /la nivelul ciclului preşcolar şi şcolar; 

 monitorizează activitatea extraşcolară la ciclul preprimar şi primar;  

 monitorizează activităţile extra –curriculare la nivelul ciclului primar/raportare semestrială 

 monitorizează/raportează activitatea metodică si ştiinţifică(publicaţii) a cadrelor didactice din 

ciclul preşcolar şi primar ; 

 elaborarea chestionarelor destinate beneficiarilor, prelucrarea şi analiza chestionarelor 
aplicate ; 

 monitorizarea serviciului pe şcoală la ciclul primar; 

 contribuie la elaborarea/revizuirea procedurilor CEAC 

Managementul calităţii 

o evaluarea  satisfacţiei grupurilor semnificative de interes ( elevi, părinţi, corp 

profesoral, cadre       didactice, comunitatea locală) ; 

o secretar al subcomisiei de selectare, pastrare si verificare a materialelor 

o responsabila reviziilor procedurilor. 

     SOLOMON SILVIA:învățător gradul didactic  

Evaluează(pentru clasele A-B) :  

Eficacitate educaţională (ciclul primar și preșcolar): 

 monitorizează/raportează  lunar frecvenţa  (0-IV) în colaborare cu învăţătoarele şi 

secretariatul şcolii; 

 realizarea  curriculum – lui la nivelul Comisiei Grădiniţă,Clasele pregătitoare şi I-IV; 

 proiectarea didactică la nivelul Comisiei Grădiniţă,Clasele pregătitoare şi I-IV; 

 monitorizează /raportează performanţele şcolare (monitorizarea progresului şcolar în funcţie 

de obiectivele stabilite)/semestrial /la nivelul ciclului preşcolar şi şcolar; 

 monitorizează activitatea extraşcolară la ciclul preprimar şi primar;  

 monitorizează activităţile extra –curriculare la nivelul ciclului primar/raportare semestrială 

 monitorizează/raportează activitatea metodică si ştiinţifică(publicaţii) a cadrelor didactice din 
ciclul preşcolar şi primar ; 

 elaborarea chestionarelor destinate beneficiarilor, prelucrarea şi analiza chestionarelor 

aplicate; 

 monitorizarea serviciului pe şcoală la ciclul primar; 

 contribuie la elaborarea/revizuirea procedurilor CEAC 

Managementul calităţii 

o evaluarea  satisfacţiei grupurilor semnificative de interes ( elevi, părinţi, corp 

profesoral, cadre       didactice, comunitatea locală) . 

  GHINTUIALĂ CRISTINA: învățător gradul didactic I 

Managementul calităţii 

o evaluarea  satisfacţiei grupurilor semnificative de interes ( elevi, părinţi, corp 

profesoral, cadre       didactice, comunitatea locală) . 
 

 Centralizeaza rezultatele chestionarelor 



 Membru in subcomisia de elaborare, aplicare si interpretare a chestionarelor 

 Responsabil al subcomisiei de elaborare, aplicare si interpretare a chestionarelor 

 Membru în subcomisia de contestatii 

 Monitorizează activitatea de evaluare iniţială 

Evaluează(pentru structura Gheorghe Doja)  

Eficacitate educaţională (ciclul primar): 

 monitorizează/raportează  lunar frecvenţa  (0-IV) în colaborare cu învăţătoarele şi 
secretariatul şcolii; 

 realizarea  curriculum – lui la nivelul Comisiei Grădiniţă,Clasele pregătitoare şi I; 

 proiectarea didactică la nivelul Comisiei Grădiniţă,Clasele pregătitoare şi I; 

 monitorizează /raportează performanţele şcolare (monitorizarea progresului şcolar în funcţie 
de obiectivele stabilite)/semestrial /la nivelul ciclului preşcolar şi şcolar; 

 monitorizează activitatea extraşcolară la ciclul preprimar şi primar;  

 monitorizează activităţile extra –curriculare la nivelul ciclului primar/raportare semestrială 

 realizarea curriculum - ulu realizarea  curriculum – lui la nivelul Comisiei claselor II-IV; 

  proiectarea didactică la nivelul Comisiei claselor II-IV; 

 monitorizează/raportează activitatea metodică si ştiinţifică(publicaţii) a cadrelor didactice din 
ciclul preşcolar şi primar ; 

 

 elaborarea chestionarelor destinate beneficiarilor, prelucrarea şi analiza chestionarelor 

aplicate; 

 monitorizarea serviciului pe şcoală la ciclul primar; 

 contribuie la elaborarea/revizuirea procedurilor CEAC 

     RAȘCU IONUȚ-profesor grad I 

Managementul calităţii 

 aplicarea consecventă a procedurilor interne de asigurare a calităţii şi de optimizare a 

evaluării învăţării; 

 dezvoltarea profesională a personalului didacti; 

 Responsabil al realizării dosarului rapoartelor comisiilor din Școala Gimnazială Răcăciuni; 

 Colaborează cu reprezentantul FE pentru încărcarea datelor pe platformă 

Evaluează(pentru școala coordonatoare) 

Eficacitatea educaţională (gimnaziu): 

 monitorizează/raportează  lunar frecvenţa elevilor (V-VIII ) în colaborare cu diriginţii şi 

secretariatul şcolii; 

 realizarea curriculum – ului la nivelul ciclului gimnazial pe  arii curriculare ;  

 proiectarea didactică la ariile curriculare; 

 monitorizează activităţile metodice la nivelul ariilor curriculare; raportare semestrială în 

colaborare cu responsabilii comisiilor  metodice; 

 oferta CDS la nivelul ciclului gimnazial; 

 performanţe şcolare (monitorizarea progresului şcolar în funcţie de obiectivele stabilite) la 
disciplinele din cadrul ariilor curriculare; 

o raportarea periodică a rezultatelor la concursuri şi olimpiade şcolare; 

 monitorizează ritmicitatea notării  la  clasele V-VIII/raportează periodic 

 contribuie la elaborarea/revizuirea procedurilor CEAC 

 monitorizarea serviciului pe şcoală la ciclul gimnazial; 

 

CÂRLAN CORNELIA- învățător,reprezentant sindicat 

 Asigură respectarea prevederilor Statutului Cadrelor didactice; 

 Facilitează dialogul între comisie şi cadrele didactice; 



 Participă la elaborarea politicilor şi procedurilor pentru fiecare domeniu al activităţii din Școala 
Gimnazială Răcăciuni; 

 Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei; 

 Participă la elaborarea planului de evaluare la nivelul instituţiei şcolare; 

 Îndeplineşte calitatea de responsabil al subcomisiei pentru elaborarea, aplicarea şi interpretarea 
chestionarelor; 

 Participă la elaborarea rapoartelor de monitorizare internă, a rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de 
învăţământ preuniversitar şi a planurilor de îmbunătăţire, ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie 
şcolară şi de evaluare instituţională de către I.S.J, pe care le înaintează atât directorului unităţii, 
Consiliului de Administraţie, consiliului profesoral, I.S.J. Suceava, direcţiilor de specialitate din cadrul 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cât şi ARACIP. 

 

Evaluează : 

 Eficacitatea educaţională  
 evaluează procedurile prin  care este asigurată securitatea tuturor celor implicaţi în activitatea 

şcolară în timpul programului ; 

 monitorizează /raportează  periodic activitatea  elevilor cu C.E.S. ;  

 monitorizează activităţile extra-curriculare la nivelul ciclului gimnazial; 

 

Dulgheriu Elena-reprezentant al părinţilor(Consiliul consultativ) 

 Participă la şedinţele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 

 Asigură consultarea beneficiarilor şi clienţilor educaţiei în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţă de 
serviciile educaţionale oferite de Școala Gimnazială Răcăciuni; 

 Propune activităţi pentru elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii pentru Asigurarea Calităţii. 

 identifică propuneri de îmbunătăţire a calităţii în urma consultării comitetelor de părinţi; 

 monitorizarea alegerii CDȘ /CDL; 

Negoiță Florentina- reprezentant al consiliului local 

 dialogul şi parteneriatul cu întreaga comunitate locală, asigurarea participării 

comunităţii la viaţa şcolii; 

 promovarea imaginii şcolii; 

 susţinerea proiectelor şi a iniţiativelor şcolii 
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