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Componenţa Comisiei pentru evaluare şi asigurarea calităţii în educaţie: 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele membrului din 

comisie 

Roluri specifice 

1.  CRĂCIUN NICU Profesor, responsabil comisie 

2.  GIUGASTRU LILIANA Profesor, membru 

3.  COȘARCĂ SILVIA Profesor, membru 

4.  COJOCARU GABRIELA Informatician, membru, reprezentant 

sindicat 

5.  DĂNILĂ ȘTEFAN Reprezentantul elevilor 

6.  IOVAN-DRAGOMIR ALINA Reprezentantul părinţilor 

7.  Momentan nu există reprezentant Reprezentantul Consiliului Local 

 

 

DESCRIEREA SARCINILOR ŞI A PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

membrului din comisie 

Sarcini specifice şi activităţi corelate 

1. Prof. CRĂCIUN NICU • monitorizează şi supervizează activitatea comisiei 
• elaborează planul operaţional şi al comisiei 
• monitorizează procedurilor specificate 
• realizează raportul de autoevaluare 
• realizează planul de îmbunătăţire 

• elaborează chestionare şi fişe de evaluare 
• gestionează întreaga documentaţie a comisiei 
• monitorizează subcomisia de observare a lecţiilor 
• elaborează documentele de lucru ale comisiei 
• introduce documente şi activităţi CEAC pe platforma 

ARACIP 
• responsabil al subcomisiei de observare a lecțiilor 
• reaponsabil al subcomisiei de contestaţii şi în 

subcomisia pentru elaborarea chestionarelor 
• membru în subcomisiei de selectare, păstrare şi 

verificarea materialelor 
• membru al subcomisiei de contestații 
• membru în subcomisia de verificare a documentelor 

școalre 
• realizează baza de date cu parcursul absolvenţilor 
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• domeniul: capacitatea instituţională, criteriul: 
structuri instituţionale, administrative şi manageriale 
din Standardele de acreditare şi evaluare perioadică 
a unit. de înv. preuniv. – anexa H.G. nr. 
21/10.01.2007 

2. Prof. GIUGASTRU LILIANA • contribuie la gestionarea dovezilor 
• realizează observarea lecţiilor 
• elaborează chestionare şi fişe de lucru ale comisiei 
• membru al subcomisiei de elaborare, aplicare şi 

interpretarea chestionarelor 
• responsabil al subcomisiei de selectare, păstrare şi 

verificarea materialelor 
• membru în subcomisia de observare a lecțiilor 
• responsabil al subcomisiei de contestaţii 
• asigură comunicarea cu CA şi CP 
• domeniul: capacitatea instituţională, criteriul: 

structuri instituţionale, administrative şi manageriale 
din Standardele de acreditare şi evaluare perioadică 
a unit. de înv. preuniv. – anexa H.G. nr. 
21/10.01.2007 

3. Prof. COȘARCĂ SILVIA • contribuie la gestionarea dovezilor 
• realizează observarea lecţiilor 
• elaborează chestionare şi fişe de lucru ale comisiei 
• centralizează rezultatele chestionarelor 
• membru al subcomisiei de elaborare, aplicare  şi 

interpretare a chestionarelor şi subcomisia de 
selectare, păstrare şi verificarea materialelor 

• responsabil al  subcomisiei de verificarea 
documentelor oficiale 

• membru în subcomisia de observare a lecțiilor 
• membru în comisia de contestații 
• domeniul: capacitatea instituţională, criteriul: resurse 

umane din Standardele de acreditare şi evaluare 
perioadică a unit. de înv. preuniv. – anexa H.G. nr. 
21/10.01.2007 

4. Informatician COJOCARU 
GABRIELA 

• membru în subcomisia de elaborare, aplicare  şi 
interpretare a chestionarelor 

• membru în comisia de verificare a documentelor 
școlare și de realizare a bazelor de date 

• membru în comisia de selectare, verificare și 
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păstrare a documentelor 
• introduce documente şi baza de date pe platforma 

ARACIP 
• realizarea bazelor de date profesori, elevi, părinţi 
• realizarea bazei de date cu parcursul absolvenţilor 

5. IOVAN-DRAGOMIR ALINA – 
părinte 

• asigură feedback-ul din partea părinţilor 
• asigură diseminarea, în rândul părinţilor, a 

rezultatelor evaluării interne şi externe 
• asigură relaţia cu reprezentanţii comunităţii locale 
• membru în subcomisia de elborare, aplicare și 

interpretare a chestionarelor 

6. Elev DĂNILĂ ȘTEFAN • asigură feedback-ul din partea elevilor 
• membru în subcomisia de elaborare, aplicare  şi 

interpretare a chestionarelor 
• asigură diseminarea, în rândul elevilor, a rezultatelor 

evaluării interne şi externe 
• asigură relaţia cu Consiliul Elevilor 

 
SUBCOMISII 

 
1. Elaborarea, aplicarea şi interpretarea chestionarelor 
• Se elaborează de către membrii subcomisiei chestionare care se aplică conform calendarului 

activităţilor; după aplicarea chestionarelor se elaborează un material de interpretare a 
rezultatelor 

• Membrii subcomisiei de elaborare, aplicare şi interpretarea chestionarelor: 
prof. Crăciun Nicu – responsabil subcomisie 
prof. Giugastru Liliana 
prof. Coșarcă Silvia 
inf. Cojocaru Gabriela 
elev Dănilă Ștefan 
Iovan-Dragomir Alina - părinte 

• Instrucţiuni de lucru: 
o Membrii subcomisiei elaborează chestionarele pe baza analizei de nevoi 
o Chestionarele se aplică conform nevoilor personalului căruia i se solicită anumite 

răspunsuri 
o Se colectează chestionarele şi se analizează 
o Pe baza analizei se elaborează de către responsabilul subcomisiei un raport final care 

să cuprindă interpretarea rezultatelor 
• Monitorizarea procedurii 

o Se realizează de către responsabilul comisiei de calitate 
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• Periodicitate 
o Conform calendarului de activităŃi 

• Analiza procedurii 
o Se face în cadrul subcomisiei şi în cadrul Comisiei AC 
o Prezentarea activităţii se face şi în Consiliul profesoral 

 
2. Observarea predării şi învăţării 
• Membrii subcomisiei de observare a predării şi învăţării: 

o Director, prof. Nistor Gheorghiță 
o Membrii din comisia de calitate: 

prof. Crăciun Nicu – responsabil subcomisie 
prof. Coșarcă Silvia 
prof. Giugastru Liliana 

• Instrucţiuni de lucru: 
o Membrii subcomisiei utilizează fişa de observare a lecţiilor 
o Se colectează fişele de observare în portofoliul comisiei 
o Se analizează fişele şi acolo unde este cazul se elaborează planuri de îmbunătăţire 
o Pe baza analizei se elaborează de către responsabilul subcomisiei un raport final care să 

cuprindă interpretarea rezultatelor 
• Monitorizarea procedurii 

o Se realizează de către responsabilul comisiei de calitate, care este şi responsabilul acestei 
subcomisii 

• Periodicitate 
o Conform calendarului de planificare a observării lecţiilor 

• Analiza procedurii 
o Se face în cadrul subcomisiei şi în cadrul Comisiei AC 
o Prezentarea activităŃii se face şi în Consiliul profesoral 

 
3. Selectarea, păstrarea şi verificarea materialelor 

• Conforma documentelor de calitate din şcoală fiecare membru implicat în asigurarea 
calităţii va primi un document care să cuprindă lista materialelor obligatorii în portofoliul 
personal 

• Membrii subcomisie de selectare, păstrare şi verificare a materialelor: 
prof. Giugastru Liliana – responsabil subcomisie 
prof. Crăciun Nicu 
informatician Cojocaru Gabriela 

• Instrucţiuni de lucru: 
o Pe baza documentelor comisiei de calitate la începutul anului şcolar şi apoi pe 

parcursul întregului an şcolar se urmăreşte selectarea materialelor, mai ales a 
dovezilor aferente principiilor de calitate 
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o Se realizează păstrarea materialelor conform documentelor comisiei de calitate 
o După selectarea materialelor şi dovezilor se realizează evaluarea prin fişa de evaluare 

completată de către membrii subcomisiei 

• Monitorizarea procedurii – se realizează de către responsabilul comisiei AC 

• Periodicitate – conform calendarului 

• Analiza procedurii – se face prin raportul de autoevaluare 
 
4. Contestaţii 

• Se constituie o subcomisie de contestaţii referitoare la: acordarea calificativelor la 
programele de învăţare (note), la aplicarea sancţiunilor pentru elevi şi alte măsuri care 
se pot contesta 

• Membrii subcomisiei de contestatii: 
prof. Giugastru Liliana - responsabil subcomisie 
prof. Crăciun Nicu 
prof. Coșarcă Silvia 

• Instrucţiuni de lucru: 
o Completarea unui formular de contestaţie 
o Dacă contestaţia nu este justificată este respinsă 
o Dacă este justificată urmează analiza formularului de contestaţie şi a argumentelor 

contestaţiei prin investigarea aspectelor semnalate 
o Prin analiza şi investigaţiile aspectelor contestate se elaborează documentul care 

cuprinde măsurile de remediere şi modalităţile de aplicare ale acestora 
• Monitorizarea procedurii – se realizează de către director 
• Periodicitate – permanent conform calendarului de activităţi 
• Analiza procedurii – în subcomisie, în Comisia AC şi în raportul de autoevaluare 

 
5. Verificarea modului de completare a documentelor oficiale (cataloage, documente 
financiare ş.a.) şi realizarea bazelor de date 

• Având în vedere importanŃa documentelor oficiale (mai ales cataloage) se urmăreşte 
modul în care acestea sunt completate şi periodicitatea completării 

• Membrii subcomisiei de verificare a modului de completare a documentelor oficiale: 
o Prof. Condrea Marieta – responsabil comisie LVA 
o Prof. Coșarcă Silvia – responsabil subcomisie 

Prof. Crăciun Nicu 
Inf. Cojocaru Gabriela 
Secretariat 

• Instrucţiuni de lucru: 
o Se completează fişa de verificare a cataloagelor de către membrii subcomisiei 

conform unei împărţiri planificate a acestor documente 
o Se extrag din fişe aspectele constatate şi urmează aplicarea măsurilor de corectare a 
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erorilor constatate 
o Se realizează bayele de date pentru cadre didactice, elevi şi profesori 

• Monitorizarea procedurii – se face de către director 
• Periodicitate – conform calendarului de activităţi 
• Analiza procedurii – în cadrul CEAC şi în Consiliul profesoral 
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