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I. CONȚINUTUL PORTOFOLIULUI 

Documentele care fac parte din portofoliul CEAC sunt: 

o Legislație 

o Regulamentul de organizare și funcționare CEAC 

o Strategia e evaluare internă a calității 2018-2023 

o Manualul de calitate 

o Manualul de inspeție 

o RAEI 2018-2019 

o Plan de îmbunătățire CEAC 2019-2020 

o Planul de activitate a CEAC (este inclus în Planul operațional 2019-2020) 

o Registru procese-verbale ale întâlnirilor membrilor CEAC 

o Dosar cu chestionare aplicate elevilor, părinților și cadrelor didactice 

o Dosar cu dovezi ale activităților didactice 

o Instrumente de lucru specifice CEAC (fișe de observare a lecțiilor, fișe de control a 

portofoliilor cadrelor didactice, diriginți, responsabili comisii metodice, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIUL TEHNIC ”HENRI COANDĂ”  PLAN OPERAȚIONAL CEAC, AN ȘCOLAR  2019-2020 

 

4 
 

II. ORGANIGRAMA CEAC, 2019-2020 
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III. ANALIZA SWOT, 2019-2020 

PUNCTE TARI (S): 

 resurse umane calificate în toate domeniile şi cu continuitate în cadrul unităţii; 

 realizarea integrală a planului de școlarizare pentru învățământul liceal și școala 

profesională; 

 parteneriate cu agenți economici de profil; 

 elevi bine pregătiţi profesional, cu rezultate bune la examenele de competenţă 

profesională, concursuri şi olimpiade şcolare; 

 atragerea elevilor cu rezultate bune la absolvirea clasei a VIII-a ,  

 bază materială bună referitor la spaţii, dotare, mobilier pentru unele discipline; 

 existența unui sistem integrat de monitorizare audio-video în toate spațiile de desfășurare 

a activităților educative; 

 asigurarea accesului la Internet atât pentru cabinetele de informatică dar şi pentru 

cabinetele profesorilor, bibliotecă, sală profesorală, administrativ; 

 existenţa a două cabinete dotate cu smart board 

 implicarea unor cadre didactice în utilizarea frecventă a tehnicii de calcul, a  

videoproiectorelor şi a tablei interactive; 

 existenţa unei sălii de sport dotate şi a terenului în aer liber; 

 fondul de carte al bibliotecii satisface nevoile elevilor; 

 existenţa unui cabinet de consiliere psihopedagogică şi a unui profesor psiholog calificat; 

 existenţa unui cabinet de consiliere şi orientare şcolară şi profesională coordonat de 

psihologul şcolar: 

 posibilitatea asigurării cazării şi mesei prin internat şi cantină 

 realizarea unei corespondenţe cu părinţii in timp real prin implementarea catalogul 

electronic pentru toţi elevii 

 poziţie geografică centrală, cu acces imediat spre mijloacele de transport in comun. 
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PUNCTE SLABE (W): 

 fonduri insuficiente pentru dotarea cu materiale consumabile in vederea executării 

lucrărilor practice la disciplinele specifice ariei curriculare Tehnologii;  

 folosirea insuficientă a unor metode moderne de învăţământ din didactica actuală - 

învăţarea centrată pe elev; 

 slaba motivaţie a elevilor pentru studiu; 

 menținerea unui număr mare de absențe nemotivate per elev; 

 menținerea unui număr relativ mare a notelor scăzute la purtare sub 7; 

 implicarea insuficientă a Consiliului elevilor în promovarea imaginii școlii și a 

activităților specifice; 

 slaba implicare a comitetelor de părinţi în activităţile din şcoală; 

 lipsa de interes a parteneriatelor în stabilirea ofertei curriculare a şcolii şi a planului de 

şcolarizare; 

 aglomerarea unor cadre didactice datorită sarcinilor inegal distribuite; 

 cadre didactice refractare la reformă și inovație; 

 edxistența unui număr mare de cadre didactice cu vârste apropiate de pensionare ; 

 deficit de personal didactic calificat pentru componenta practică a specializării ; 

 formalism în desfăşurarea unor activităţi. 

 

OPORTUNITĂŢI (O): 

 meserii atractive cu cerinţă pe piaţa muncii; 

 parteneriate cu mediul de afaceri din oraş; 

 parteneriate cu şcoli din străinătate şi elaborare de proiecte internaţionale; 

 posibilitatea participării cadrelor didactice la cursuri de formare organizate de C.C.D., 

I.S.J.Timiş, MEN.; 

 atragerea unor resurse financiare suplimentare prin elaborarea de proiecte cu finanțare 

nerambursabilă; 

 reconversia unor cadre didactice; 

 comunicare eficientă cu I.S.J. Timis şi M.E.N.. 
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AMENINŢĂRI (T): 

 autonomie limitată a şcolii; 

 fluctuaţie şi inconsecvenţă în legislaţia şcolară; 

 alocarea de resurse financiare insuficiente de către comunitatea locală; 

 necorelarea salariilor cu ritmul inflaţiei și prin nemotivarea tinerilor absolvenţi pentru o 

carieră didactică; 

 birocratizarea excesivă în toate compartimentele de activitate; 

 pericolul consumului de tutun și substanțe interzise în rândul elevilor; 

 inadvertenţe  între programul şcolar şi  programul de navetă al elevilor; 

 neîncadrearea în costul standard per elev; 

 scăderea populaţiei şcolare la nivelul judeţului, migrarea populaţiei spre ţări europene 

 dezinteresul angajatorilor de a investi în formarea profesională. 
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RAPORT DE ACTIVITATE CEAC 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

 

Obiectivele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în anul şcolar 2018-2019 au fost 

următoarele:  

OBIECTIV FUNDAMENTAL 

Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură 

organizată şi o documentaţie care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenţia preventivă şi 

îmbunătăţirea continuă a calităţii. 

OBIECTIVE GENERALE 

1. Corelarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie cu orientările promovate la 

nivel naţional, european şi mondial; 

2. Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul dezvoltării 

personale şi profesionale a elevilor; 

3. Realizarea unui proces educativ de calitate; 

4. Dezvoltarea unei culturi a calităţii în unitatea de învăţământatât la nivelul 

personalului didactic cât şi al elevilor. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE  

1. Îmbunătăţirea continuă a procesului instructiv – educativ; 

2. Buna relaţionare a actorilor procesului educativ; 

3. Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului 

standardelor educaţionale atinse de elevi; 

4. Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice; 

5. Asigurarea distribuirii informaţiilor privind cultura calităţii; 

6. Stabilirea criteriilor şi iniţierea analizei şi evaluării pe baza criteriilor de calitate pe 

discipline, catedre, nivele; 

7. Asigurarea feed-back-ul din partea elevilor, părinţilor şi personalului şcolii; 

8. Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes 

(elevi, părinţi, cadre didactice, comunitate locală); 

9. Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale la nivelul unităţii 

şcolare; 

10. Propunerea măsurilor de optimizare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară. 

Activităţi desfăşurate de CEAC:  

1. Reactualizarea componenţei CEAC şi distribuirea atribuțiilor si a sarcinilor de 

lucru: 

 a fost stabilită noua componenţă a CEAC; 

 au fost stabilite responsabilităţile concrete ale membrilor CEAC; 
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2. Documentele proiective ale comisiei au fost revizuite şi actualizate in 

conformitate cu metodologiile în vigoare şi anume:  

 au fost stabilte obiectivele CEAC pentru anul şcolar 2018-2019; 

 a fost elaborat planul operaţional pentru anul şcolar 2018-2019; 

3. Întocmirea raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 

2017-2018. În vederea elaborării acestui raport :  

 au fost colectate dovezile necesare întocmirii raportului; 

 a fost realizată evaluarea internă pe baza indicatorilor de performanţă; 

 a fost eleborat planul de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2018-2019; 

 au fost centralizate şi interpretate chestionarele publicate de ARACIP pe platforma 

https://calitate.aracip.eu, chestionare care au fost aplicate părinţilor şi elevilor; 

 au fos centralizate și interpretate chestionarele de satisfacție aplicate cadrelor 

didactice. 

4. Desfăşurarea activităţilor cuprinse în planul de îmbunătăţire:  

Promovarea unităţii şcolare şi a oferteie ducaţionale În vederea realizării acestei activităţi: 

 A fost actualizat site-ului şcolii; 

 S-au colectat materialele pentru primul număr din revista şcolii; 

 S-a elaborat oferta educaţională a şcolii pentru anul şcolar 2018-2019, ofertă 

promovată pe site-ul şcolii; 

 Prezentarea ofertei educaționale în cadrul Târgului Liceeelor și în cadrul Zilei 

Porților Deschise ale colegiului; 

 Promovarea imaginii colegiului în unități de învățmânt gimnazial din oraș și județ 

prin semnarea de parteneriate de colaborare. 

Creşterea numărului de activităţi având ca temă educaţia SEXUALA SI PREVENIREA 

CONSUMULUI DE DROGURI. În vederea realizării acestei activităţi:  

 În cadrul orelor de consiliere şi orientare au fost abordate teme referitoare la 

educaţia pentru sănătate, conform planificării; 

 a fost actualizată procedura privind accesul persoanelor în incinta unităţii de 

învăţământ 

 

5. Actualizarea datelor referitoare la unitatea noastră pe platforma 

https://calitate.aracip.eu  În acest sens au fost completate toate secțiunile 

obligatorii ale platformei în vederea finalizării RAEI 2018-2019. 

6. Realizarea bazei de date cu parcursul absolvenților.  S-a realizat baza de date 

cu parcursul absolvenţilor.  

7. Întocmirea graficului de asistenţe la ore a membrilor comisiei CEAC şi 

desfăşurarea asistenţelor conform planificării realizate.  

8. Colectarea, selectarea, păstrarea și verificarea materialelor și dovezilor. 

 

 

https://calitate.aracip.eu/
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V. PLANUL STRATEGIC AL ACTIVITĂȚILOR CEAC,  2019-2020 

DOMENIUL 

 
OBIECTIV/ŢINTĂ/DIRECŢIE 

STRATEGICĂ 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE 

 
CINE 

RĂSPUNDE 

TERMEN 

 

A. Capacitatea 

instituţională  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea permanentă a 

realizării obiectivelor stabilite prin 

planuri de acţiune şi operarea rapidă 

a corecţiilor necesare.  

- verificarea portofoliilor  

- elaborarea de rapoarte de activitate  

- elaborarea de analize SWOT  

- şefii de comisii 

metodice CEAC şi 

CA 

Permanent  

Asigurarea fluidizării circuitului 

informaţional atât pe verticală cât şi 

pe orizontală  

- elaborarea de proceduri specifice fiecărui 

compartiment care să permită cunoaşterea 

modului în care circulă informaţia în diverse 

situaţii  

- realizarea de proceduri operaţionale şi 

revizuirea celor existente  

- CEAC 

- şefii de comisii 

metodice 

Permanent  

Monitorizarea achiziţiilor de 

echipamente şi materiale destinate 

activităţilor specifice procesului de 

învăţământ, dar şi a celor ce vizează 

condiţiile de cazare şi masa a 

elevilor din colegiu.  

- întocmirea la timp a necesarului de materiale  

- solicitarea în timp util a fondurilor necesare 

achiziţiilor conform cererilor şefilor de arii 

curriculare şi de compartiment  

- repartizarea eficientă a fondurilor (funcţie de 

priorităţi), atunci când acestea sunt 

insuficiente  

-serviciul 

administrativ 

- şefii de comisii 

metodice şi de 

compartiment  

- contabilul şef   

Anual  

Dezvoltarea permanentă a nivelului 

pregătirii profesionale a cadrelor 

didactice  

- înscrierea şi susţinerea examenelor de grad 

de către profesorii colegiului  

- înscrierea unui număr cât mai mare de 

profesori la cursuri ale CCD Timiş 

- responsabil cu 

formarea continuă  

Anual  

Asigurarea accesului tuturor elevilor 

şi cadrelor didactice la resursele de 

informare şi documentare .  

- planificarea accesului şi urmărirea folosirii 

bibliotecii şi a  resurselor de informare şi 

documentare 

- şefii de comisii 

metodice  

- bibliotecarul 

Anual  

B.  

Eficacitate 

Implementarea curriculum-ului la 

nivelul fiecărei comisii metodice, 

- planificarea activităţilor curriculare şi 

extracurriculare ţinând cont de specificul 

- şefii de comisii 

metodice, profesori  

Permanent  
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educaţională  

 

cadru didactic şi asigurarea corelării 

acestuia cu specificul colegiului  

colegiului  

- verificarea portofoliilor comisiilor metodice 

şi a profesorilor  

- direcțiunea 

Monitorizarea periodică a 

rezultatelor şcolare  

- analiza statistică a notelor existente în 

catalog  

- analiza ritmicităţii notării  

- analiza rezultatelor şcolare la examenele de 

absolvire 

- comisia pentru 

analiza şi 

ritmicitatea notării 

Săptămânal  

Semestrial  

Creşterea numărului şi calităţii 

proiectelor educaţionale şi a 

parteneriatelor  

- monitorizarea activităţile desfăşurate în 

cadrul proiectelor educaţionale şi a 

parteneriatelor 

- aplicarea pentru proiecte europene şi 

internaţionale  

- realizarea de noi parteneriate cu instituţii de 

învăţământ din ţară şi străinătate  

- activităţi de diseminare a informaţiilor 

pentru activităţile desfăşurate în cadrul 

proiectelor educaţionale şi a parteneriatelor  

- direcțiunea 

- şef comisia 

pentru proiecte şi 

programe 

educative  

- coordonator 

CEAC  

- responsabil 

consiliere şi 

orientare  

Periodic  

Colaborare mai intensă cu instituţiile 

de învăţământ superior şi agenţii 

economici locali din perspectiva 

evoluţiei ulterioare a absolvenţilor 

liceului  

- monitorizarea evoluției pe termen mediu și 

lung a pieței muncii pe profilul tehnic și 

coroborarea cu oferta educațională 

- directiunea 

-membrii catedrei 

tehnice  

 

Creşterea rolului factorilor implicaţi 

în consilierea elevilor: comisia 

diriginţilor, consiliul elevilor, 

consiliul clasei, psihologul şcolar  

- monitorizarea activităţii comisiei pentru 

consiliere şi orientare şcolară  

- desfăşurarea de lectorate cu părinţii  

- întâlniri cu psihologul şcolar  

-coordonator 

CEAC  

- diriginţi  

- psiholog şcolar  

Anual  

Când 

situaţia o 

cere  

C. 

Managementul 

calităţii  

 

Urmărirea asigurării calităţii 

educaţiei, a modului în care se 

realizează atribuţiile manageriale la 

nivelul colectivelor didactice.  

- Analiza documentelor de catedră  

- Asistenţe la ore  

- Chestionare aplicate elevilor  

- membrii CEAC   

Consilierea elevilor în privinţa 

orientării profesionale cu implicarea 

- organizarea vizitelor de orientare 

profesională  

-membrii catedrei 

tehnice 

Anual  

Săptămânal  
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reprezentanţilor agenţilor economici 

locali şi a instituţiilor de învăţământ 

superior, şi sprijinirea elevilor în 

pregătirea examenelor de absolvire 

şi admitere.  

- întâlniri cu reprezentanţi ai agenţilor 

economici locali şi instituţiilor de învăţământ 

superior  

- urmărirea pregătirii examenelor de  

bacalaureat şi admitere  

Realizarea periodică a unei 

autoevaluări instituţionale autentice  

- întocmirea analizei SWOT a CEAC  - membrii CEAC  Semestrial  

Revizuirea periodică a ofertei şcolii  - selectarea disciplinelor opţionale în 

conformitate cu dorinţele elevilor dar şi a 

agenţilor economici locali  

- propunerea de programe şcolare pentru 

disciplinele opţionale  

- direcțiunea 

- şefii de comisii 

metodice  

Anual  

Evaluarea periodică a corpului 

profesoral  

- întocmirea fişelor de evaluare  - CA, şefii de 

comisii metodice 

Anual  

Optimizarea accesului la resursele 

educaţionale prin monitorizarea 

planificării utilizării bazei tehnico-

didactice  

- întocmirea de planificări ale accesului în 

laboratoare şi cabinete  

- urmărirea modului în care se utilizează baza 

materială a şcolii 

- şefii de comisii 

metodice  

 

Anual  

Semestrial  

Actualizarea bazei de date proprii  - culegerea de documente şi informaţii, care să 

permită comisiei pentru asigurarea calităţii să 

evalueze realist diversele aspecte ale activităţii 

din colegiu  

- membrii CEAC  Permanent  

Asigurarea accesului la informaţia 

specifică a tuturor 

persoanelor/instituţiilor interesate.  

- actualizarea reţelei interne cu informaţii de 

ultimă oră din domeniul asigurării calităţii 

educaţiei  

- actualizarea site-ului colegiului cu date de 

interes public din domeniul asigurării calităţii 

educaţiei  

 

- membrii CEAC  

 

- secretar CEAC  

 

Când este 

cazul  

Perfecţionarea continuă a 

instrumentelor de autoevaluare 

pentru identificarea domeniilor cu 

disfuncţii şi stabilirea măsurilor de 

eficientizare  

- identificarea de noi instrumente de evaluare 

a calităţii educaţiei  

- membrii CEAC  Permanent  
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VI. PROGRAM DE ACTIVITĂȚI  CEAC,  
AN ȘCOLAR 2019-2020 

NR 

CRT 

 

DENUMIREA ACŢIUNII 

 

TERMEN 

 

RESPONSABILI 

1.  Reactualizarea componenţei comisiei si distribuirea 

sarcinilor de lucru 

Sept. 2019 Responsabil CEAC 

2.  Reactualizarea Regulamentului propriu de 

funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii Educaţiei 

Sept. 2019 Membrii CEAC 

3.  Întocmirea raportului de evaluare internă, pentru 

anul şcolar 2018-2019, şi transmiterea lui către 

ARACIP 

Sept.  2019 Membrii CEAC 

4.  Întocmirea fişei de atribuțiuni şi distribuirea ei 

membrilor CEAC 

Oct. 2019 Responsabil CEAC 

5.  Încheierea unor protocoale de parteneriat cu: 

unităti de învătământ, agenţi economici  şi alte 

organizaţii 

 

Permanent 

 

Membrii CEAC 

6.  Revizuirea procedurilor operaţionale CEAC şi 

monitorizarea implementării corecte a acestora.  

Permanent  

Membrii CEAC 

7.  Prezentarea RAEI in cadrul CP şi înaintarea spre 

aprobare 

Oct. 2019 Membrii CEAC 

8.  Intocmirea graficului sedintelor lunare CEAC 

precum și tematica aferentă. 

Oct. 2019 Responsabil CEAC 

9.  Crearea unei baze de date a elevilor si profesorilor Dec. 2019 Membrii CEAC, Secretariat 

10.  Întocmirea de proceduri operaţionale Permanent Membrii CEAC 

11.  Aplicarea procedurilor operationale existente Permanent Membrii CEAC 
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12.  Informări periodice, în consiliile profesorale, cu 

privire la acţiunile CEAC 

Permanent Responsabil CEAC 

13.  Stabilirea stilurilor de învăţare pentru elevi. Oct. 2019 Diriginti 

14.  Punerea la dispoziţia personalului a unei 

documentaţii suficiente şi actualizate privind 

sistemul calităţii instituţiilor de învăţământ 

Permanent Membrii CEAC 

15.  Amenajarea  spaţiului destinat activităţii CEAC Ian. 2020 Membrii CEAC 

16.  Aplicarea de chestionare de 

autoevaluare/satisfacție cadrelor didactice şi 

personalului auxiliar în vederea utilizării lor în 

cadrul procedurii de autoevaluare instituţională 

Februarie 2020 Membrii CEAC 

17.  Aplicarea de chestionare beneficiarilor direcți și 

indirecți privind gradul de satisfație asupra calității 

serviciilor educaționale din unitate. Interpratarea 

acestora și realizarea unui plan de măsuri 

remediale. 

Martie 2020 Membrii CEAC 

18.  Aplicarea de chestionare agenţilor economici 

pentru cunoaşterea gradului de inserţie al 

absolvenţilor. 

Aprilie 2020 Membrii CEAC 

19.  Monitorizarea parcursului educațional și al carierei 

absolvenților  

Martie 2020 Membrii CEAC 

Dirigintii 

20.  Întâlniri tematice ale elevilor din anii terminali cu 

reprezentanţi ai AJOFM si instituţii de învătământ 

superior 

Mai 2020 Membrii CEAC 

Dirigintii 
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VII. PLANIFICAREA LUNARĂ A ACTIVITĂȚILOR CEAC 
2019-2020 

Denumirea activității Frecvența Luna 

S O N D I F M A M I IU 

Emiterea deciziei de constituire 

CEAC 

anual X           

Finalizare RAEI 2018-2019 anual  X          

Aprobarea în CA și CP a RAEI 

2018-2019  

anual  X          

Elaborare Plan de îmbunătățire a 

CEAC 2019-2020 

anual  X          

Reactualizarea strategiei CEAC anual X X          

Reactualizarea regulamentului 

CEAC si a procedurilor 

operaționale 

anual X X          

Întocmire Plan operațional 2019-

2020 

anual X X          

Planificarea activităților CEAC anual X X          

Evaluarea inițială anual X           

Stabilirea stilurilor de învățare ale 

elevilor 

anual X           

Întocmirea planurilor manageriale 

ale comisiilor/catedrelor, fișelor de 

atribuții ale membrilor 

comisiilor/catedrelor 

anual X X          

Aplicarea chestionarelor periodic  X    X    X  

Predarea rapoartelor de activitate a 

comisiilor/catedrelor 

semestrial    X       X 
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Predarea rapoartelor de activitate a 

cadrelor didactice 

semestrial    X       X 

Autoevaluarea activității 

comisiilor/catedrelor/cadrelor 

didactice 

anual           X 

Predarea, verificarea și 

înregistrarea planificărilor 

calendaristice 

anual X           

Verificarea portofoliilor cadrelor 

didactice/diriginților/responsabili 

comisii/catedre 

semestrial   X      X   

Observarea lecțiilor și completarea 

fișelor de observare 

lunar X X X X X X X X X X X 

Monitorizarea absenteismului lunar X X X X X X X X X X X 

Monitorizarea ritmicității notării periodic  X  X    X   X 

Monitorzarea progresului școlar periodic   X   X   X   

Monitorizarea completării 

documentelor școlare 

periodic  X    X    X  

Selectarea și păstrarea materialelor 

și dovezilor 

lunar X X X X X X X X X X X 

Verificarea documentelor oficiale trimestrial   X   X   X   

Raport de autoevaluare final pentru 

anul școlar anterior 

anual X           

Evaluarea finală semestrial   X       X X 

Monitorizarea participării la 

programe de învățare 

lunar X X X X X X X X X X X 
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VIII. COMPONENȚA COMISIEI ȘI ATRIBUȚIILE MEMBRILOR 
CEAC, 2019-2020 

NR. NUMELE/FUNCȚIA SARCINI SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI 

CORELATE 

1. Marica Gabriela Crenguța 

BRATU/ 

Director/Coordonator 

operativ CEAC 

 Îndrumă activitatea Comisiilor din unitatea 

școlară; 

 Aprobă documentele Comisiei: planul de acţiune, 

planul de îmbunătăţire, formularele de 

monitorizare, raportul de autoevaluare 

 Monitorizează şi supervizează activitatea 

Comisiei 

 Întocmeşte şi prezintă Consiliului de 

administraţie, rapoarte privind activitatea 

Comisiei 

 Realizează observarea lecţiilor 

2. Andreea Erika ZAMBORI 

Responsabil CEAC 

 

 Responsabil al  subcomisiei  de  selectare,  păstrare  

şi verificare a materialelor CEAC 

 Membru   subcomisiei   de   elaborare,   aplicare   

şi interpretare a chestionarelor 

 Membru   subcomisiei   de  observare a predării și 

învățării 

 Membru   subcomisiei   de  monitorizare a 

activitățiilor extrașcolare și extracurriculare. 

 Supervizează întreaga activitate a comisiei; 

 Elaborează  planurile  operaţionale  şi  de  acţiune  al 

comisiei; 

 Realizează planul de îmbunătăţire; 

 Realizează raportul de autoevaluare; 
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 Monitorizează activitatea comisiei; 

 Revizuieşte  şi  optimizează  politicile  şi  

procedurilesubcomisiilor din care face parte; 

  Reactualizează   baza   de   date   a   subcomisiei   

de monitorizare a documentelor oficiale; 

 Realizează observarea lecţiilor; 

 Evaluează activitatea comisiei; 

 Realizează formularul de monitorizare internă; 

 Completeaza datele de pe platforma electronica 

aracip 

 Verifică modul de completare a documentelor 

şcolare; 

  Monitorizează activitatea comisiilor. 

3. Maria MUNTEAN /secretar 

CEAC 

 Responsabil al  subcomisiei  de  elaborare,  aplicare  

şi interpretare a chestionarelor 

 Membru al subcomisiei  de  selectare,  păstrare  şi 

verificare a materialelor 

 Membru   subcomisiei   de  monitorizare a 

activitățiilor extrașcolare și extracurriculare. 

 Membru al subcomisie de contestații 

 Asigură  informarea  membrilor comisiei despre 

tematica şedinţelor de lucru; 

 Rezolvă problemele operative ce intervin în 

activitatea comisiei; 

 Monitorizează traseul educațional și al carierei 

absolvenților; 

 Asigură armonizarea grupurilor de lucru ale CEAC; 

 Elaboreaza chestionare şi fişe de evaluare; 

 Gestionează întreaga documentaţie a comisiei; 
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 Elaborează documentele de lucru ale comisiei; 

 Realizează observarea lecţiilor; 

 Monitorizează procedurile specifice; 

 Întocmeşte  procese  verbale  ale  şedinţelor  CEAC 

şi a subcomisiilor din care face parte 

4. Liliana MIDVICHI/ membru 

CEAC 

 Responsabilul subcomisiei de monitorizare a 

activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 

 Membru al subcomisiei de verificare a 

documentelor oficiale 

 Membru al subcomisiei  de  selectare,  păstrare  

şi verificare a materialelor 

 Membru   subcomisiei   de   elaborare,   aplicare   

şi interpretare a chestionarelor 

 Elaborează chestionare şi fişe de evaluare; 

 Monitorizează activităţile extraşcolare şi 

extracurriculare; 

 Monitorizează  modul  de  completare  a  

documentelor oficiale; 

 Revizuieşte  şi  optimizează  politicile  şi  

procedurile subcomisiilor din care face parte; 

 Reactualizează   baza   de   date   a   subcomisiei   

de monitorizare a activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare; 

 Întocmeşte   procesele   verbale   ale   

subcomisiei   de monitorizare a documentelor 

oficiale; 

 Colectează  dovezi  pentru  întocmirea  raportului  

de autoevaluare; 

 Participă  la  întocmirea  documentelor  de  

proiectare  la nivelul CEAC. 

5. Diana OBERȘTERESCU/ 

membru CEAC 

 Resposabil al subcomisie de observare a predării și 

învățării 

 Responsabil al subcomisie de contestații 

 Membru al subcomisiei de verificare a 
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documentelor oficiale 

 Membru   subcomisiei   de  observare a predării și 

învățării 

 elaborează chestionare şi fişe de evaluare; 

 aplică şi interpretează chestionare; 

 revizuieşte   şi   optimizează   politicile   şi   

procedurile subcomisiilor din care face parte; 

 reactualizează  baza  de  date  a  comisiei; 

 întocmeşte   procesele   verbale   ale   subcomisiei   

de monitorizare a activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare; 

 colectează   dovezi   pentru   întocmirea   raportului   

de autoevaluare; 

 participă  la  întocmirea  documentelor  de  

proiectare  la nivelul CEAC. 

6. Alina BUNDY/membru 

CEAC 

 Responsabil subcomisie de verificare a 

documentelor oficiale 

 Membru al subcomisiei  de  selectare,  păstrare  şi 

verificare a materialelor 

 Membru   subcomisiei   de  observare a predării și 

învățării 

 Membru al subcomisie de contestații 

 participă  la  întocmirea  documentelor  de  

proiectare  la nivelul CEAC. 

 revizuieşte   şi   optimizează   politicile   şi   

procedurile subcomisiilor din care face parte; 

 Monitorizează traseul educațional și al carierei 

absolvenților; 

 întocmeşte   procesele   verbale   ale   subcomisiei   

de verificare a documentelor oficiale; 
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7. Laura CHINDRIȘ/ 

reprezentant CL 

 Membru al subcomisiei de monitorizare a 

documentelor oficiale 

 asigura relaţia dintre CEAC. şi primărie; 

 monitorizează relaţiile cu autorităţile locale; 

 participă  la  întocmirea  documentelor  de  

proiectare  la nivelul CEAC. 

8. Corina MILOSAVLEVICI, 

reprezentantul părinților 

 Membru al subcomisiei de monitorizare a 

activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 

 asigură relaţia dintre CEAC şi Comitetul de 

Părinţi; 

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 elaborează chestionare şi fişe de lucru ale 

subcomisiei; 

 monitorizarea alegerii CDŞ/CDL; 

 participă  la  întocmirea  documentelor  de  

proiectare  la nivelul CEAC. 

9. Alina STĂNUȘILĂ 

/reprezentantul elevilor 

 

 Asigură relaţia dintre CEAC şi Consiliul 
Elevilor; 

 contribuie la gestionarea dovezilor; 
 elaborează chestionare ale Consiliului Elevilor; 
 monitorizarea documentelor în cadrul Consliului 

Elevilor 
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IX. ORGANIZAREA ŞI COMPONENȚA CONSILIILOR, ARIILOR 
CURRICULARE, A COMISIILOR METODICE ȘI A COMISIILOR  
DIN COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ” 
Anul școlar 2019 - 2020 

Nr. 

crt. 

COMISIA/ 

CONSILIUL 

COORDONATOR 

PREȘEDINTE 

RESPONSABIL

/ SECRETAR 

MEMBRII 

1. Consiliul de 

administrație 

Director - președinte Suciu Adelina - 

secretar 

Bratu Crenguța 

Herișanu Nicoleta  

Iovan Delia  

Ștefu Vionelia 

Costa Mihai - reprezentant al 

Primarului 

Tîrziu Adelia - reprezentant al C.L. 

Ștefan Sandu - reprezentant al C.L. 

Rotariu Daniela - reprezentant al 

părinților 

Stanciu Antonia Narcisa– 

reprezentant al elevilor 

2. Consiliul profesoral Director - președinte Gherghinoiu 

Laura - secretar 

Personalul didactic 

Personalul didactic auxiliar 

Personalul nedidactic 

Medic 

Asistent medical 

3.  Comisia diriginților Director 

Director adjunct 

Midvichi Liliana 

Ana 

 9 A Muntean Maria  Sofran Adriana 
 9 B Sofran Adriana  Muntean Maria 

 9 C Ianoșev Miodrag Pîrva Daniela 

 9 D Ștefu Vionelia Midvichi Liliana 
 9 E Midvichi Liliana Ștefu Vionelia 

 9 F Szasz-Toma Laura Bundy Alina 

 9 pb Potocean Cornelia   Ciobanu Alina 
 9 po Bundy Alina Szasz-Toma Laura 

10 A Bot Lăcrimioara Ardelean Ornela 

10 B Ardelean Ornela Bot Lăcrimioara 
10 C Stângă Luminița Popescu Ana 

10 D Tudoran Olivia Zambori Andreea 

10 E Zambori Andreea    Tudoran Olivia 
10 p Ciobanu Alina    Popa Ancuța 

11 A Isbiceanu Voicu      Țuhașu Jeni 

11 B Popescu Ana Stângă Luminița 
11 C Suciu Adelina      Oberșterescu Diana 

11 D Lăzărel Emilia Vicaș Corina 

11 E Popa Ancuța Ciobanu Alina 

11 p Gherghinoiu Laura   Iovan Delia 

12 A Țuhașu Jeni Isbiceanu Voicu 

12 B Iovan Delia Gherghinoiu Laura 
12 C Pîrva Daniela Ianoșev Miodrag 

12 D Vicaș Corina Lăzărel Emilia 

12 E Oberșterescu DianaSuciu Adelina 

4. Comisia pentru 

curriculum 

 

Director 

Director adjunct 

Ștefu Vionelia Diana Oberșterescu 

Indreica Cristina 

Zambori Andreea 

Vicaș Corina 

Bot Lăcrimioara 

Pîrva Daniela 
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Szasz Laura 

Midvichi Liliana 

Suciu Adelina 

5. Arie curriculară 

Limbă și 

comunicare 

Director 

 

Diana Oberșterescu 

 

5.1.  Catedralimbași 

literatura română și 

religie 

Oberșterescu 

Diana 

Oberșterescu Diana 

Bratu Crenguța 

Bundy Alina 

Gherghinoiu Laura 

Gaiță Haritina 

Olaru Daniela Gozob Teodor 

5.2.  Limbi moderne 

 

Indreica Cristina 

 

Indreica Cristina 

Tudoran Olivia Rusu Vlad 

Popescu Elena Mariana 

Groza Alexandra Ionela 

Noro (Giubega) Dana-Cristina 

Jula Corina 

6. Arie curriculară 

Om și societate 

Director Zambori Andreea 

6.1.  Catedra de Istorie –

Geografie - 

Zambori Andreea Zambori Andreea 

Midvichi Liliana 

Mioc Eugen 

Șonea Ana 

 

6.2.  Catedra de 

Psihologie- Socio-

umane-Logică+ ed. 

Antreprenorială + 

EducațieFizicăși 

sport 

Vicaș Corina Vâlcan Daniela-Gilda 

Dimache Mihaela 

Pașcalău Ana 

Suciu Adelina 

Vicaș Corina 

7. Arie curriculară 

Științe 

Director adjunct Bot Lăcrimioara  

 

7.1. 

 

 Catedra de 

matematicășiinform

atică 

 

Iovan Delia Iovan Delia 

Țuhașu Anișoara 

Bot Lăcrimioara 

Boboescu Remus 

Ștefu Vionelia 

Szabo Monica 

Boruga Gabriel 

7.2.  Catedra de Fizică-

chimie-biologie 

 

Popescu Ana Popescu Ana 

Sofran Adriana 

Stîngă Luminița 

Costaiche Loredana 

Potocean Cornelia 

8. Arie curriculară 

Tehnologii 

Director adjunct Pîrva Daniela 

8.1.  Catedra de 

discipline tehnice 

Pîrva Daniela Pîrva Daniela 

Muntean Maria 

Ardelean Ornela Stănese Doina 

Isbiceanu Voicu Ionoșev Miodrag 

Gașpar Matei 

Popa Didina 

Toth Arpad 
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8.2.  Catedra de  

discipline economice 

Szasz Toma 

Laura 

 

Lăzărel Emilia 

Herișanu Nicoleta 

Dărcaci Beatrice-Bianca 

Glodean Raluca 

Szasz Toma Laura 

Popa Ancuța 

Cioabă Maria 

Ciobanu Alin 

Puiu Constantin 

9. Comisia de 

evaluare și 

asigurare a calității  

Director 

Director adjunct 

Zambori Andreea 

 

 

Midvichi Liliana 

Muntean Maria 

Bundy Alina 

Oberșterescu Diana 

Chindriș Laura – reprezentant CL 

Stănușilă Alina – reprezentant elevi 

Milosavlevici Corina – reprezentant 

părinți 

10. Comisia pentru 

perfecționare și 

formare continuă  

Director 

Director adjunct 

Sofran Adriana Oberșterescu Diana 

Indreica Cristina 

Zambori Andreea 

Vicaș Corina 

Iovan Delia 

Popescu Ana 

Pîrva Daniela  

Szasz Toma Laura 

11. 

 

Comisia de 

securitate şi 

sănătate în muncă şi 

pentru situaţii de 

urgenţă 

Director 

Director adjunct 

 

Responsabil 

Popa Ancuța 

 

Subcomisia de 

securitate și 

sănătate în muncă 

Popa Ancuța 

 

Subcomisia PSI 

Isbiceanu Voicu  

 

Subcomisia 

pentru situații de 

urgență  

Ianoșev Miodrag 

Midvichi Liliana 

 

 

Zamfir Gheorghe  

 

 

Stănese Doina 

 

 

Puiu Constantin 

 

 

12.  Comisia pentru 

control managerial 

intern 

Director 

Director adjunct 

Iovan Delia Zambori Andreea Erika 

Ștefu Vionelia 

Midvichi Liliana Ana 

Tecșa Honaie -  Otilia  

Benea Eleonora 

Zamfir Gheorghe 

13. Comisia pentru 

prevenirea și 

eliminarea 

violenței, a faptelor 

de corupție și 

discriminării în 

mediul școlar și 

promovarea 

interculturalității 

Director 

Director adjunct 

Consilier de etică 

- Diana 

Oberșterescu                                                                                            

Responsabil -  

Olaru Daniela 

Iovan Delia 

Stănese Doina 

Indreica Cristina 

Liliana Midvichi 

Stângă Luminița 

Laura Gherghinoiu 

Vladimir Rusu    

Bot Lăcrimioara, reprezentant al 

sindicatului (SIIP Spiru Haret) 

Zgriban-Bulzan Adina, reprezentant 
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al elevilor 

Bădițescu Vasile, reprezentant al 

părinților 

14. Comisia pentru 

programe și 

proiecte educative 

Director 

Director adjunct 

Suciu Adelina Sofran Adriana 

Bot Lăcrimioara 

Lăzărel Emilia 

Vicaș Corina 

Ana Pașcalău 

Tîrnovan Monica - 

reprezentantpărinți 

Rogojan Giulia - reprezentant elevi 

15. Comisia pentru 

elaborare a schemei 

orare şi a 

planificării 

profesorilor de 

serviciu 

Director  

 

Orar 

 

responsabil 

Herișanu 

Nicoleta 

                                     

Muntean Maria 

Serviciu pe 

școală 

 

responsabil 

Iovan Delia 

Lăzărel Emilia 

16. Comisia pentru 

verificarea 

documentelor de 

proiectare a 

actvității didactice, 

monitorizarea 

ritmicității notării și 

parcurgerea 

materiei, 

monitorizarea 

frecvenței, 

combaterea 

absenteismului și a 

abandonului școlar, 

monitorizarea 

elevilor cu părinți 

plecați în străinătate 

 

Director  

Director adjunct 

Popescu Ana 

 

 

 

Responsabil  

Popescu Ana 

 

Responsabil 

transmitere 

situație absențe 

Popescu Ana 

 

Responsabil 

monitorizare și 

transmitere  

situație copii cu 

părinți în 

străinătate 

Popescu Ana 

 

Responsabil 

monitorizare 

elevi cu risc de 

abandon școlar 

Popescu Ana 

 

Responsabil 

monitorizare 

elevilor cu părinți 

plecați în 

străinătate 

Ardelean Ornela 

Responsabili arii și comisii 

Responsabil comisia diriginților  

Midvichi Liliana 

 

Ardelean O 

Țuhașu A 

Popescu Mariana 

Stănese Doina  

Diriginții 

 

 

 

 

 

Diriginții 

 

 

 

 

 

 

 

Diriginții 

Ana Pașcalău 

 

 

 

 

Diriginții 

17. Comisia de educație 

pentru sănătate 

Director Ardelean Ornela 

 

Potocean Camelia 

Stângă Luminița 

18. Comisia de 

gestionare a 

activităților derulate 

în Sistemul 

Director – președinte  Brebenel Daniel 
Benea Eleonora 

Ilie Nicoleta 

Zamfir Gheorghe 
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Informatic Integrat 

al Învățământului 

din România 

(SIIIR)  

19. Comisie gestionare 

Revisal, BND, 

BDNE  

Director 

Director adjunct 

Honaie Tecșa 

Otilia 

Brebenel Daniel 
Benea Eleonora 

Ilie Nicoleta 

Zamfir Gheorghe 

20. Comisia pentru 

mobilitatea cadrelor 

didactice 

Director 

Director adjunct 

 

Muntean Maria  

 

 

Lăzărel Emilia 

Sofran Adriana 

Zambori Andreea 

21. Comisiile de 

organizare a 

examenelor 

(naţionale, de 

diferenţe, de 

corigenţe, de 

încheiere a situaţiei 

şcolare pentru elevii 

declaraţi amânaţi) și 

a olimpiadelor și 

concursurilor 

școlare 

Director 

 

 Director adjunct Membrii comisiei de curriculum 

22. Comisia pentru 

achiziții publice 

Director adjunct Zamfir Gheorghe Benea Eleonora 

 

23. Comisia pentru 

evaluarea 

achizițiilor publice 

Director Ștefu Vionelia 

 

Idorași Corina 

24. Comisia pentru 

organizarea și 

desfășurarea 

programului 

„Școala altfel”. 

Director 

 

Ardelean Ornela 

 

Pașcalău Ana  

Lăzărel Emilia 

Vicaș Corina 

Szasz-Toma Laura 

Popa Ancuța 

Muntean Maria 

Pîrva Daniela 

Târnăvan Raluca – reprezentant 

elevi 

Todoruț  Claudia– reprezentant 

părinți 

25. Comisia pentru 

promovarea școlii 

 

 

 

 

Săptămâna 

meseriilor 

 

Tărgul liceelor 

Porți dechise 

Director 

Director adjunct 

Rusu Vladimir 

site și 

comunicare 

 

Indreica Cristina  

pavoazare 

 

Szasz Laura 

 

Pîrva Daniela 

Midvichi Liliana 

 

Muntean Maria 

 

Gherghinoiu Laura 

 

Indreica Cristina 

 

Szasz-Toma Laura 

 

Ciobanu Alina 

26. Comisia pentru 

păstrarea 

patrimoniului 

Director 

Director adj 

Zamfir Gheorghe Benea Eleonora 

Iovan Delia 

Stefu Vionelia 

27. Comisia de recepţie 

a bunuri materiale 

Director Herisanu 

Nicoleta 

Phaphernat Daniela 

Ianoșev Miodrag 
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 Belințan Mariana 

Ciobanu Alina 

28. Comisia pentru 

acordare burse și 

alte drepturi bănești  

- Bani de liceu 

- Burse 

profesionale 

- Burse de  

studiu 

- Programul 

„EURO 200” 

Director 

Director adjunct 

Tecșa Honaie 

Otilia  

Stîngă Luminița 

responsabil cu 

aplicația online  

„Bani de liceu” 

Szasz Toma 

Laura responsabil  

„Burse 

profesionale” 

Popa Ancuța 

responsabil 

„Burse de studiu” 

Lăzărel Emilia 

responsabil burse  

CES 

Potocean Cornelia 

Bot Lăcrimioara 

Ciobanu Alina 

Gherghinoiu Laura 

 

29. Comisia pentru 

inventarierea 

patrimoniului 

 

Director adjunct Ianoșev Miodrag 

 

Murgu Draga 

Benea Eleonora 

Isbiceanu Voicu 

Popa Ancuța 

30. Comisia de casare, 

clasare și 

valorificare a 

materialelor școlii 

Director  Zamfir Gheorghe Ardeleaan Ornela 

Isbiceanu Voicu 

Contabil 

 

31. Comisia de 

aprovizionarea și 

distribuire a 

manualelor școlare 

Director 

 

Phaphernat 

Daniela 

Sefii de catedre 

Dirigintii 

 

32. Comisia pentru 

arhivare 

Director adjunct Tecșa Honaie 

Otilia – 

secretariat 

Benea – 

contabilitate 

Țuhașu – 

documente 

rezultate din 

activitatea 

didactică 

Ilie Nicoleta 

Benea Eleonora 

Bibliotecar 

 

33. Comisia pentru 

verificarea 

documentelor 

școlare și a actelor 

de studii 

Director 

Director adjunct 

Lăzărel Emilia Tecșa Honaie Otilia 

Ilie Nicoleta 

Brebenel Daniel 

Diriginți 

34. Comisia de 

cercetare 

disciplinară a 

elevilor 

Director 

Director adjunct 

Potocean 

Cornelia 

Stănese Doina 

Ianosev Miodrag 

Țuhașu Anișoara Jeni 

Isbiceanu Voicu 

Midvichi Liliana 

35. Comisia de 

monitorizare a 

procesului de 

supraveghere audio 

video 

Director 

Director adjunct 

Brebenel Daniel Stefu Vionelia 

Rusu Vladimir 
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36. Comisia de 

organizarea și 

desfășurarea 

concursului de 

ocupare a posturilor 

vacante nedidactic 

Director 

 

Director adjunct 

 

 

 

Tecșa Honaie Otilia 

Zamfir Gheorghe 

 

 

 

 

37. Comisia pentru 

coordonare și 

gestionare a 

proiectelor 

europene 

Director 

Director adjunct 

 

Stănese Doina 

 

Muntean Maria 

Stefu Vionelia 

Rusu Vladimir 

 

38. Comisia de 

decontare a navetei 

elevilor 

 Director 

 

Ilie Nicoleta 

 

Brebenel Daniel 

Diriginții 

39. Comisia de 

organizare și 

desfășurare a 

activității la cantină 

și cămin 

Director 

Director adjunct 

 

Țuhașu Jeni Ciobanu Alina  

Murgu Draga 

Zamfir Gheorghe 

Medic 

Asistent medical Szasz Toma Laura 

Popa Ancuța 

Phaphernat Daniela 

Gruia Diana 

Belințan Mariana 

40. Comisia pentru 

orientare și 

consiliere 

Director 

Director adjunct 

 

Vicaș Corina 12 A Țuhașu Jeni  
12 B Iovan Delia  

12 C Pîrva Daniela  

12 D Vicaș Corina  
12 E Oberșterescu Diana  

9 pb Potocean Camelia 

9 pb Bundy Alina 
10 p Ciobanu Alina 

11 p Gherghinoiu Laura       

41. Comisia de 

elaborare/revizuire 

a regulamentelor 

şcolare 

Director 

Director adjunct 

Gherghinoiu 

Laura 

Munteanu Maria 

Midvichi Liliana 

Zambori Andreea 

Oberșterescu Diana 

Suciu Adelina 

Bot Lăcrimioara 

Honaie-Tecșa Otilia 

Benea Eleonora 

Zamfir Gheorghe  

Ancuța Marina - reprezentant elevi 

Rotariu Daniela-reprezentant părinți 

42. Comisia pentru 

recepţie a lucrărilor 

întreținere, reparații 

și reabilitare 

Director 

Director adjunct 

 

Ianoșev Miodrag 

 

Zamfir Gheorghe  

Benea Eleonora 

Isbiceanu Voicu 

43. Comisia pentru 

echivalare credite 

Director Sofran Adriana Tecșa Honaie Otilia 

 

44. Responsabil pentru 

acordarea avizului 

de conformitate a 

actelor din dosarul 

personal 

Director 

 

Director adjunct 

 

Tecșa Honaie Otilia 
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X. SUBCOMISIILE DE LUCRU CEAC, 2019-2020 

 

SUBCOMISIA DE SELECTARE, PĂSTRARE ŞI VERIFICARE A MATERIALELOR ŞI DOVEZILOR  

 

Responsabil:Andreea Zambori 

Membru:Maria Muntean 

Membru:Liliana Midvichi 

Membru: Alina Bundy 

 
Conform documentelor de calitate din școală fiecare membru implicat în asigurarea 

calității va primi un document care să cuprindălista materialelor obligatorii în portofoliul 

personal. 

Membrii subcomisiei de selectare, păstrare și verificare a materialelor, instrucțiuni de 

lucru: 

o Pe baza documentelor comisiei de calitate la începutul anului școlar și apoi pe parcursul 

întregului an școlar se urmărește selectarea materialelor, mai ales a dovezilor aferente 

principiilor de calitate. 

o Se realizează păstrarea materialelor conform documentelor comisiei de calitate. 

o După selectarea materialelor și dovezilor se realizează evaluarea prin fișa de evaluare 

completată de catre membrii subcomisiei. 

Monitorizarea procedurii – se realizează de către responsabilul comisiei CEAC. 

Periodicitate – conform calendarului. 

Analiza procedurii – se face prin raportul de autoevaluare. 

 

SUBCOMISIA DE CONTESTAŢII  

 

Responsabil: Diana Oberșterescu 

Membru:Alina Bundy 

Membru:Maria Muntean 

 
Se constituie o subcomisie de contestații referitoare la: acordarea calificativelor la 

programele de invatare (note), la aplicarea sancțiunilor și a altor măsuri pe elevii le pot contesta. 

Membrii subcomisiei de contestatii, instrucțiuni de lucru: 

o Completarea unui formular de contestație. 

o Dacă nu este justificată contestația, este respinsă. 

o Dacă este justificată urmează analiza formularului de contestație și a argumentelor 

contestației prin investigarea aspectelor semnalate. 
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o Prin analiza și investigațiile aspectelor contestate se elaborează documentul care cuprinde 

măsurile de remediere și modalitățile de aplicare ale acestora. 

Monitorizarea procedurii – se realizează de către director. 

Periodicitate – permanent, conform calendarului de activități. 

Analiza procedurii – în subcomisie, în Comisia AC și în raportul de autoevaluare. 

 

SUBCOMISIA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR OFICIALE (cataloage, documente 

financiare, s.a.m.d.) 

 

 Responsabil: Alina Bundy 

 Membru:Diana Oberșterescu 

 Membru:Liliana Midvichi 

 
Având în vedere importanța documentelor oficiale (mai ales cataloagele) se urmărește 

modul în care acestea sunt completate și periodicitatea completării. 

Membrii subcomisiei de verificare a modului de completare a documentelor oficiale, 

instrucțiuni de lucru: 
o Se completeaza fișa de verificare a cataloagelor de către membrii subcomisiei conform 

unei împărțiri planificate a acestor documente. 

o Se extrag din fișe aspectele constatate și urmează aplicarea măsurilor de corectare a 

erorilor constatate. 

Monitorizarea procedurii – se face de catre director 

Periodicitate – conform calendarului de activitati 

Analiza procedurii – în cadrul Comisiei AC și în Consiliul Profesoral 

 

SUBCOMISIA DE ELABORARE, APLICARE ŞI INTERPRETARE A CHESTIONARELOR 

 

 Responsabil: Maria Muntean 

 Membru:Andreea Zambori 

 Membru:Liliana Midvichi 

 Membru: Corina Milosavlevici  (reprezentant Comitetul de părinți) 

 Membru: Alina Stanușilă (reprezentant Consiliul elevilor) 

 
Se elaborează de către membrii subcomisiei chestionare care se aplică conform 

calendarului activităților. 

După aplicarea chestionarelor se elaborerază un material de interpretare a rezultatelor. 

Membrii subcomisiei de elaborare, aplicare și interpretare a chestionarelor, instrucțiuni 

de lucru: 

o Membrii subcomisiei elaborează chestionarele pe baza analizei de nevoi. 
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o Chestionarele se aplicăconform nevoilor personalului căruia i se solicită anumite 

răspunsuri 

o Se colectează chestionarele și se analizează. 

o Pe baza analizei se elaborează de catre responsabilul subcomisiei un raport final care să 

cuprindă interpretarea rezultatelor. 

Monitorizarea  procedurii - se realizează de către responsabilul comisiei de calitate. 

Periodicitate - conform calendarului de activități 

Analiza procedurii - se face în cazul subcomisiei și în cadrul Comisiei AC 

Prezentarea activității se face și în Consiliul Profesoral. 

 

SUBCOMISIA DE OBSERVARE A PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII  

 

Responsabil: Diana Oberșterescu 

Membru: Alina Bundy 

Membru:Andreea Zambori 

 
Membrii subcomisiei de observare a predării și învățării, instrucțiuni de lucru: 

o Utilizează fișa de observare a lecțiilor; 

o Se colectează fișele de observare în portofoliul comisiei; 

o Se analizează fișele și acolo unde este cazul se elaborează planuri de îmbunătățire; 

o Pe baza analizei se elaborează de către responsabilul subcomisiei un raport final care să 

cuprindă interpretarea rezultatelor. 

Monitorizarea procedurii - se realizează de către responsabilul comisiei de calitate si 

responsabilul acestei subcomisii. 

Periodicitate - conform calendarului de planificare a observarii lecțiilor. 

Analiza procedurii - se face în cadrul subcomisiei și în cadrul Comisiei AC. 

Prezentarea activității se face și în Consiliul Profesoral. 

În cadrul acestei proceduri se poate avea în vedere din Manualul de autoevaluare 

următoarele elemente descriptive care ilustrează aprecieri despre procesul de invățare: 

 

Punct  tare Nivel  mediu Punct  slab 

- Activitatile sunt foarte bine 

pregatite, ceea ce nu 

impiedica valorificarea unor 

ocazii neanticipate dar 

productive care apar in 

timpul lectiilor / activitatilor 

practice 

- Entuziasmul si angajamentul 

- Continutul cursului este 

exact, planificat si prezentat 

in mod clar si eficace 

- Metodele de lucru sunt 

adecvate sarcinilor si le 

ingaduie elevilor sa 

inregistreze un progres 

- Stapanirea de catre 

profesor si invatator a 

disciplinei este 

inadecvata pentru 

nivelul solicitat 

- Metodele de evaluare 

sunt inadecvate pentru 

a oferi elevilor o 
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profesorilor si invatatorilor ii 

inspira pe elevi, care raspund 

bine la provocarile 

prezentate 

- Profesorii si invatatorii 

demonstreaza autoritate si o 

buna cunoastere a 

colectivului 

- In decursul unei anumite 

perioade de timp, metodele 

folosite variaza si elevii 

utilizeaza modalitati de lucru 

diferite 

- Evaluarea este bine 

organizata 

- Profesorii si invatatorii 

formuleaza comentarii 

eficiente in ceea ce priveste 

lucrarile scrise ale elevilor, 

astfel incat acestia sa poata 

sti cat de bine invata si cum 

isi pot imbunatati rezultatele 

- In cadrul activitatii de 

predare se promoveaza 

cercetarea pe cont propriu si 

utilizarea eficienta a timpului 

elevilor 

satisfacator 

- Lectiile / activitatile practice 

au obiective clare si elevii 

stiu ceea ce fac 

- Profesorii si invatatorii ajuta 

elevii sa isi planifice in mod 

eficient timpul 

- Lucrarile sunt notate in mod 

regulat si precis si 

comentariile scrise ii ajuta pe 

elevi sa inteleaga unde au 

gresit si ce trebuie sa faca 

pentru a remedia acest lucru 

- Elevii reactioneaza pozitiv in 

timpul lectiilor / activitatilor 

practice, raspund la intrebari 

si participa la discutii 

- Profesorii si invatatorii ii 

incurajeaza pe elevi sa 

lucreze eficient pe cont 

propriu, dar anumiti elevi 

raman prea dependenti de 

profesor sau invatator 

imagine clara si critica 

in ceea ce priveste 

rezultatele si progresul 

pe care il realizeaza la 

disciplina respective 

- Elevii nu inteleg ce 

trebuie sa faca pentru 

a-si imbunatati 

performanta 

- Se folosesc intr-o 

masura prea mare 

metode de predare care 

solicita prea putina 

initiativa proprie a 

elevilor, abilitatile lor 

practice 

- Prezenta elevilor la 

lectii / activitati 

practice este slaba 

SUBCOMISIA DE MONITORIZARE A ACTIVITATIILOR EXTRAȘCOLARE ȘI 

EXTRACURRICULARE ALE COMISIILOR 

 

Responsabil: Liliana Midvichi 

Membru:Andreea Zambori 

Membru:Maria Muntean 

Membru:Laura Chindriș (reprezentant C.L) 
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Membrii subcomisiei de monitorizare a activităților extreșcolare și extracurriculare, 

instrucțiuni de lucru: 

o Utilizeaza fișa de observare a activităților extrașcolare și extracurriculare; 

o Se colectează fișele de observare în portofoliul comisiei; 

o Se analizează fișele și acolo unde este cazul se elaborează planuri de îmbunătățire; 

o Pe baza analizei se elaborează de către responsabilul subcomisiei un raport final care să 

cuprindă interpretarea rezultatelor. 

Monitorizarea procedurii - se realizează de către responsabilul comisiei de calitate si 

responsabilul acestei subcomisii. 

Periodicitate - conform calendarului de planificare a observarii lecțiilor. 

Analiza procedurii - se face în cadrul subcomisiei și în cadrul Comisiei AC. 

Prezentarea activității se face și în Consiliul Profesoral. 
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XI. SURSELE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE 

 

a) Proiectul (planul) de dezvoltare instituţională (PDI) sau Planul de acţiune al şcolii 

(PAS);  
b) Raportul anual de evaluare internă (RAEI);  
c) Situaţia centralizată a  rezultatelor şcolare  din  unitatea de învăţământ,  de  la  ultima 
 
evaluare până la ultimul an şcolar încheiat, raportată atât la rezultatele evaluării precedente cât 

şi la rezultatele unităţilor şcolare de aceeaşi categorie la nivel judeţean, în cadrul căreia vor fi 

analizate:  
c.1.) date statistice colectate de şcoală cu privire la rata de promovare, pe niveluri, 

profiluri 
 

şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă, rata abandonului şcolar, 

pe niveluri, profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă, 

rata exmatriculărilor, a actelor de violenţă, rata de succes la testarea naţională, rata de 

succes la examenul de bacalaureat şi la examenele de certificare a competenţelor 

profesionale, pe sexe şi medii de rezidenţă; 
 

c.2) date cu privire la numărul elevilor care au obţinut distincţii la olimpiade şcolare 

(nivel local, judeţean, naţional, internaţional), concursuri pe meserii (nivel local, judeţean, 

naţional), precum şi la alte concursuri şcolare, după caz; 
 

c.3.) date cu privire la evoluţia absolvenţilor (traiectul şcolar şi / sau profesional al 

absolvenţilor – studii superioare în profilul/ domeniul absolvit, inserţia pe piaţa muncii – 

în profilul/ domeniul absolvit sau în alte domenii); date cu privire la progresul şcolar al 

elevilor: rezultate la evaluarea iniţială şi pe parcursul şcolarizării.  
d) Centralizarea datelor privind progresul în învăţare şi dezvoltare al elevilor;  
e) Rezultatele aplicării chestionarelor adresate beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai 

educaţiei  
 
(elevi, părinţi/ reprezentanţi legali, angajatori, agenţi economici etc.), precum şi personalului 
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;  
 
f) Rezultatele interviurilor individuale / de grup / cu conducerea şcolii, cu responsabilii 

ariilor curriculare, respectiv cu cadrele didactice şi cu reprezentanţi ai beneficiarilor 

direcţi şi indirecţi (elevi,părinţi, reprezentanţiai administraţiei localeşi ai 

comunităţii,angajatori/agenţi economici);  
 
g) Informaţiile privind rezultatele parteneriatelor furnizorului de educaţie, realizate cu 

alteunităţi de învăţământ preuniversitar, cu instituţii de învăţământ superior şi cercetare, Casa 

Corpului Didactic, agenţi economici, cu instituţii şi autorităţile locale, cu patronate, sindicate, 

asociaţii profesionale, ONG-uri etc.;  
 
h) Informaţiile privind rezultatele proiectelor în care furnizorul de educaţie a fost 

implicat,inclusiv procentul cadrelor didactice implicate în proiecte (aplicant / partener), 

precum şi procentul elevilor implicaţi în proiectele şcolii, proiectele derulate de inspectoratul 

şcolar, respectiv în proiectele derulate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului;  
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i) Procedurile de asigurare a calităţii educaţiei elaborate şi implementate în şcoală, 
dupăcum urmează: 

• proceduri de autoevaluare instituţională;   
• proceduri de analiză a culturii organizaţionale;  

 
• proceduri de evaluare sistematică a aşteptărilor educabililor, părinţilor şi altor 

beneficiari relevanţi;   
• proceduri de evaluare sistematică a satisfacţiei personalului;   
• proceduri de comunicare internă, decizie şi raportare;   
• proceduri de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore;   
• proceduri de control al documentelor şi al înregistrărilor;   
• proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a calităţii.  

j) Portofoliile cadrelor didacticeşi ale elevilor; 
 
k) Site-ul furnizorului de educaţie şi materialele promoţionale utilizate pentru 

promovarea ofertei educaţionale;  
l) Informaţiile privind formarea continuă a cadrelor didactice. 
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XII. MODALITĂȚI DE CLASIFICARE ȘI GESTIONARE A 
DOVEZILOR 

 

DOVEZI  GENERALE 

 

 PDI 

 Materiale de marketing-ul şcolii (oferte şcolare, pliante etc.) 

 Orarul şcolii 

 Prezentare oferta CDL 

 Regulamentul pentru elevi (însoţit de tabele de luare la cunoştinţă) 

 Regulament de ordine interioară 

 Aviziere 

 Prezentare nomenclator profile licee/scoli profesionale 

 Baza de date cu situaţia absolvenţilor 

 Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă) 

 Cataloage şcolare 

 Mape de lucru 
  

DOVEZI  SPECIFICE . DOVEZI  ALE  COMISIEI  CEAC 

 Planuri ale comisiilor 

 Documente de lucru ale comisiei 

 Dosare cu rapoarte de activitate 

 Dosare cu chestionare 

 Dosare cu fişele de observare ale lecţiilor 

 Dosare cu procese verbale 

 Dosarele cadrelor didactice (personale şi dirigenţie) 

 

DOVEZI  SERVICIUL  ADMINISTRATIV (SECRETARIAT – CONTABILITATE) 

 Documente contabile specifice 

 Fişe ale postului 

 Procese verbale şi note interne 

 Cataloagele şcolare 

 Repartiția pe clase a elevilor, diriginți 

 Dosare examen de corigenţă 

 Fişe completate de diriginţi absolvenţilor (traseul educațional al elevilor) 

 Baza de date cu situaţia absolvenţilor 

 Dosare cu datele personale ale elevilor fiecărei clase 
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 Chestionarele absolvenţilor 

 Diverse fişe de instructaj 

 Documentele din arhiva şcolii 

 

DOVEZI  CADRE  DIDACTICE, DOSARE  PERSONALE  PE  PROGRAME  
DE  ÎNVĂŢARE 

 
 Programa şcolară 

 Planificările calendaristice 

 Planificări pe unităţi de învăţare 

 Un set de planuri de lecţii complete 

 Modele de teste: iniţiale, curente, sumative 

 Modele de fişe de lucru 

 Fişe de evaluare (pentru elevi şi cadre didactice) a câtorva lecţii 

 Chestionare pentru managementul comunicării 

 Situaţii statistice care să cuprindă: media testelor iniţiale, media semestrială 

 Fişe de activitate elevi 

 
DOVEZI   DIRIGENŢIE 

 

 Mapa activităţii educative. 

 Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă. 

 Chestionare pentru stabilirea stilurilor de învăţare la elevi (însoţite de răspunsurile 

elevilor). 

 Procese verbale ale întrunirilor Consiliului Profesorilor clasei, ale şedinţelor cu 

părinţii. 

 Procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşitul unui semestru. 

 Diverse documente de lucru ale dirigintelui. 

 

 
Modalităţi  de  gestionare a dovezilor 
 

SELECTAREA DOVEZILOR 

 Se face în funcţie de categoria din care fac parte: 

1. DOVEZILE  GENERALE – sunt selectate în funcţie de specificul lor, de către 

întregul personal. 

2. DOVEZILE  SPECIFICE – sunt selectate de către comisie, serviciul administrativ şi 

de către cadrele didactice. 
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PASTRAREA  DOVEZILOR 

Se face în funcţie de categoria din care fac parte: 

1. DOVEZILE GENERALE – sunt păstrate în funcţie de specificul lor de către 

direcţiune, serviciul administrativ sau de către comisia de calitate. 

2. DOVEZILE SPECIFICE – sunt păstrate de către comisie (la cabinetul comisiei), 

serviciul administrativ (secretariat, contabilitate, arhivă), iar dosarele cadrelor 

didactice se păstrează fie la cabinetul comisiei, fie de către cadrele didactice. 

 

Activitatea de selectare, păstrare şi verificare a dovezilor este supervizată de subcomisia 

stabilită în cadrul comisiei CEAC, cu atribuţii în acest sens. 

 

LISTA GENERALĂ A DOVEZILOR CORELATE CU PRINCIPIILE 
CALITĂȚII 
 

 Orarul şcolii 

 PDI 

 Materiale de marketing-ul şcolii (oferte şcolare, pliante etc.) 

 Prezentare oferta CDL 

 Aviziere 

 Cataloagele şcolare 

 Cataloagele personale ale profesorilor 

 Fişe de opţiuni – diriginţi 

 Fişe pentru CDL 

 Teste iniţiale 

 Fişe de lucru 

 Planificări, curriculum 

 Chestionare pentru stabilirea stilului de învăţare 

 Regulamentul pentru elevi (însoţit de tabele de luare la cunoştinţă) 

 ROI, ROFUI, ROFUIP 

 Teste de evaluare sumativă 

 Fişe de activitate elev 

 Baza de date cu situaţia absolvenţilor 

 Baza de date cu situaţia tezelor 

 Chestionare elevi 

 Chestionare părinţi 

 Chestionare cadre didactice 

 Chestionare manageri 

 Fişe completate de diriginţi absolvenţilor 

 Procese verbale (şedinţe cu părinţii, lecţii deschise, consilii profesorale, întâlnirile 

diferitelor comisii) 

 Procese verbale CEAC 

 Fişe de lucru pe discipline, elaborate în colaborare 

 Tabele nominale cu elevii 
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 Chestionare stiluri de învăţare şi inteligenţe multiple 

 Chestionare pentru evaluarea comunicării 

 Fişe de lucru (de teorie, de exerciţii)  

 Mapele de lucru ale elevilor 

 Fişe de progres 

 Fişe de monitorizare (elevi, cataloage, portofoliile cadrelor didactice etc.) 

 Resurse materiale 

o Retroproiector 

o Videoproiector 

o Computer 

o Copiatoare 

o Scaner  

o Imprimante  

o Flipchart 

o Truse 

o Diferite aparate 

o Internet 

o Cărţi, articole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIUL TEHNIC ”HENRI COANDĂ”  PLAN OPERAȚIONAL CEAC, AN ȘCOLAR  2019-2020 

 

40 
 

XII. INDEX PROCEDURI CEAC 

 

NR 
CRT 

COD DENUMIREA PROCEDURII 

1 
PO-

CEAC-01 Metodologia de lucru a comisiei de evaluare și asigurare a calității 

2 
PO-

CEAC-02 

Selecția reprezentanților cadrelor didactice în comisia de evaluare și 

asigurare a calității 

3 
PO-

CEAC-03 Optimizarea desfășurării Consiliilor profesorale și de Administrație 

4 
PO-

CEAC-04 Funcționarea comisiilor metodice și a comisiilor tematice 

5 
PO-

CEAC-05 Monitorizarea perfecționării cadrelor didactice 

6 
PO-

CEAC-06 

Selectarea, verificarea și păstrarea documentelor pentru portofoliul 

personal 

7 
PO-

CEAC-07 Evaluarea cadrelor didactice 

8 
PO-

CEAC-08 Analizarea contestațiilor elevilor 

9 
PO-

CEAC-09 Observarea predării și învățării 

10 
PO-

CEAC-10 Monitorizarea absențelor elevilor 

11 
PO-

CEAC-11 Evaluarea si urmărirea progresului scolar 

12 
PO-

CEAC-12 Implicarea părinților în educație 

13 
PO-

CEAC-13 Revizuirea periodică a ofertei educaționale 

14 
PO-

CEAC-14 Verificarea documentelor oficiale 

15 
PO-

CEAC-15 

Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si 

amenintarilor 

16 
PO-

CEAC-16 Proiectarea activitatii didactice 

17 
PO-

CEAC-17 Completarea și predarea cataloagelor școlare și a registrelor matricole 

18 
PO-

CEAC-18 Elaborarea - aplicarea orarului și efectuarea serviciului pe școală 

19 
PO-

CEAC-19 Activitatea PSI 

20 
PO-

CEAC-20 Securitatea accesului în unitate 

21 
PO-

CEAC-21 Asigurarea serviciilor medicale de urgență 
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22 
PO-

CEAC-22 Planificarea activităților extracurriculare și extrașcolare 

23 
PO-

CEAC-23 Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare 

24 
PO-

CEAC-24 Organizarea taberelor, excursiilor, expedițiilor și drumețiilor școlare 

25 
PO-

CEAC-26 Desfășurarea programului "Să știi mai multe, să fii mai bun" 

26 
PO-

CEAC-27 

Evaluarea sistematică a așteptărilor educabililor, părinților și altor 

beneficiari relevanți 

27 
PO-

CEAC-28 Evaluarea sistematică a satisfacției personalului 

28 
PO-

CEAC-29 Comunicarea inter si intrainstituţională 

29 
PO-

CEAC-30 Corespondenţa inter si intrainstituţională 

30 
PO-

CEAC-31 Identificarea și prevenirea perturbărilor majore 

31 
PO-

CEAC-32 Accesul la informațiile de interes public 

32 
PO-

CEAC-33 Controlul documentelor și înregistrărilor 

33 
PO-

CEAC-33 Controlul documentelor și înregistrărilor 

34 
PO-

CEAC-34 Monitorizarea, evaluarea, revizuirea și îmbunătățirea calității 

35 
PO-

CEAC-35 

Informarea regulată a elevilor și părinților privind progresul realizat și 

rezultatele școlare 

36 
PO-

CEAC-36 

Colectarea regulată a feed-back-ului din partea elevilor și a altor factori 

interesați interni și externi 

37 
PO-

CEAC-37 Dezoltarea incluziunii elevilor cu CES 

38 
PO-

CEAC-38 Sanctiuni disciplinare aplicate elevilor 

39 
PO-

CEAC-39 Eliberarea adeverintelor pentru membrii comisiilor de BAC si EN 

40 
PO-

CEAC-40 Gestionarea proiectelor cu finantare locala 

41 
PO-

CEAC-41 Gestionarea proiectelor cu finantare europeana 

42 
PO-

CEAC-42 

Inserția profesională a cadrelor didactice debutante/fără experiență 

recentă 

43 
PO-

CEAC-43 Accesul personalului la echipamentele de birotica 

44 
PO-

CEAC-44 Accesul in cabinetul de informatica in timpul si in afara programului 

45 
PO-

CEAC-45 Accesul in laboratoarele de specialitate si in ateliere 

46 PO- Sanctionarea elevilor 
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CEAC-46 

47 
PO-

CEAC-47 Cercetarea Disciplinara 

48 
PO-

CEAC-48 Formarea comisiilor metodice 

49 
PO-

CEAC-49 Activitatea comisiilor metodice 

50 
PO-

CEAC-50 Activitățile extracurriculare 

51 
PO-

CEAC-51 Formarea continuă a cadrelor didactice 

52 
PO-

CEAC-52 

Evaluarea satisfacției educabililor și părinților acestora în privința 

acțiunilor esențiale 

53 
PO-

CEAC-53 Evaluarea elevilor 

54 
PO-

CEAC-54 Realizarea și promovarea ofertei educaționale 

55 
PO-

CEAC-55 Transferul elevilor 

56 
PO-

CEAC-56 Încheierea situaţiei şcolare semestriale şi anuale a elevilor 

57 
PO-

CEAC-57 Notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare 

58 
PO-

CEAC-58 Monitorizarea planului de acţiune al şcolii 

59 
PO-

CEAC-59 Asigurarea accesului egal la educaţie a tuturor elevilor 

60 
PO-

CEAC-60 Înscrierea elevilor în clasa a IX-a 

61 
PO-

CEAC-61 Elaborarea lucrării pentru obţinerea atestatului profesional 

62 
PO-

CEAC-62 Urmărirea traseului profesional al absolvenţilor 

63 
PO-

CEAC-63 Introducerea de noi calificări profesionale 

64 
PO-

CEAC-64 Violenţa profesor - elev 

65 
PO-

CEAC-65 Violenţa elev - profesor 

66 
PO-

CEAC-66 Violenţa elev - elev 

67 
PO-

CEAC-67 Prevenirea si combaterea violentei 

68 

PO-

CEAC-68 Violenţa părinţilor în spaţiul şcolii 

69 
PO-

CEAC-69 Instruirea privind protectia muncii 

70 
PO-

CEAC-70 Comisia de disciplină 
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71 
PO-

CEAC-71 Situaţii de protecţie civilă 

72 
PO-

CEAC-72 

Procurarea, pastrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliilor si a 

timbrului sec cu stema Romanie 

73 
PO-

CEAC-73 Formarea continuă şi perfecţionarea personalului angajat 

 

 

 

XIV. OPIS CHESTIONARE 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE CHESTIONAR OBSERVAȚII 

1.  Chestionar pentru stabilirea stilurilor de 

învățare ale elevilor 

Se aplică la începutul fiecărui ciclu de 

învățământ 

2. Chestionar pentru elevi Formulat de ARACIP 

3. Chestionar pentru părinți Formulat de ARACIP 

4. Chestionar de satisfacție a cadrelor 

didactice 

 

5. Chestionar privind alegerea carierei Adresat elevilor din clasele XI, XII 

6. Chestionar de analiză privind  activitatea 

CEAC 
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XV. ANEXE: 
(Anexa1.) PORTOFOLIUL  CADRULUI DIDACTIC 

 

Partea I: DATE  PERSONALE 
 Structura anului şcolar 

 Încadrarea (clase, nr. de ore) 

 Orarul 

 Fişa postului 

 Calendarul activităţilor pe anul în curs 

 Curriculum Vitae 

 Raport de autoevaluare 

 Decizii de numire membru/responsabil în comisii de lucru de la nivelul unității 

 Înștiințări, adrese primite de la ISJ, CCD, alte organizați (pe care le primiți de la 

secretariatul unității). 

 

Partea a II-a: ACTIVITATEA  LA  CATEDRĂ 

 Programa şcolară 

 Programele pentru opţionalele propuse 

 Planificarea materiei (planificarea anuală şi planificarea pe unităţi de învăţare) 

 Proiecte didactice (cel puţin unul) 

 Teste de evaluare (testele inițiale, rezultatele acestora şi observaţiile - concluziile ce se 

impun, testele sumative pentru fiecare unitate de învăţare sau testele date la sfârşit de 

semestru sau an şcolar, evaluări curente)   

 Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor 

întocmite de elevi)  

 Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat) 

 Catalogul personal 

 Programa de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor 

 Orar și grafic pregătire pentru Bacalaureat 

 Fişe cu asistenţele la ore 

 Diverse fişe/chestionare aplicate de cadrul didactic în activitatea proprie 

 

Parteaa III-a: PERFORMANŢE 

 Calendarul olimpiadelor, concursurilor şcolare 

 Subiecte propuse, descriptori de performanţă 

 Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregătiţi pentru aceste concursuri 

 Planificarea pregătirii suplimentare 

 Prezenţa la pregătiri 

 Rezultatele obţinute la diferite faze 

 Diploma, distincţii 

 

Partea a IV-a: ACTIVITATEA  EXTRACURRICULARĂ 

 Lista cu proiecte de parteneriat în curs de desfăşurare sau chiar proiectele propuse pe 

o anumită perioadă 
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 Proiecte de activitate extracurriculară (vizite, excursii, expoziţii organizate, reviste 

şcolare, diferite concursuri, serbări şcolare etc.) 

 Tematică 

 Procese verbale 

 Informări 

 Poze, diploma etc. 

 

Partea a V-a: PERFECŢIONARE   

 Evidenţa clară a activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul unităţii de 

învăţământ (catedră, consilii profesorale) sau de C.C.D., I.S.J. 

 Participări la simpozioane 

 Diplome, certificate 

 

Partea a VI-a: MATERIALE  DIVERSE 

 Scrisori metodice, regulamente, adrese M.E.C.I., I.S.J. 

 Publicaţii 

 Alte documente 

 

 

(Anexa 2.) PORTOFOLIUL DIRIGINTELUI 

 

 Caietul dirigintelui (procese verbale ale Consiliului profesoral al clasei, medii la 

purtare etc.) 

 Programa Consiliere si orientare 

 Planificarea anuală și calendaristică 

 Planificarea activităților extrașcolare și extracurriculare. 

 Tabel Comitetul de părinți al clasei 

 Tabel Comitetul de elevi al clasei. 

 Tabel cu elevii care prezintă diferite dificultăți educaționale  

 Tabel elevi navetiști  

 Acordul scris al părinților – GDPR (utilizare fotografii, inregistrari in care apar elevii 

la activitatile scolii) 

 Tabel activități extracurriculare ale elevilor (in afara școlii) 

 Tabel cu stilurile de învățare ale elevilor 

 Graficul săptămânilor de practică + calendarul școlar 

 Orarul clasei 

 Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă asupra: 

 Regulamentului şcolar 

 PSI 

 Chestionar privind stilurile de învăţare la elevi (însoţite de răspunsurile elevilor) 

 Procese verbale ale şedinţelor/lectoratelor cu părinţii 

 Procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşit de semestru (elevii iau la 

cunoştinţă situaţia lor şcolară) 

 Graficul activităților din programul ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”  

 Diferite statistici 

 Alte fişe şi materiale de lucru de la orele de consiliere şi orientare 
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(Anexa 3.) PORTOFOLIUL RESPONSABILULUI DE ARIE 
CURRICULARĂ, COMISIE METODICĂ 
 

 Planul de activităţi metodico-ştiinţifice ale comisiei pentru anul școlar  în curs + raport 

al comisiei pentru anul școlar anterior; 

 Programele şcolare valabile în anul şcolar în curs; 

 Programele pentru examenele naţionale (Bacalaureat) şi concursurile şcolare; 

 Planificările calendaristice ale membrilor catedrei; 

 Planurile-cadru pentru anul şcolar în curs; 

 Tabel  nominal cu membrii catedrei şi datele lor personale (telefon, adresa de e-mail, 

şcoala de provenienţă, grad didactic, specialitatea, vechimea în învăţământ, etc.); 

 Planul managerial al catedrei;  

 Responsabilități membri la nivelul comisiei; 

 Comunicări – ISJ / MEN (înștiințări / doc. pe care le primiți de la secretariatul 

unității); 

 Calendarul şi tematica activităţilor de catedră; 

 Planificarea interasistențelor la nivelul comisiei + documente justificative (fișe de 

interasistență, proiecte de lecție); 

 Programarea ședințelor lunare ale comisiei metodice însoțite de  procesele–verbale ale 

şedinţelor comisiei; 

 Materialele ştiinţifice şi metodice prezentate în cadrul activităţilor de catedră; 

 Calendarul olimpiadelor şi concursurilor şcolare la care pot participa elevii unității de 

învățământ. 
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(Anexa 4.) FIȘE DE CONTROL ALE PORTOFOLIILOR 
a. FIŞĂ DE CONTROL A  PORTOFOLIULUI 
COMISIEI METODICE 

 CONŢINUT 

 

OBS 

 

1 Raport de activitate al comisiei pentru anul școlar anterior  

2 Planul de activităţi metodico-ştiinţifice ale comisiei pentru anul școlar  
în curs  

 

3 Programele şcolare valabile în anul şcolar în curs;  

4 Programele pentru examenele naţionale (Bacalaureat) şi concursurile 
şcolare; 

 

5 Planificările calendaristice ale membrilor catedrei;  

6 Planurile-cadru pentru anul şcolar în curs;  

7 Tabel  nominal cu membrii catedrei şi datele lor personale (telefon, 
adresa de e-mail, şcoala de provenienţă, grad didactic, specialitatea, 
vechimea în învăţământ, etc.); 

 

8 Planul managerial al catedrei;  

9 Responsabilități membri la nivelul comisiei;  

10 Comunicări – ISJ / MEN (înștiințări / doc. pe care le primiți de la 
secretariatul unității); 

 

11 Planificarea interasistențelor la nivelul comisiei + documente 
justificative (fișe de interasistență, proiecte de lecție); 

 

12 Programarea ședințelor lunare ale comisiei metodice însoțite de  
procesele–verbale ale şedinţelor comisiei; 

 

13 Graficul de pregatire suplimentara a elevilor clasei a XII-a pentru examenul 
de Bacalaureat 

 

14 Graficul de pregatire suplimentara a elevilor  capabili de performanta;  

15 Registru cu procese verbale intocmite la activitatile catedrei ;  

16 Materialele ştiinţifice şi metodice prezentate în cadrul activităţilor de 
catedră; 

 

17 Calendarul olimpiadelor şi concursurilor şcolare la care pot participa 
elevii unității de învățământ. 
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b. FIŞĂ DE CONTROL A PORTOFOLIULUI DIRIGINTELUI 

 CONŢINUT 
 

OBS 
 

1. Decizie de numire  
2 Catalogul clasei completat integral, cu toate datele de 

identificare/câmpuri/ rubricatură;  
 

3. Caietul dirigintelui (procese verbale ale Consiliului profesoral al 

clasei, medii la purtare etc.) 
 

4. Programa şcolară ( cf.OMECI 5132/ 2009) pentru consiliere 
şi orientare/dirigenţie; 

 

5. 
 

Planificarea anuală şi semestrială a tematicii pentru 
consiliere şi orientare/ avizate director; 

 

6. 
 

Planificarea/graficul activităţilor educative extraşcolare/ 
clasă de elevi ( activități de parteneriat); 

 

7. Structura anului şcolar 2018-2019/ Școala altfel: Să ştii mai 
multe, să fii mai bun! Graficul saptamanilor de practica 

 

8. 
 

Orarul clasei; Componenţa Consiliului elevilor clasei; 
responsabilităţile elevilor; 

 

9. Tabel Comitetul de părinți al clasei  
10. Tabel cu elevii care prezintă diferite dificultăți educaționale   
11. Tabel elevi navetiști   
12. Acordul scris al părinților – GDPR (utilizare fotografii, 

inregistrari in care apar elevii la activitatile scolii) 
 

13. Tabel activități extracurriculare ale elevilor (in afara școlii)  
14. Tabel cu optiunile elevilor privind disciplina religie  
15. Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă 

asupra: Regulamentului şcolar, PSI 
 

16. Procese verbale ale şedinţelor/lectoratelor cu părinţii  
17. Procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşit de 

semestru (elevii iau la cunoştinţă situaţia lor şcolară) 
 

18. Graficul activităților din programul ”Să știi mai multe, să fii mai 

bun!”  
 

19. Situatia manualelor  
20. Alte fişe şi materiale de lucru de la orele de consiliere şi orientare  
21. Chestionar privind stilurile de învăţare la elevi (însoţite de 

răspunsurile elevilor): Tabel cu stilurile de învățare ale elevilor 
 

22. Diferite statistici  
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c. FIŞĂ DE CONTROL A  PORTOFOLIULUI 
CADRULUI DIDACTIC 

DOMENIUL CONŢINUT OBS 

Partea I: 

DATE  

PERSONALE 

 

Structura anului şcolar 2018-2019;  
Încadrarea (clase, număr de ore);  
Orarul;  
Fişa postului;  
Curriculum Vitae  
Raportul de autoevaluare  
Decizii de numire membru/responsabil în comisii de lucru de 

la nivelul unității 
 

Înștiințări, adrese primite de la ISJ, CCD, alte organizați (pe 

care le primiți de la secretariatul unității) 
 

Partea a II-a: ACTIVITATEA  LA  CATEDRĂ 

Partea a II-a: 

ACTIVITATEA  

LA  CATEDRĂ 

Programa şcolară  
Programele pentru opţionalele propuse (unde este cazul)  
Planificare anuală;  
Proiectarea unităţilor de învăţare;  
Proiecte didactice (cel puţin unul)  
Teste de evaluare (testele inițiale, rezultatele acestora şi 

observaţiile - concluziile ce se impun, testele sumative pentru 

fiecare unitate de învăţare sau testele date la sfârşit de semestru 

sau an şcolar, evaluări curente)   

 

Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor 

şi portofoliilor întocmite de elevi)  
 

Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat)  
Catalogul personal  
Programa de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor  
Orar și grafic pregătire pentru Bacalaureat, lista prezenței 

elevilor la pregătire. 
 

Diverse fişe/chestionare aplicate de cadrul didactic în 

activitatea proprie 
 

Partea a III-a: PERFORMANŢE 

Parteaa III-a: 

PERFORMANŢE 

 
 

Calendarul olimpiadelor, concursurilor şcolare  
Subiecte propuse, descriptori de performanţă  
Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregătiţi pentru aceste 

concursuri 
 

Planificarea pregătirii suplimentare si lista de prezenta  
Rezultatele obţinute la diferite faze  
Diplome, distincţii  

Partea a IV-a: ACTIVITATEA  EXTRACURRICULARĂ 
Partea a IV-a: 

ACTIVITATEA  

EXTRACURRICU

LARĂ 
 

Lista cu proiecte de parteneriat în curs de desfăşurare sau chiar 

proiectele propuse pe o anumită perioadă 

Proiecte de activitate extracurriculară (vizite, excursii, 

expoziţii organizate, reviste şcolare, diferite concursuri, serbări 

şcolare etc.) 

 

Partea a V-a: PERFECŢIONARE 
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Partea a V-a: 

PERFECŢIONARE 

 

Evidenţa activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul 

unităţii de învăţământ (catedră, consilii profesorale) sau de 

C.C.D., I.S.J. 

 

Articole în diverse publicaţii; Cărţi în domeniul 
educaţional; Caiete metodice / ghiduri metodologice 

 

Participări la simpozioane, cercurile pedagogice, lecţii 
deschise 

 

Diplome, certificate  
Partea a VI-a: MATERIALE  DIVERSE 

Partea a VI-a: 

MATERIALE  

DIVERSE 

Scrisori metodice, regulamente, adrese M.E.C.I., I.S.J.  
Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare 
(unde este cazul) 
Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii  
(M.E.N/ISMB.)(unde este cazul); 

 

Programele pentru examenele naţionale (unde este cazul)  
Subiectele pentru examene naţionale (unde este cazul).  
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d. RAPORT DE AUTOEVALUARE ANUALĂ 
catre Consiliul de Administrație, privind activitatea comisiei CEAC  

Data prezentului raport:  

Perioada la care se referă raportarea  

Data validării: 

 

 

Semnătura directorului 
 

 

 

Nr. 

Crt. 
Criteriul 

Calificativ 

Observaţii 
Autoevaluare 

Evaluare 

CA 

1 Elaborarea documentelor de lucru    

2 

Realizarea – în termenele prevăzute – a 

documentelor solicitate de terţi: profesori, 

părinţi, comunitatea locală, ISJ, ARACIP, 

MECT 

   

3 
Realizarea activităţilor propuse conform 

calendarului Comisiei 

   

4 

Comunicarea cu toţi factorii implicaţi în 

asigurarea calităţii: elevi, părinţi, profesori, 

comunitatea locală, compartimentele unităţii 

şcolare, managerii, alte instituţii 

   

5 
Comunicarea dintre membrii CEAC în cadrul 

acesteia 

   

6 
Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi 

financiare alocate, în desfăşurarea activităţilor 

   

7 
Spirit creativ, novator, conştiinciozitate în 

îndeplinirea atribuţiilor 

   

Alte comentarii/recomandari ale CA: 

 


