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RESPONSABILITĂŢILE MEMBRILOR CEAC 

LICEUL TEHNOLOGIC JOANNES KAJONI 

ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 

FUNCŢIA SARCINI 

1. Coordonator operativ 

al  CEAC 

  

OANEA SERGIU-MANUEL 

1. Coordonează îndeplinirea hotărârilor comisiei. 

2. Reprezintă comisia în raporturile cu conducerea unităţii de 

învăţământ, MECTS, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu 

persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cu respectarea 

prevederilor legale în acest sens. 

3. Realizează informări către conducerea Liceului Tehnologic 

JOANNES KAJONI, MECTS, ARACIP, privind monitorizarea, 

consilierea şi îndrumarea la nivelul şcolii, pe baza standardelor, 

standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii specifice 

şi propune măsuri ameliorative. 

4. Stabileşte sarcinile membrilor comisiei. 

5. Informează periodic Consiliul de Administraţie asupra activităţii 

comisiei, precum şi comisia asupra deciziilor Consiliului de 

Administraţie referitoare la calitate. 

6. Promovează în Consiliul de Administraţie hotărârile comisiei. 

7. Aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale 

personalului din cadrul comisiei propunând modificările legale. 

8. Coordonează şi monitorizează procesul de colectare a dovezilor 

necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de performanţă 

pentru principiile calităţii şi de întocmire a portofoliului de evaluare 

a unităţii şcolare; 

9. Coordonează şi participă la întocmirea raportului anual de 

autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire a 
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calităţii procesului de învăţământ. 

10. Coordonează şi participă la realizarea bazei de date a comisiei. 

11. Monitorizează activitatea Comisiei pentru organizarea 

serviciului pe şcoală. 

2. Membru  

 

OANEA OANA-LARISA 

 

Responsabil cu asigurarea 

calităţii educaţiei prin 

activităţi extracurriculare 

şi proiecte educaţionale;  

prin activităţi de formare 

continuă/perfecţionare a 

personalului şcolii. 

1. Elaborează instrumentele de evaluare necesare desfăşurării 

activităţii de evaluare a comisiei  în domeniul de responsabilitat. 

2. Este responsabil cu formarea cadrelor didactice.  

3. Efectuează observaţii ale lecţiilor şi elaborează rapoarte de 

monitorizare a calităţii. 

4. Elaborează  şi aplică procedurile şi activităţile de evaluare şi 

asigurare a calităţii, în domeniul de responsabilitate. 

5. Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi 

elaborarea planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire a calităţii 

procesului de învăţământ. 

6. Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, 

respectiv la şedinţele extraordinare, ori de câte ori este cazul. 

7. Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării 

îndeplinirii descriptorilor de performanţă pentru principiile calităţii 

şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare în 

domeniul de responsabilitate. 

8. Participă la evaluarea modului de aplicare a standardelor de 

evaluare, a indicatorilor şi a descriptorilor de performanţă. 

9. Respectă Codul de etică profesională în evaluare. 

10. Participă la elaborarea graficelor anuale de efectuare a 

monitorizărilor şi a evaluării în unitatea de învăţământ. 

3. Membru  

ȚURCĂ DANA-DELIA 

Responsabil cu asigurarea 

calităţii educaţiei 

prin  analiza observării 

1. Elaborează instrumentele de evaluare necesare desfăşurării 

activităţii de evaluare a comisiei  în domeniul de responsabilitate. 

2. Elaborează  şi aplică procedurile şi activităţile de evaluare şi 

asigurare a calităţii, în domeniul de responsabilitate. 

3. Efectuează observaţii ale lecţiilor şi elaborează rapoarte de 
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lecţiilor şi a modului de 

completare a fişelor de 

observare;  

prin  activitatea de 

modernizare şi eficientizare 

a bazei materiale.  

monitorizare a calităţii. 

4. Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi 

elaborarea planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire a calităţii 

procesului de învăţământ. 

5. Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv 

la şedinţele extraordinare, ori de câte ori este cazul. 

6. Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii 

descriptorilor de performanţă pentru principiile calităţii şi la 

întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare în domeniul de 

responsabilitate. 

7. Participă la evaluarea modului de aplicare a standardelor de 

evaluare, a indicatorilor şi a descriptorilor de performanţă. 

8. Participă la elaborarea graficelor anuale de efectuare a 

monitorizărilor şi a evaluării în unitatea de învăţământ. 

9. Respectă Codul de etică profesională în evaluare. 

10. Participă la elaborarea graficelor anuale de efectuare a 

monitorizărilor şi a evaluării în unitatea de învăţământ. 

4. Membru  

MÁJAI CSABA 

Responsabil cu asigurarea 

calităţii educaţiei 

prin  activităţile 

comisiilor/ariilor 

curriculare şi a CDŞ 

1. Elaborează instrumentele de evaluare necesare desfăşurării 

activităţii de evaluare a comisiei în domeniul de responsabilitate. 

2. Efectuează observaţii ale lecţiilor şi elaborează rapoarte de 

monitorizare a calităţii. 

3. Elaborează  şi aplică procedurile şi activităţile de evaluare şi 

asigurare a calităţii, în domeniul de responsabilitate. 

4. Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi 

elaborarea planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire a calităţii 

procesului de învăţământ; 

5. Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, 

respectiv la şedinţele extraordinare, ori de câte ori este cazul. 

6. Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării 

îndeplinirii descriptorilor de performanţă pentru principiile calităţii 
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şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare în 

domeniul de responsabilitate 

7.  Participă la evaluarea modului de aplicare a standardelor de 

evaluare, a indicatorilor şi a descriptorilor de performanţă. 

8.  Respectă Codul de etică profesională în evaluare. 

Responsabil cu asigurarea 

calităţii educaţiei prin  

activităţile de monitorizare 

a frecvenţei participării la 

programele de învăţare, 

progresul şcolar, 

participarea la concursuri 

şi olimpiade. 

1. Elaborează instrumentele de evaluare necesare desfăşurării 

activităţii de evaluare a comisiei  în domeniul de responsabilitate. 

2. Centralizează rezultatele chestionarelor. 

3. Elaborează  şi aplică procedurile şi activităţile de evaluare şi 

asigurare a calităţii, în domeniul de responsabilitate. 

4. Efectuează observaţii ale lecţiilor şi elaborează rapoarte de 

monitorizare a calităţii. 

5. Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi 

elaborarea planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire a calităţii 

procesului de învăţământ. 

6. Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, 

respectiv la şedinţele extraordinare, ori de câte ori este cazul. 

7. Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării 

îndeplinirii descriptorilor de performanţă pentru principiile calităţii 

şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare în 

domeniul de responsabilitate. 

8. Participă la evaluarea modului de aplicare a standardelor de 

evaluare, a indicatorilor şi a descriptorilor de performanţă. 

9. Respectă Codul de etică profesională în evaluare. 

10. Participă la elaborarea graficelor anuale de efectuare a 

monitorizărilor şi a evaluării în unitatea de învăţământ. 
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5. Membru  

MESAROS-

TÖRÖK ANNAMÁRIA 

 

Responsabil cu asigurarea 

calităţii educaţiei 

prin  activitatea  de 

corelare a nevoilor şcolii cu 

activităţile sindicale. 

1. Menţine legătura între Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 

şi membrii de sindicat. 

2. Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi 

elaborarea planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire a calităţii 

procesului de învăţământ. 

3. Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, 

respectiv la şedinţele extraordinare, ori de câte ori este cazul. 

4. Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării 

îndeplinirii descriptorilor de performanţă pentru principiile calităţii 

şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare în 

domeniul de responsabilitate. 

5. Participă la evaluarea modului de aplicare a standardelor de 

evaluare, a indicatorilor şi a descriptorilor de performanţă. 

6. Respectă Codul de etică profesională în evaluare. 

7. Participă la elaborarea graficelor anuale de efectuare a 

monitorizărilor şi a evaluării în unitatea de învăţământ. 

8. Membru în Comisia de întocmire a orarului şi distribuirea lui. 

6. Reprezentantul 

Consiliului Local: 

 

BIRÓ HANNA 

 

Responsabil cu asigurarea 

calităţii educaţiei prin  

activităţile de colaborare a 

Consiliului Local la 

realizarea calităţii muncii 

în instituţia şcolară. 

1. Menţine legătura între Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 

şi Consiliul Local. 

2. Asigură dialogul şi parteneriatul cu comunitatea locală. 

3. Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi 

elaborarea planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire a calităţii 

procesului de învăţământ. 

4. Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, 

respectiv la şedinţele extraordinare, ori de câte ori este cazul. 

5. Sprijină comisia în îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor propuse 

pentru îmbunătăţirea calităţii în procesul de învăţământ. 
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7. Reprezentantul elevilor:  

 

TÓDOR TAMÁS 

 

Responsabil cu asigurarea 

calităţii educaţiei prin  

activităţile de colaborarea a 

elevilor la creşterea calităţii 

actului instructiv-educativ  

în instituţia noastră 

şcolară. 

 

1. Menţine legătura între colectivele de elevi, Consiliul Elevilor şi 

CEAC. 

2. Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, 

respectiv la şedinţele extraordinare, ori de câte ori este cazul. 

3. Sesizează disfuncţionalităţi în procesul instructiv-educativ.  

4. Sprijină comisia în îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor 

propuse pentru îmbunătăţirea calităţii în procesul de învăţământ. 

5. Contribuie la elaborarea, prelucrarea şi analiza chestionarelor 

destinate elevilor. 

6. Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării 

îndeplinirii descriptorilor de performanţă pentru principiile calităţii 

şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare. 

7. Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi 

elaborarea planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire a calităţii 

procesului de învăţământ. 

8. Contribuie la promovarea imaginii şcolii. 

8. Reprezentantul 

părinţilor:  

 

OZSVÁTH-BERÉNYI 

HAJNALKA 

 

Responsabil cu asigurarea 

calităţii educaţiei 

prin  activităţile 

de participare a părinţilor 

la rezolvarea problemelor 

şcolii. 

 

1. Asigură consultarea beneficiarilor şi clienţilor educaţiei în ceea 

ce priveşte satisfacţia lor faţă de serviciile educaţionale oferite de 

şcoală. 

2. Răspunde de raportul şcoală – familie în cadrul procesului de 

evaluare şi asigurare a calităţii. 

3. Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

extraşcolare şi de promovare a imaginii şcolii.  

4. Contribuie la elaborarea, prelucrarea şi analiza chestionarelor 

destinate părinţilor.  

5. Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi 

elaborarea planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire a calităţii 

procesului de învăţământ. 

6. Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, 

respectiv la şedinţele extraordinare, ori de câte ori este cazul. 
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DIRECTOR,                                                                COORDONATOR CEAC,  

Sükösd Annamária                                                        DIRECTOR ADJUNCT  

                                                                                        Oanea Sergiu-Manuel 

 


