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PORTOFOLIUL COMISIEI 

DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 
 
 
 

Documentele care fac parte din portofoliul Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii 

 
 

 

1. Organigrama CTIA 

2. Organigrama CEAC 

3. Componenta CEAC 

4. Fisa atribuții 

5. Subcomisii de lucru 

6. Planificarea activității pentru asigurarea calității educației 

7. Fișa de control a surselor de informare și documentare 

8. RAEI 2015-2016 

9. Raport CEAC 2016-2017 

10. Strategia de evaluare internă a calităţii 

11. Regulamentul Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii 

12. Planul operaţional al CEAC 

13. Plan de îmbunătățire/sinteză 

14. Instrumente evaluare internă (fișe de monitorizare, evaluare si raportare portofolii CD, 

Rapoarte teste inițiale, Planuri remediale,  Fișa EVIN , Studiu de diagnostic instituțional, 

Strudiu Trasabilitate, Studiu  progres, Centralizator complex rezultate bacalaureat, 

Centralizator activități derulate, harta parteneriatelor cu agenții economici, Centralizator 

acorduri și parteneriate, Centralizator performanță, Lista ,,Pași spre succes) 

15. Dosar general chestionare al CTIA 

16. Centralizator chestionare/ plan de aplicare/ centralizator/ Fisa de monitorizare a aplicării 

chestionarelor/ Bon de comandă. 
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17. Dosar chestionare aplicate/ interpretări 

18. Dosar rapoarte studii și proiecte derulate  ( Monitorizarea inserției socioprofesionale, 

Identificarea nevoilor de formare, Studiu Agentie conomici, Planul  de marketing 

educațional, Alege inteligent profesia ta de succes). 

19. Dosar incubator  de  proiecte/ idei de proiecte 

20. Registru cu procesele verbale ale întâlnirilor comisiei 

21. Registru proceduri 

22. Dosar cu statistici şi situaţii  

23. Dosar cu diverse documente de lucru 

24. Legislație 

25. Codul de etică  

26. Manualul calității 

27. Ghidul elevului 

28. Colecția Newsletter Arca/CEAC 

29. Lista  titlurilor disponibile în biblioteca CEAC 
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ORGANIGRAMA CTIA SUCEAVA 
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COMPONENŢA COMISIEI PENTRU EVALUAREA 

  ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN E DUCAŢIE 

 
 

 
 

Nr 

crt 

Numele si prenumele membrilor comisiei Calitatea in comiosie 

1.  Corina Stamatin Coordonator CEAC 

2.  Tanase Cozdreanu Catalina Secretar CEAC 

3.  Patuleanu Liliana Membru CEAC 

4.  Popescu Octavia  Membru CEAC 

5.  Darie Mihaela Membru CEAC 

6.  Bradățan Tiberiu Reprezentantul 

Consiliului local Suceava 

7.  Bujorean Elena Vica Reprezentantul 

Comitetului de Părinți 

8.  Strugaru Monica  Reprezentantul 

Consiliului Elevilor 
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DESCRIEREA SARCINILOR ŞI A PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI 

 

Nr 
crt  

Numele 
membrului  

comisiei 

 

                   Sarcinile specifice şi activităţile corelate 

 

1.  Prof. Corina 
Stamatin 

Coord.CEAC 

Responsabilul subcomisiei elaborare şi aplicare a procedurilor operaţionale 
Membru al subcomisiei de analiză SWOT  

Membru al subcomisiei de elaborare, aplicare şi interpretare a chestionarelor 

Membru al subcomisiei de elaborare, aplicare, interpretare și monitorizare a 

documentelor oficiale 

Responsabil al subcomisiei de elaborare a planurilor de îmbunătăţire 

- supervizează întreaga activitate a comisiei; 
- elaborează planurile operaţionale şi de acţiune al comisiei; 
- realizează planul de îmbunătăţire; 
- aprobă planurile comisiei şi ale subcomisiilor(de acţiune,de îmbunătăţire, de 

autoevaluare); 
- realizează raportul de autoevaluare; 
- monitorizează activitatea comisiei; 
- realizează observarea lecţiilor; 
- evaluează activitatea comisiei; 
- verifică formularul de monitorizare internă; 
- verifică modul de completare  documentelor şcolare; 
- monitorizează activitatea comisiilor din CTIA 

2.   
Ing. Tanasa 

Catalina 
Secretar 

CEAC 
 
 

 

Responsabilul subcomisiei de selectare, verificare şi arhivare a materialelor CEAC 

Membru al subcomisiei de elaborare, aplicare şi interpretare a chestionarelor 
- asigură informarea membrilor comisiei despre tematica şedinţelor de lucru; 
- rezolvă problemele operative ce intervin în activitatea comisiei; 
- asigură armonizarea grupurilor de lucru ale CEAC 
- gestionează întreaga documentaţie a comisiei; 
- elaborează documentele de lucru ale comisiei; 
- realizează observarea lecţiilor; 
- monitorizează procedurile specifice; 
- întocmeşte procese verbale ale şedinţelor comisiei CEAC şi a subcomisiilor din 

care face parte 

3.  Prof 
Popescu 
Cristina 
Membru 

CEAC 

Responsabilul subcomisiei de monitorizare a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 

Responsabil  al subcomisiei de elaborare şi aplicare a chestionarelor 

Membru al subcomisiei de elaborare şi aplicare a procedurilor operaţionale 

Membru al subcomisiei de selectare, păstrare şi verificare a materialelor CEAC 

Membru al subcomisiei de monitorizare a documentelor oficiale 
-     elaborează chestionare şi fişe de evaluare 

-     proiecteaza  studii de monitorizare  
- monitorizează activităţile extraşcolare şi extracurriculare; 
- revizuieşte şi optimizează politicile şi procedurile subcomisiilor; 
- reactualizează baza de date a subcom. de monitorizare a  activitatilor 

extrascolare 
- întocmeşte procesele verbale ale subcomisiei de monitorizare a doc.  oficiale; 
- colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare; 
- participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul CEAC 
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4.  Prof. 
Patuleanu 

Liliana 
Membru 

CEAC 

Responsabilul subcomisiei de elaborare, aplicare, interpretare și  monitorizare a 

documentelor oficiale 

Membru al subcomsiei de elaborare a planurilor de îmbunătăţire 

Membru al subcomisiei de monitorizare a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 
Membru al subcomsiei de elaborare şi aplicare a procedurilor operaţionale 

Membru al subcomsiei de elaborare şi aplicare a  a chestionarelor 

Membru al subcomisiei de selectare, păstrare şi verificare a materialelor CEAC 
- elaboreaza chestionare şi fişe de evaluare; 
- 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 elaborare, interpretare, aplicare si 

interpretare a documentelor oficiale; 

- colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare; 

- participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul CEAC. 

5.  Prof. Darie 
Mihaela 
Membru 

CEAC 

Responsabilul subcomisiei de analiză SWOT  

Membru al subcomisiei de selectare, păstrare şi verificare a materialelor CEAC 
Membru al subcomisiei de monitorizare a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 

- elaborează chestionare şi fişe de evaluare; 
- monitorizează activităţile C.TIA . din p.d.v. al analizei SWOT; 
- revizuieşte şi optimizează politicile şi procedurile subcomisiilor din care face 

parte; 
- reactualizează baza de date a subcomisiei de analiză SWOT; 
- 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.  Reprez. 
C.L.Suceava 

 

Membru al subcomisiei de elaborare, aplicare, interpretare și  monitorizare a 

documentelor oficiale 

- asigura relaţia dintre C.TIA . şi primărie; 
- monitorizează relaţiile cu autorităţile locale; 
- participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul CEAC. 

 

7.  Reprezent. 
Comitetului 
de Părinți 

 

Membru al subcom.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  CDL; 
- participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul CEAC. 

8.  Reprezent. 
Consiliului 

Elevilor 
 

Membru al subcomisiei de analiză SWOT şi elaborare a planurilor de îmbunătăţire 
- asigură relaţia dintre CEAC şi Consiliul Elevilor; 
- contribuie la gestionarea dovezilor; 
- elaborează chestionare si fise de lucru ale comisiei; 
- participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul CEAC. 
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SUBCOMISIILE DE LUCRU 

 
1) Subcomisia de elaborare şi aplicare a procedurilor operaţionale şi a Chestionarelor 

Membrii subcomisiei 

1. – prof. Corina Stamatin -responsabilul subcomisiei 

2. – prof. Octavia Popescu– membru 

3. – prof.Liliana Pătuleanu - membru    

2) Subcomisia de analiză SWOT  

Membrii subcomisiei 

1.  –prof. Corina Stamatin 

2. – prof.  Liliana Pătuleanu membru 

       3   - șefii de comisii şi compartimente din CTIA. 

 

3) Subcomisia de elaborare a planurilor de îmbunătăţire 

Membrii subcomisiei 

1.  – prof. Corina Stamatin -responsabilul subcomisiei 

2. – prof. Liliana Pătuleanu- membru 

3. – prof Cătălina Tanase Cozdreanu 

 

4) Subcomisia de selectare, verificare şi arhivare a materialelor CEAC 

 Membrii subcomisiei 

1.  – prof. Catalina Tanase Cozdreanu  -responsabilul subcomisiei 

2. – prof. Liliana Pătuleanu- membru 

3. – prof Mihaela Darie -membru 

        

 

5) Subcomisia de elaborare, aplicare, interpretare și  monitorizare a documentelor oficiale 

Membrii subcomisiei 

1. – prof. Liliana Pătuleanu- responsabilul subcomisiei 

2. – prof. Octavia Popescu- membru 

3. – prof .Corina Stamatin- membru 

        3. – Brădățan Tiberiu Marius- membru 

 

6) Subcomisia de monitorizare a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 

 Membrii subcomisiei 

1.  –prof. Liliana Pătuleanu - responsabilul subcomisiei 

2. – prof. Mihaela Darie     –membru 

3. - prof. Popescu Octavia - membru 

4. –     Strugaru Monica     - membru 

5. –     Bujorean Elena Vica - membru 

       4.  - Şefii de comisii şi compartimente din C.T.I.A 
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                            PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI 

An școlar 2017-2018 
Denumirea     activităţii Frecvenţa Sept Oct. Nov. Dec Ian. Feb Martie Apr Mai Iunie Iulie 

Numirea responsabilului şi constituirea comisiei Anual  X          

Stabilirea programului de functionare Anual  X          

Consultarea  Strategiei pentru implementarea calității   X          

Întocmirea analizei SWOT Anual   X X         

Elaborarea Planului de îmbunătățire   X          

Elaborarea PAS    X         

Elaborarea planului operaţional al CEAC Anual  X X         

Revizuirea documentelor SMC Periodic   X X X X       

Elaborarea de noi proceduri Permanent  X X X X X X X X X X X 

Analiza  rezultatelor inserției profesionale a absolvenților   Anual   X         

Aplicare de chestionare (cadre didactice, elevi, părinți, 

comunitate)- pentru evaluarea diferitelor aspecte urmărite 

Semestrial   X  X X  X X   

Proiectarea si derularea activității de evaluare interna Conf grafic   X X X X X X X X X 

Monitorizarea activităților de îmbunătățire propuse Conf. Plan X X X X X X X X X X X 

Monitorizarea aplicării procedurilor Semestrial   X     X     

Evaluarea portofoliilor cadrelor didactice Semestrial  X    X      

Observarea lecţiilor şi completarea fişelor de observare Conf grafic   X X X X X X X   

Monitorizarea frecvenţei  Lunar X X X X X X X X X X X 

Monitorizarea completării cataloagelor şcolare Trimestrial  X   X   X  X  

Monitorizarea progresului şcolar Semestrial   X       X  

Monitorizarea  programului de pregătire suplimentara Lunar   X X X X X X X   

Analiza rezultatelor  școlare  anuale Anual           X 

Analiza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat Anual  X          X 

Elaborarea Raportului de autoevaluare final Anual X X          

Elaborarea Planului de îmbunătăţire pentru anul următor Anual X X          

Sortarea, păstrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor Lunar X X X X X X X X X X X 

Rezolvarea contestaţiilor Permanent X X X X X X X X X X X 

Verificarea documentelor oficiale Trimestrial   X   X   X   

Alte activități Periodic X X X X X X X X X X X 



 

                   INSPECTORATUL  ŞCOLAR  AL  JUDEŢULUI  SUCEAVA 

                     COLEGIUL TEHNIC  de  INDUSTRIE ALIMENTARĂ  SUCEAVA   
 

 

       Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 720189 
                             Tel. 0230-522304   Fax 0230-522305  E-mail: ctiasv@yahoo.ro  http://www.ctiasv.ro 

 

 

 

                                                                                                                       

 
SURSELE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE 

 
1. Planul regional (PRAI) si planul  local de actiune pentru invațământ (PLAI)   

2. Planul de acţiune al şcolii (PAS); 

3. Raportul anual de evaluare internă (RAEI); 

4. Situaţia centralizată a rezultatelor şcolare din unitatea de învăţământ, de la ultima evaluare până la 

ultimul an şcolar încheiat: 

4.1.) 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 examenul de bacalaureat    şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale, pe sexe şi medii de 

rezidenţă 

4.2) date cu privire la numărul elevilor care au obţinut distincţii la olimpiade şcolar : (nivel local,    

judeţean,  naţional, internaţional), concursuri pe meserii (nivel local, judeţean, naţional), precum şi  la alte 

concursuri şcolare, după caz; 

            4.3.) date cu privire la evoluţia absolvenţilor (traiectul şcolar şi / sau profesional al absolvenţilor  –  studii 

superioare, 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 

          4.4.) date cu privire la gradul de risc educațional ale elevilor CTIA 

5. Centralizarea datelor privind progresul în învăţare şi dezvoltare al elevilor-Studiu Trasabilitate și Studiu 

Progres 

6. 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; 

7.  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, reprezentanţi 

ai administraţiei locale şi ai comunităţii, angajatori/agenţi economici); 

8. Informaţiile privind rezultatele parteneriatelor furnizorului de educaţie, realizate cu alte unităţi 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. 

9. Informaţiile privind rezultatele proiectelor în care școala  a fost implicată. 

10. Procedurile de asigurare a calităţii educaţiei elaborate şi implementate în şcoală; 

11. Portofoliile cadrelor didactice şi ale elevilor; 

12. Site-ul școlii  şi materialele promoţionale utilizate pentru promovarea ofertei educaţionale; 

13. Informaţiile privind formarea continuă a cadrelor didactice 


