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Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele membrului din comisie Roluri specifice 

1.  Muraru Marian coordonator CEAC 

2.  Deaconu Dana membru CEAC-secretar 

3.  Hodoroaga Gheorghita membru CEAC  

4. Solomon Aurelian membru CEAC 

5. Panturescu Constantin Reprezentantul Consiliului Local 

6.  Frujina Sevastian Reprezentantul părinţilor 

7. Neaga Catalina Reprezentantul elevilor 

 

 

Nr. crt. Funcţia Sarcini specifice şi activităţi corelate 

1. Muraru Marian 

Coordonator CEAC 

- monitorizarea   activităţii   comisiei pentru 

asigurarea calităţii 

- gestionarea documentaţiei de lucru a comisiei 

- contribuie la elaborarea şi tehnoredactarea 

documentelor de lucru ale comisiei 

- contribuie la realizarea planului  operaţional  

- întocmeşte planul de acţiune al comisiei 

- întocmeşte planul de activităţi al comisiei 

- responsabilul subcomisiei de contestaţii 

- contribuie la realizarea avizierului comisiei  

- contribuie la elaborarea procedurilor 

 

2.  Deaconu Dana 

Membru CEAC-secretar 

- responsabil  al  subcomisiei  de  verificare  a 

documentelor oficiale 

- contribuie la elaborarea planului operaţional 

- contribuie la gestionarea dovezilor  

- membru în subcomisia de contestaţii  

- realizează planul de îmbunătăţire 

- contribuie la elaborarea chestionarelor 

- contribuie la elaborarea procedurilor 

 

3.  Hodoroaga Gheorghita 

Membru 

- elaborarea planului de observare a lecţiei 

- contribuie la elaborarea planului operaţional 

- elaborează chestionare şi fişe de lucru 



- contribuie la elaborare procedurilor 

- gestionarea dovezilor 

- realizează raportul de autoevaluare 

- responsabil  în subcomisia de elaborare, aplicare si 

analiza rezultatelor chestionarelor 

- membru în subcomisia de contestaţii  

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Solomon Aurelian 

Membru 

- Membru în subcomisii  

- Contribuie la elaborarea de proceduri   

- Verifică portofoliile cadrelor didactice din catedră 

- Întocmeşte şi gestionează documentele catedrei 

asigurarea calităţii     

- Monitorizează frecvenţa participării la programe a 

elevilor 

- Elaborează fişa de verificare a cataloagelor 

 

5. Panturescu Constantin 

Reprezentantul Consiliului 

Local 

 

 

- monitorizează activitatea comisiei  

- asigură relaţia dintre asigura relaţia dintre şcoala 

si Consiliul Local 

- monitorizarea alegerii CDL 

- gestionarea dovezilor  

 

6. Frujina Sevastian 

Reprezentantul părinţilor 
- monitorizează activitatea comisiei  

- asigură relaţia dintre şcoala si Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor 

         -  contribuie la elaborarea chestionarelor destinate 

             parintilor 

- contribuie la prelucrarea şi analiza chestionarelor 

               aplicate  parintilor 

- monitorizarea alegerii CDL 

- gestionarea dovezilor  

 

7.  Neaga Catalina 

Reprezentantul elevilor 
      -contribuie la gestionarea dovezilor 

         - contribuie la elaborarea chestionarelor destinate elevilor 

        -contribuie la prelucrarea şi analiza chestionarelor 

         aplicate  elevilor 

 

Director, 

Dr ing Calinescu Ioan 


