
RESPONSABILITĂȚI ALE COMISIEI CEAC
AN ȘCOLAR 2013-2014

Nr.
crt

Numele si 
prenumele 
membrului 
din comisie

Sarcini specifice 

1. DIRECTOR 
Profesor
 CONSTANTIN 
NICOLETA-
președinte 
comisie

 numeşte prin decizie personalul din CEAC (Comisia de Evaluare
şi Asigurare a Calităţii);

 supervizează întreaga activitate a comisiei CEAC
  aproba 

o RAEI
o Regulamentul de funcționare a comisiei CEAC
o Planul de îmbunătăţire
o Rapoarte de autoevaluare
o Strategia comisiei

 monitorizează    si    supervizează   activitatea comisiei
 monitorizarea procedurilor specificate
 evaluarea activităţii comisiei
 realizează observarea lecţiilor

2. Profesor
BASUC 
SIMONA -
Coordonator 
comisie

 responsabil  C.E.A.C.  în  raporturile  cu  conducerea  unității,
Inspectoratul Școlar  Județean,  ARACIP;  cu orice  instituție  sau
organism interesat în domeniul de activitate al comisiei CEAC,

 participă  la  verificarea  modului  de  completare  a  documentelor
oficiale;

 completează  paltforma  ARACIP specifică  Liceului  Tehnologic
Anghel Saligny, Galați

 realizează RAEI;
 realizează Raportul de autoevaluare;
 realizează Planul operational al comisiei CEAC
 elaborează Planul de îmbunătățire;
 elaborează documente de lucru ale comisiei,
 gestionează întreaga documentație a comisiei;
  asigură conducerea operativă;
  supervizează întreaga activitate a comisiei;
 aprobă  planurile  comisiei  (de  activitate,  îmbunătățire,

autoevaluare);
 evaluează activitatea comisiei;
 contribuie la gestionarea dovezilor;
 elaborează  si  aplică  chestionare  pentru  evaluarea  calității,

monitorizează activitatea comisiei,
 monitorizează procedurile specific.
 colaborează  cu  membrii  comisiei  la  verificarea  mapelor

profesorilor, catedrelor și comisiilor de lucru.
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3. Profesor
PANĂ LENUȚA
-membru în 
comisie
   

 contribuie la gestionarea dovezilor;
 contribuie la actualizarea bazei de date a instituției platform 

ARACIP,
 contribuie la realizarea RAEI;
 contribuie la realizarea Raportul de autoevaluare;
 contribuie la realizarea Planului operational al comisiei CEAC
 contribuie la elaborarea Planul de îmbunătățire;
 elaborează documente de lucru ale comisiei
 monitorizează activitatea de elaborare, aplicare și verificarea 

orarului școlii;
 colaborează cu membrii comisiei la verificarea mapelor 

profesorilor, catedrelor și comisiilor de lucru;
 realizarea bazei de date cu parcursul absolvenților
 realizează observarea lecţiilor
 propune și elaborează proceduri pentru optimizare

a activității; 

4. Profesor
BUTNARU 
SILVIA-
membru în 
comisie

 contribuie la gestionarea dovezilor
 realizează observarea lecţiilor
 distribuie chestionare 
 introduce datele centralizate ale chestionarelor pe platformă
 membru în subcomisia de elaborare, aplicare si    interpretare    a  

chestionarelor    si    în subcomisia    de    selectare, păstrare    si 
verificarea materialelor

 realizarea    bazei    de    date   cu    parcursul absolvenţilor
 elaborează proceduri pentru îmbunătăţirea calităţii procesului       

predare-învăţare.
 monitorizeaza respectarea procedurilor
 contribuie la gestionarea dovezilor,
 propune și elaborează proceduri pentru optimizare

a activității; 
5. Profesor

ANDREI 
LILIANA- 
membru în 
comisie

 contribuie la gestionarea dovezilor
 realizează observarea lecţiilor
 distribuie chestionare 
 introduce datele centralizate ale chestionarelor pe platformă
 membru în subcomisia de elaborare, aplicare si    interpretare    a  

chestionarelor    si    în subcomisia    de    selectare, păstrare    si 
verificarea materialelor

 realizarea    bazei    de    date   cu    parcursul absolvenţilor
 elaborează proceduri pentru îmbunătăţirea calităţii procesului       

predare-învăţare.
 monitorizeaza respectarea procedurilor
 contribuie la gestionarea dovezilor
 propune și elaborează proceduri pentru optimizare

a activității; 
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6. Profesor
UNGUREANU 
MARIANA- 
reprezentant 
sindicat

 observator sindical la lucrările comisiei CEAC;
 contribuie la gestionarea dovezilor
 realizează observarea lecţiilor
 distribuie chestionare 
 introduce datele centralizate ale chestionarelor pe platformă
 membru în subcomisia de elaborare, aplicare si    interpretare    a    

chestionarelor    si    în subcomisia    de    selectare, păstrare    si 
verificarea materialelor

 realizarea    bazei    de    date   cu    parcursul absolvenţilor
 elaborează proceduri pentru îmbunătăţirea calităţii procesului          

predare-învăţare.
 monitorizeaza respectarea procedurilor
 contribuie la gestionarea dovezilor
 propune și elaborează proceduri pentru optimizare
a activității; 

7. IONESCU 
MIHAELA- 
reprezentnat 
Comitetul de 
părinți

 asigură relaţia dintre şcoală şi Consiliul Reprezentativ al 
Părinților

 asigură colaborarea şcolii cu comunitatea

8. GĂVAN 
DANILE- 
reprezentant 
Consiliul Local

 asigură legătura școlii cu autoritățile locale; 
 colectează date și informații din comunitate și din partea 

autorităților locale în legătură cu calitate a educației oferite de 
școală; 

 participă la lucrările Comisiei și la elaborarea documentelor 
proiective ale CEAC; 

9. PETCULESCU 
BOGDAN- 
reprezentant 
Agent economic

 asigură relaţia dintre şcoală şi societățile economice din județ
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