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Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” 

Str. Metalurgiştilor nr. 4 , Galaţi, 800203 

fax. +40236 464770; tel. +40236 471119 

email : asalignygl@yahoo.com 

                                         website : http://www.asalignygl.ro 

 

RESPONSABILITĂŢI ALE COMISIEI CEAC 

AN ŞCOLAR 2019-2020  

Nr. 
crt 

Numele si 
prenumele 
membrului 
din comisie 

Sarcini specifice  

1.  DIRECTOR  

Profesor 

 CONSTANTIN 

NICOLETA-

preşedinte 

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 funcţionare 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 

PANĂ 

LENUŢA- 
coordonator 

comisie 

 

 reprezentant C.E.A.C. în raporturile cu conducerea unităţii, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean, ARACIP; cu orice instituţie sau 

organism interesat în domeniul de activitate al comisiei CEAC, 

 participă la verificarea modului de completare a documentelor 

oficiale; 

 completează paltforma ARCIP specifică Liceului Tehnologic 

Anghel Saligny, Galaţi 

 realizează RAEI; 

 realizează Raportul de autoevaluare; 

 realizează Planul operational al comisiei CEAC 

 elaborează Planul de îmbunătăţire; 

 elaborează documente de lucru ale comisiei, 

 gestionează întreaga documentaţie a comisiei; 

  asigură conducerea operativă; 

  supervizează întreaga activitate a comisiei; 

 aprobă planurile comisiei (de activitate, îmbunătăţire, 

autoevaluare); 

 evaluează activitatea comisiei; 

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 elaborează si aplică chestionare pentru evaluarea calităţii, 

monitorizează activitatea comisiei, 

 monitorizează procedurile specific. 

 colaborează cu membrii comisiei la verificarea mapelor 

profesorilor, catedrelor şi comisiilor de lucru. 
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3.  Profesor 

BASUC 

SIMONA-
membru în comisie 

    

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 contribuie la actualizarea bazei de date a instituţiei 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 îmbunătăţire; 

 elaborează documente de lucru ale comisiei 

 monitorizează activitatea de elaborare, aplicare şi verificarea 

orarului şcolii; 

 colaborează cu membrii comisiei la verificarea mapelor 

profesorilor, catedrelor şi comisiilor de lucru; 

 realizarea bazei de date cu parcursul absolvenţilor 

 realizează observarea lecţiilor 

 propune şi elaborează proceduri pentru optimizare 

a activităţii;  

 

 

 

 

membru în subcomisia de elaborare, aplicare 

si    interpretare    a    chestionarelor    si    în 

 

 

subcomisia    de    selectare,     păstrare    si 

verificarea materialelor 

 

• membru în subcomisia de elaborare, aplicare 

si    interpretare    a    chestionarelor    si    în 

subcomisia    de    selectare,     păstrare    si 

verificarea materialelor 

 

• responsabil   al   subcomisiei   de   elaborare, 

aplicare si interpretarea chestionarelor 

• membru în subcomisia de contestaţii 

4.  Profesor 

ANGHEL 

FELICIA-
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 şi elaborează proceduri pentru optimizare 

a activităţii;  

  

 
 

5.  

 

 

Profesor 

BOCZAR 

BEATRICE- 
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 şi elaborează proceduri pentru optimizare 

a activităţii;  
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6.  

 
Profesor 

OANCĂ 

GABRIELA- 
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 şi elaborează proceduri pentru optimizare 

a activităţii;  
 

7.  BUTURĂ 

MARIANA- 
reprezentnat 

Comitetul de 

părinţi 

 asigură relaţia dintre şcoală şi Consiliul Reprezentativ al 

Părinţilor 

 asigură colaborarea şcolii cu comunitatea 

8.  DESILIA 

COCU- 
reprezentant 

Consiliul Local 

 asigură legătura şcolii cu autorităţile locale;  

 colectează date şi informaţii din comunitate şi din partea 

autorităţilor locale în legătură cu calitate a educaţiei oferite de 

şcoală;  

 participă la lucrările Comisiei şi la elaborarea documentelor 

proiective ale CEAC;  

 
9.  PETCULESCU 

BOGDAN- 
reprezentant Agent 

economic 

 asigură relaţia dintre şcoală şi societăţile economice din judeţ 

 


