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RESPONSABILITĂŢI MEMBRI CEAC 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
Funcţia 

 

Sarcini specifice şi activităţi corelate 
 

1. 

 
BULGARU 

LUMINIŢA- 
DOINIŢA 

coordonator  

 Verifică portofoliile cadrelor didactice din catedră și 
dosarele comisiilor operative. 
 Întocmeşte şi gestionează documentele catedrei privind 
asigurarea calităţii. 
 Monitorizează frecvenţa participării la programe a 
elevilor. 
 Monitorizează completarea cataloagelor şcolare cu 
privire la ritmicitatea notării. 
 Elaborează fişa de verificare a cataloagelor. 
 Gestionează dosarul cu  CDŞ şi cel cu SSM. 
 Monitorizează inserţia elevilor. 
 Verifică corectitudinea datelor din RAEI. 

2 

FENERU MARA  
preşedinte 

 
 

 Coordonează întreaga activitate a Comisiei. 
 Monitorizează activitatea Comisiei. 
 Responsabil al subcomisiei de selectare, păstrare şi 
verificare a materialelor şi dovezilor. 
 Elaborează fişa de evaluare a materialelor şi dovezilor. 
 Elaborează şi tehnoredactează documente de lucru ale 
Comisiei. 
 Elaborează şi tehnoredactează chestionare. 
 Gestionează întreaga documentaţie a Comisiei. 
 Realizează raportul anual de evaluare internă (părțile I și 
III) şi cele trei rapoarte de monitorizare internă împreună 
cu membrii comisiei. 
 Monitorizează portofoliile comisiilor pe arii curriculare. 
 Monitorizează efectuarea asistențelor la ore. 
 Membru în subcomisia de verificare a documentelor 
oficiale şi în subcomisia de elaborare, aplicare şi 
interpretare a chestionarelor. 
 Elaborează organigrama. 

3 
MAVRICHI 
CARMEN 

secretar 

 Contribuie la gestionarea dovezilor pentru. 
invăţământul gimnazial: procese-verbale şi copii 
xerox ale diplomelor. 

 Gestionează dosarul cu proiecte şi activităţi 
extracurriculare. 

 Centralizeaza rezultatele chestionarelor. 



 Membru in subcomisia de elaborare, aplicare si 
interpretare a chestionarelor. 

 Responsabil al subcomisiei de elaborare, aplicare si 
interpretare a chestionarelor. 

  Monitorizează activitatea de evaluare iniţială, cea pe 
parcurs şi finală la ciclul gimnazial. 

 Intocmeste procesele verbale ale sedintelor comisiei. 
 Elaborează RAEI (părțile I și III). 

4 
PINTEA MARIA 

membru 

 Contribuie la gestionarea dovezilor pentru 
învăţământul primar: procese- verbale şi copii xerox 
ale diplomelor la nivelul primar. 

 Elaboreaza chestionare si fise de lucru ale comisiei. 
 Membru in  subcomisia de selectare, pastrare si 

verificare a materialelor. 
 Monitorizează modul de completare al diplomelor şi 

certificatelor. 
 Monitorizează evaluarea iniţială, cea pe parcurs şi 

finală la ciclul primar. 
 Gestionează dosarul cu promovarea şcolii. 
 Elaborează RAEI (părțile I și IV). 

4. 

 TUNARU 
CĂTĂLIN 

Reprezentantul 
sindicatului 

 Participă la activităţile subcomisiei din care face parte, 
elaborând documentele necesare. 
 Întocmeşte şi prezintă membrilor CEAC rapoarte privind 
activitatea subcomisiilor. 
 Contribuie la selectarea dovezilor.  
 Întocmeşte şi gestionează documentele catedrei privind 
asigurarea calităţii. 
 Monitorizează activitatea subcomisiei de întocmire a 
orarului şcolii. 
 Monitorizează activitatea subcomisiei de contestaţii. 
 Elaborează RAEI (partea IV). 
 Întocmeşte şi gestionează dosarul cu presa. 
 Se ocupă de promovarea ofertei școlii pe site și în 
comunitatea locală. 
 Se ocupă de semnalizarea spaţiilor şcolii. 

5.  
 

BUCUR LILIANA 
membru 

 Contribuie la gestionarea dovezilor pentru 
învăţământul  primar: procese-verbale şi copii 
xerox ale diplomelor la nivelul primar. 

 Monitorizează evaluarea iniţială, cea pe parcurs şi 
finală la ciclul primar. 

 Elaboreaza chestionare si fise de lucru ale comisiei. 
 Membru in  subcomisia de selectare, pastrare si 

verificare a materialelor. 
 Monitorizează modul de completare al documentelor 

şcolare si dosarele comisiilor operative. 



 Elaborează RAEI (părțile I și IV). 
6. TABARCEA 

GABRIELA 
membru 

 Contribuie la gestionarea dovezilor pentru 
învăţământul preşcolar: procese-verbale şi copii 
xerox ale diplomelor la nivelul preşcolar al Gradiniței 
cu program prelungit, nr. 24, structură a școlii. 

 Monitorizează evaluarea iniţială, cea pe parcurs şi 
finală la ciclul preşcolar. 

 Elaboreaza chestionare si fise de lucru ale comisiei. 
 Membru in  subcomisia de selectare, pastrare si 

verificare a materialelor. 
 Monitorizează modul de completare al documentelor 

şcolare. 
 Elaborează RAEI și Planul de îmbunătăţire la 

nivelul Gradiniței cu Program Prelungit, nr. 24. 
7. PINTILESCU 

MIHAELA 
Reprezentantul 

părinților 
 

 Contribuie la gestionarea dovezilor – lectorate cu 
părinţii, şedinţe cu părinţii. 

 Membru în subcomisia de contestaţii. 

8. BUJOR COSTEL 
REPREZENTANT 

CONSIULIU LOCAL 

 Membru în subcomisia de contestaţii. 

 
 NOTĂ: În afară de membrii Comisiei de Asigurare a Calităţii Educaţiei mai 
funcţionează o comisie de observatori, care ajută la întocmirea dosarelor, la strângerea 
materialelor, la efectuarea asistenţelor la ore, realizarea rapoartelor şi o comisie de 
raportori, care se asigură de transmiterea rapoartelor întocmite la nivelul CEAC. 
 Comisia de observatori: 

- Bărbuţ Oana-Andreea  - Zătu Maria  
- Pătrău Gabriela           - Agache Maria 
- Dobrin Iuliana            - Radovici Rodica 
- Mavrichi Carmen       - Duhalmu Cristina 
- Abageru Elena           - Munteanu Mihaela 
- Cruceanu Alina 
- Dragomir Camelia 
Comisie raportori: 
- Goşman Cristina 
- Murea Lenuța 
- Vrînceanu Irina                                               
                                                                                                
                                                                                               PREȘEDINTE CEAC, 

                                                                                 Prof. Mara Feneru 
 

 
 

 


