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NR. 

CRT 

NUMELE 

MEMBRULUI DIN 

COMISIE 

SARCINILE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢILE CORELATE  

1. ANTON IULIANA 

(coordonatorul 

CEAC 

 Supervizează întreaga activitate a comisiei; 

 Responsabilul  activității de elaborare, aplicare şi 

interpretare a documentelor oficiale 

 Membru  al  subcomisiei  de  selectare,  păstrare  şi 

verificare a materialelor CEAC 

 elaborează  planurile  operaţionale  şi  de  acţiune  al 

 comisiei; 
 realizează planul de îmbunătăţire; 
 realizează raportul de autoevaluare; 

 monitorizează activitatea comisiei; 

 revizuieşte  şi  optimizează  politicile  şi  procedurile 

 subcomisiilor din care face parte; 

  reactualizează   baza   de   date   a   subcomisiei   de 

 monitorizare a documentelor oficiale; 

 realizează observarea lecţiilor; 

 evaluează activitatea comisiei; 

 realizează formularul de monitorizare internă; 

 supervizează completarea datelor de pe platforma electronica 

ARACIP 

 verifică modul de completare a documentelor şcolare; 

  monitorizează activitatea comisiilor 

2. PINTILIE 

ANGELA 

Responsabil CEAC 

 Responsabilul  subcomisiei  de   analiză SWOT și de 

elaborare a planurilor de îmbunătățire 

 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; 

 realizează autoevaluarea comisiei;  

 completează datele pe platforma ARACIP 

 verifică portofoliile c.d. 

 întocmește strategia CEAC   



STAN CARMEN 

(membru al CEAC) 
Responsabilul subcomisiei de elaborare și aplicare a procedurilor 

operaționale și a chestionarelor 

Membru al subcomisiei de monitorizare a documentelor oficiale 
 elaborează chestionare şi fişe de evaluare; 
▪ elaborează și monitorizează procedurile operaționale 
 monitorizează activităţile extraşcolare şi extracurriculare; 

 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 monitorizare 
a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare; 
 întocmeşte   procesele   verbale   ale   subcomisiei   de 

monitorizare a documentelor oficiale; 

 colectează  dovezi  pentru  întocmirea  raportului  de 
autoevaluare; 
participă  la  întocmirea  documentelor  de  proiectare  la 

nivelul CEAC. 

MĂCĂRESCU 

ROXANA 

(membru al CEAC) 

 Responsabilul subcomisiei  selectare, verificare și arhivare a 

materialelor 

 Membru al subcomisiei de analiză SWOT şi elaborare a planurilor 

de îmbunătăţire 
 elaborează chestionare şi fişe de evaluare; 

 aplică şi interpretează chestionare; 
 monitorizează activităţile  CEAC. din punct de vedere 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 materialelor; 

 colectează   dovezi   pentru   întocmirea   raportului   de 

       autoevaluare; 

 participă  la  întocmirea  documentelor  de  proiectare  la 

       nivelul CEAC. 

▪     completează datele pe platfortma ARACIP 

  



  5. SUCIU IONELA 

(membru CEAC) 

Membru al subcomisiei de monitorizare a documentelor oficiale 
▪ asigură completarea corectă a datelor pe platforma ARACIP; 
▪ completează fișele de monitorizare; 
▪ contribuie la realizarea planului de îmbunătățire anual; 
▪ participă  la  întocmirea  documentelor  de  proiectare  la 
  nivelul CEAC. 

▪ aplică chestionare c.d., elevi, părinți 
 

6. VALPAN ALINA 

(membru CEAC) 

▪ Responsabil al subcomisiei de monitorizare a activității 

extrașcolare și extracurriculare 

▪ Aplicarea de chestionare cadre didactice, elevi,  părinţi; 

▪ Colectarea fişelor de observare a lecţiilor; 

▪ Completarea fişelor de monitorizare privind implementarea 

principiilor de calitate; 

▪ Rezolvarea contestaţiilor; 

▪ Întocmire, monitorizare şi revizuire proceduri specifice. 
 

7. Prof. Balaur Beatrice  

Prof. Platon Mirela 

(reprezentanți sindicat) 

 

 

▪ Verificarea portofoliilor cadre didactice (pe programe de invaţare 

si dirigenţie); 

▪ Verificarea portofoliilor elevilor; 

▪ Monitorizarea progresului scolar; 

▪ Aplicarea de chestionare elevi şi culegerea de feedback prin 

dialoguri libere si informari; 

▪ Selectare, păstrarea si verificarea materialelor si dovezilor; 

▪ Întocmire şi revizuire proceduri. 

8. MIRON SEBASTIAN 

(reprezentantul 

Consiliului Elevilor) 

Asigură relaţia dintre CEAC şi Consiliul Elevilor; 
▪ contribuie la gestionarea dovezilor; 
▪ elaborează chestionare ale Consiliului Elevilor; 
▪ monitorizarea documentelor în cadrul Consliului Elevilor; 

▪ diseminează informațiile în rândul elevilor; 

▪ contribuie la realizarea planului de îmbunătățire a relațiilor 

profesori-elevi 
 

9. ARCANA MIHAI 

(reprezentant al 

Asociației de părinți) 

▪ asigură relaţia dintre CEAC şi Comitetul de Părinţi; 
▪ contribuie la gestionarea dovezilor; 
▪ elaborează chestionare şi fişe de lucru ale subcomisiei; 
▪ monitorizarea alegerii CDŞ/CDL; 

▪ participă  la  întocmirea  documentelor  de  proiectare  la 

  nivelul CEAC. 

10. HARABAGIU 

GABRIEL 

(Reprezentant al 

Consiliului local) 

▪Realizarea analizei de nevoi pe termen scurt, mediu şi lung a 

comunităţii locale şi asigurarea accesului la oferta educaţională a 

şcolii; 

▪ Întocmirea şi aplicarea de chestionare - parteneri sociali. 

 
 
 



 

 

 

SUBCOMISIILE  DE  LUCRU 

 

1) Subcomisia de elaborare şi aplicare a procedurilor operaţionale şi a  
        chestionarelor  
                       -Responsabil prof. Stan Carmen 

 

2) Subcomisia de analiză SWOT şi de elaborare a planurilor de 

 îmbunătăţire  

- Responsabil prof. Pintilie Angela 

 

3) Subcomisia de selectare, verificare şi arhivare a materialelor 

               -Responsabil prof. Măcărescu Roxana 
 
 
4) Subcomisia de monitorizare a documentelor oficiale 

- Responsabil prof. Suciu Ionela 
 
 
5) Subcomisia de monitorizare a activităţilor extraşcolare şi  

extracurriculare  

- Responsabil prof. Vaipan Alina 
 
 

 
 
 
 
Responsabil CEAC 
Prof. Pintilie Angela 


