
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „URUGUAY” 

Str. Virgiliu, nr. 40, sector 1,  București 

Tel./fax: 021 637 03 61 

E-mail: scoala152_uruguay@yahoo.es 

 

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

 

COMPONENȚA 

     

AN ŞCOLAR 2018-2019 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele membrilor din 

comisie 
Roluri specifice 

1. MARCU IOANA GEORGIANA 

 

Coordonator comisie 

2. MAJEARU CARMEN 

 

Membru-profesor învăţământ preşcolar, reprezentant 

al corpului profesoral, secretar al comisiei 

3. GEORGESCU MONICA 

 

Membru-profesor limba spaniolă, reprezentant al 

corpului profesoral 

4. DOBRE ROCSANA Membru-profesor învăţământ primar, reprezentant al 

sindicatului reprezentativ FSLI 

5. IOAN CONSTANTINESCU 

 

Membru-reprezentant al comitelului de părinţi pe 

unitate 

6. TUFAN MIHAI 

 

Membru-reprezentant al consiliului local sector 1 

 

Descrierea sarcinilor 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

membrilor comisiei 
Sarcini specifice şi activităţi corelate 

1.  MARCU IOANA 

GEORGIANA 
 elaborează planuri operaţionale şi de acţiune ale comisiei 

 responsabilul subcomisiei pentru elaborarea orarului şcolii 

 realizează raportul de autoevaluare 

 realizează planul de îmbunăţătire 

 monitorizează activitatea comisiei 

 realizează observarea lecţiilor 

 supervizează întreaga activitate a comisiei 

 aprobă planurile comisiei (de acţiune, îmbunăţătire, 

autoevaluare) 

 responsabilul subcomisiei „Acţiuni corective” 

 evaluează activitatea comisiei 

 membru în subcomisia de elaborare şi aplicarea 

chestionarelor ,subcomisia de contestaţii 

 responsabilul subcomisiei privind verificarea modului de 

completare şi verificare a documentelor oficiale. 

2. MAJEARU CARMEN  gestionează întreaga documentaţie a comisiei 

 elaborează chestionare şi fişe de evaluare 
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 elaborează documente de lucru ale comisiei 

 realizează observarea lecţiilor 

 membru în comisia de contestaţii 

 monitorizează şi supervizează activitatea comisiei 

 monitorizează procedurile specifice 

 monitorizează activitatea subcomisiei de selectare, păstrare 

şi verificarea materialelor 

 responsabilul subcomisiei pentru elaborarea chestionarelor 

şi fişelor de evaluare 

 monitorizează procedurile specifice 

 responsabilul subcomisiei de selectare, păstrare şi 

verificarea materialelor 

 întocmeşte procese verbale ale sedinţelor comisiei  CEAC 

şi a subcomisiilor din care face parte 

 membru în subcomisia „Acţiuni corective”. 

3.  GEORGESCU 

MONICA 
 realizează observarea lecţiilor 

 monitorizează activitatea comisiei 

 contribuie la gestionarea dovezilor 

 centralizează rezultatele chestionarelor 

 membru în subcomisia „Acţiuni corective” 

 membru în subcomisia pentru modul de completare a 

documentelor oficiale (cataloage, documente financiare) 

 întocmeşte procese verbale ale subcomisiei pentru 

verificarea modului de completare a documentelor oficiale 

4. DOBRE ROCSANA  gestionarea dovezilor 

 gestionarea documentaţiei de lucru a comisiei 

 membru în subcomisia de selectare, păstrare şi verificarea 

materialelor 

 asigură colaborarea şcolii cu comunitatea locală 

 realizează baza de date cu parcursul absolvenţilor 

 membru în subcomisia de contestaţii 

5. TUFAN MIHAI  contribuie la gestionarea dovezilor 

 asigură colaborarea şcolii cu Consiliul local 

 membru în subcomisia de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor 

 membru în subcomisia de verificarea modului de 

completare a documentelor oficiale 

6. IOAN 

CONSTANTINESCU 
  

 membru în subcomisia de elaborare, aplicare şi verificarea 

orarului şcolii 

 membru în subcomisia de selectare, păstrare şi verificarea 

materialelor  

 asigură relaţia dintre şcoală şi Consiliul Reprezentativ al 

Părinţilor 

 întocmeşte procese verbale ale celor două subcomisii din 

care face parte. 

 

Intocmit,  

COORDONATOR C.E.A.C. 

Prof. Marcu Ioana-Georgiana 


