
  

 

 

 

Nr. 
crt. 

Nume prenume/Funcţia      Sarcini specifice şi activităţi corelate 

1. Prof. Florentina Georgeta 
Molcalut Director - 

coordonator 

- supervizează întreaga activitate a 
comisiei;  

- aproba planurile comisiei: 
               - planul operaţional 
              - planul de acţiune 

                       - planul de îmbunătăţire 
                           -  rapoarte de autoevaluare 

- monitorizează şi supervizează 
activitatea comisiei 

- monitorizarea procedurilor specificate 
şi evaluarea activităţii comisiei; 

- realizează observarea lecţiilor; 
- monitorizarea   activităţii   comisiei 

pentru asigurarea calităţii; 
- gestionarea documentaţiei de lucru a 

comisiei; 
- elaborează şi tehnoredactează 

documentele de lucru ale comisiei; 
- contribuie la realizarea planului  

operaţional ; 
- contribuie la realizarea planului de 

acţiune al comisiei; 
- contribuie la realizarea planului de 

activităţi al comisiei; 
- responsabilul subcomisiei de 

contestaţii; 
- realizarea avizierului comisiei;  
- contribuie la elaborarea procedurilor; 
- responsabil  al  subcomisiei  de  

verificare  a documentelor oficiale. 

2.  Prof.inv.primar Olariu 

Marineta - secretar 

- organizează şi pregăteşte şedinţele 

Comisiei pentru Evaluarea şi 
Asigurarea Calităţii; 

- întocmeşte procesele verbale ale 
şedinţelor Comisiei pentru Evaluarea 
şi Asigurarea Calităţii; 



  

 

- monitorizează întocmirea portofoliilor 
de evaluare; 

- contribuie la elaborarea planului 
operaţional 

- membru în subcomisia de 
selectare,păstrare si verificare a 

materialelor si dovezilor; 
- realizează planul de îmbunătăţire 
- contribuie la elaborarea chestionarelor 
- contribuie la elaborarea procedurilor 
- elaborează fişa de verificare a 

cataloagelor. 
- monitorizează frecvenţa participării la 

programe a elevilor; 

3.  Prof.Ventaniuc Cezar - 
membru 

- elaborarea planului de observare a 
lecţiei; 

- contribuie la elaborarea planului 
operaţional; 

- elaborează chestionare şi fişe de lucru; 
- contribuie la elaborare procedurilor; 
- gestionarea dovezilor; 
- realizează raportul de autoevaluare; 
- responsabil gimnaziu în subcomisia de 

elaborare, aplicare si analiza 
rezultatelor chestionarelor; 

- participă la colectarea dovezilor 
necesare demonstrării îndeplinirii 
descriptorilor de performanţă pentru 
principiile calităţii şi la întocmirea 
portofoliului de evaluare a unităţii 
şcolare; 

- responsabilul subcomisiei de 
verificarea ritmicitatii notarii. 

4. Prof.inv. prescolar Chiriloi 
Paula- membră 

- responsabil inv. prescolar  în 
subcomisia de elaborare, aplicare si 
analiza rezultatelor chestionarelor; 

- participă la colectarea dovezilor 
necesare demonstrării îndeplinirii 
descriptorilor de performanţă pentru 
principiile calităţii şi la întocmirea 
portofoliului de evaluare a unităţii 
şcolare; 

- realizează raportul de autoevaluare; 



  

 

- contribuie la elaborarea chestionarelor 
- contribuie la elaborarea planului 

operaţional 
- contribuie la elaborare procedurilor; 
- gestionarea dovezilor; 
- contribuie la realizarea planului de 

activităţi al comisiei; 

 
5. 
 
 
 

 

Prof.Ciubotaru Vasile - 
membru 

- responsabila subcomisiei de 
contestații; 

- membră în subcomisii;  
- contribuie la elaborarea de proceduri;  
- verifică portofoliile cadrelor didactice 

din înv. preșcolar , primar si gimnazial; 
- menţine legătura între Comisia de 

evaluare şi asigurare a calităţii şi 
membrii de sindicat; 

- elaborează şi aplică procedurile din 
cadrul planurilor de acţiune şi 

programelor de îmbunătăţire ale şcolii; 
- participă la şedinţele comisiei, lunar 

conform graficului, respectiv la 
şedinţele extraordinare, ori de câte ori 
este cazul; 

- participă la colectarea dovezilor 
necesare demonstrării îndeplinirii 

descriptorilor de performanţă pentru 
principiile calităţii şi la întocmirea 
portofoliului de evaluare a unităţii 
şcolare 

6.  Chiuariu Corina - 

reprezentantul părinţilor 
membră 

- monitorizează activitatea 
comisiei;  

- asigură relaţia dintre şcoala si 
Consiliul Reprezentativ al Părinţilor; 

- monitorizarea alegerii CDS; 
- gestionarea dovezilor ; 

 

7. Boureanu Ioan - 
Reprezentantul Consiliului 

Local -membru 

- monitorizează activitatea 
comisiei;  

- asigură relaţia dintre şcoala si 
Consiliul Local; 

- monitorizarea alegerii CDS; 
- gestionarea dovezilor.  

 



  

 

 


