
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEȚCANI 

 

DECIZIA NR.28 

Directorul Scolii Gimnaziale Letcani, profesor Ovidiu Ursache, 

Avand in vedere: 

 -  prevederile Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 -  prevederile OUG  75/2005, aprobata prin legea 87/2006; 

 -  hotărârea  Consiliului profesoral din data de 2 septembrie 2019; 

             - Hotărârea CA din data de 2 septembrie 2019; 

        - hotărârea Consiliului Local Lețcani de desemnare ca reprezentant în CEAC Școala 

Gimnazială Lețcani a domnului Dram Constantin ;    

  - propunerile consiliului reprezentativ al parintilor si propunerea organizatiei de 

sindicat din scoala privind reprezentarea în CEAC-Scoala Gimnaziala Letcani; 

In temeiul ROFUIP aprobat prin OMECS nr 5079/2016 

 

Decide: 

Art. 1 Se constituie Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii din cadrul Scolii 

Gimnaziale Letcani in urmatoarea componenta: 

1. Prof. Duduman Marina,.director adjunct - coordonator 

2. Prof. Romascu Hermina - reprezentant al cadrelor didactice 

3. Prof.Crețeanu Teodora -  reprezentant al cadrelor didactice Școala Cogeasca 

4. Înv. Zorici Eliza - reprezentant al organizației de sindicat 

5. Păduraru Roxana -reprezentant al părinților 

6. Dram Constantin - reprezentant al administratiei publice locale 

7. Neculai Ramona - reprezentant al cadrelor didactice 

Art.2 Atribuțiile de coordonator al CEAC-Scoala Gimnaziala Letcani vor fi îndeplinite de 

către doamna director adjunct, prof. Marina Duduman; 

Art.3 Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii constituită conform art.1 si 

coordonatorul acesteia vor indeplini atributiile ce le revin conform actelor normative în 

vigoare, asigurând atingerea obiectivelor cuprinse in strategia privind calitatea procesului de 

invatamant si a rezultatelor invatarii la nivelul Scolii Gimnaziale Letcani. Activitatea comisiei 

se va desfasura in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare aprobat de catre 

consiliul de administratie al scolii. 



Art. 4 Comisia de evaluare si asigurare a calitatii, persoanele nominalizate si toate 

categoriile de personal de la nivelul unitatii vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 

decizii; 

Art.5 Secretarul sef al scolii va comunica prezenta decizie, sub semnatura , persoanelor 

nominalizate si prin afisare tuturor angajatilor scolii si organismelor consultative din cadrul 

institutiei. 

Data astazi, 2.09.2019. 

 

               DIRECTOR,                                                   VIZAT PENTRU LEGALITATE, 

              PROF. OVIDIU URSACHE                                            Secretar sef,  

                                                                                                   Bejenaru Marinela 

 


