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DECIZIA nr. 86/15.09.2022 
privind numirea Comisiei de evaluare și asigurare a calității 

- an şcolar 2022-2023 – 
 
 

Directorul Colegiului Economic ”Delta Dunării” Tulcea, doamna prof. Mocanu 

Camelia Domnica, numită prin decizia Inspectoratului Școlar Județean Tulcea 

nr.1008/20.12.2021;         

 
Având în vedere prevederile: 

• Ordinului  nr. 4183/04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru  de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, art. 71, alin. 2, 
lit. b; 
 

emite prezenta decizie: 
 

 Art. 1. Se constituie Comisia de evaluare și asigurare a calității - an şcolar 
2022-2023, având următoarea componenţă: 

• MOCANU CAMELIA-DOMNICA – directorul colegiului, coordonator al activității 
operative; 

• CHESARU NICOLETA reprezentant al corpului profesoral; 
• BÂLEA DANIELA - reprezentant al corpului profesoral; 
• PAVEL VIOLETA - reprezentant al corpului profesoral; 
• RADU LIVIU - reprezentant al sindicatului; 

• NICOLAE ALINA  - reprezentant Comitetul reprezentativ la părinților; 

• MOISE DANIELA -  reprezentant al elevilor; 
• ȘACU STERE -  reprezentant al Consiliului Local Tulcea; 
• PURCHEREA LAURENȚA LILI - reprezentant al minorităților. 

 
Art. 2. Atribuțiile Comisiei de evaluare și asigurare a calității sunt: 
a) coordonează aplicarea procedurilor si activităților de evaluare si asigurare a 
calității, aprobate de conducerea unității de învățământ, conform domeniilor si 
criteriilor prevăzute la art. 10 din Ordonanța de Urgență nr. 75/2005 privind 
asigurarea calității educației; 
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în 
unitatea de învățământ. Raportul este adus la cunostință tuturor beneficiarilor prin 
afișare sau publicare; 
c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației. 
d) elaborează un Program de activitate pentru anul școlar în curs și un Raport de 
activitate pentru anul școlar încheiat. 
 



Art. 3. Dosarul Comisiei de evaluare și asigurare a calității  va cuprinde: 
a) decizia de constituire a comisiei; 
b) repartizarea sarcinilor pe membrii comisiei; 
c) procese verbale ale întrunirilor de lucru; 
d) program de activitate; 
e) strategia și regulamentul de funcționare ale comisiei; 
f) raport de activitate.  

 
 
Art. 4. Prezenta decizie va fi adusă la cunoștință tuturor membrilor comisiei de 

către compartimentul secretariat. 
 
 
 

DIRECTOR, 
 

Prof. Ec. MOCANU CAMELIA DOMNICA 
 

Întocmit, 
 

Secretar şef S. Danschi 


