
 

 

Aprobat Consiliul de Administrație din data de: 12.11.2021             Nr. 2242 din 12.11.2021 

Director: prof. Barabaş Virginica 

Coordonator CEAC: prof. Șargu Rodica 

Plan operaţional al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității 

 An şcolar 2021 - 2022 

Nr 

crt 
Obiective specifice Activităţi Instrumente/ 

resurse 
Responsabil Termen 

Modalităţi de 
evaluare a realizării 

obiectivelor 

1. 
 Respectarea legislației 

privind funcţionarea CEAC 

Organizarea/Revizuirea 

componenței Comisiei de Evaluare 

şi Asigurare a Calităţii 
Legislaţie 

Consiliul 

profesoral, 

Director 

Sept-

Octombrie 

2021 

Decizie CEAC 

2. 

 Proiectarea activităților în 

vederea realizării 
îmbunătăţirii, prin asigurarea 

calităţii şi autoevaluare 

 

 

Elaborarea planului operaţional Document tip 
Director,  

Coord. CEAC 
Oct. 2021 

Plan operaţional 
întocmit 

Elaborarea/discutarea/validarea 

RAEI pentru anul şcolar 2020 - 

2021 

Document tip 

Dovezi 

Membrii CEAC 

CP, CA 

Director 

14 oct. 

2021 
RAEI 2020 finalizat 

Iniţializarea  RAEI pentru  
anul şcolar 2021– 2022 

Document tip, Resursă 
timp, dovezi 

https://calitate.aracip.eu/ 

Director 

Coord. CEAC 

30 nov. 

2021 

RAEI inițializat, 
date parțial 
completate 

3. 

 Asigurarea eficacităţii 
educaţionale prin existenţa 
proiectelor, programelor şi 

activităţilor realizate în 
diferite parteneriate 

Inițierea/aprobarea/confirmarea și 
implementarea de proiecte la nivel 

local, județean, national, 

internațional 

Resursă timp 

CPPE/Echipa de 

implementare a 

proiectelor de la 

nivelul scolii 

An şcolar 
2021-2022 

Implementare 

Programe si proiecte 

educaționale/ 
europene  

Rapoarte 

intermediare/finale 
Diseminarea informaţiilor Suport informativ, 

Resursă timp 

Director adj. 

Membru CA 

An şcolar 
2021-2022 

4. 
 Asigurarea respectării 
procedurilor stabilite la 

Revizuirea/Realizarea de 

proceduri 
Format tip, resursă timp Membri CEAC Permanent  



 

Nr 

crt 
Obiective specifice Activităţi Instrumente/ 

resurse 
Responsabil Termen 

Modalităţi de 
evaluare a realizării 

obiectivelor 

nivelul școlii şi identificarea 
cu uşurinţă a responsabililor 

activităţilor 

Compartimente 

de lucru 

Nr. proceduri 

revizuite/ proceduri 

noi 

5. 

 Monitorizarea calităţii 
programelor de învăţare şi 
promovarea îmbunătăţirii 

continue 

Realizarea graficului de 

interasistenţe 

Grafic  

 

Director/Dir. adj. 

Resp. arii 

curriculare 

 

10.XI.2021 

 

Grafic afișat 
 

 

 

6. 

 Asigurarea condiţiilor 
egale de acces la programele 

de învăţare şi sprijinirea 
tuturor elevilor 

Actualizarea bazei de date și a 
documentelor pentru elevii cu CES 

Documentație specifică, 

resursă timp 

Psiholog școlar, 
Diriginți 

Noiembrie 

2021 

An scolar 

2021- 2022 

Baza de date 

Documente specifice 

actualizate 

7. 

 Identificarea așteptărilor, 
nevoilor și satisfacției 
beneficiarilor direcți și 
indirecți ai educației 

Alcătuirea de chestionare 

Chestionare, resursă 
timp, birotică 

Membri CEAC 

Psiholog școlar 
Diriginți  

Oct. 2021 - 

mai 2022 

Nr. chestionare 

propuse/aplicate/ 

interpretate 
Aplicarea/centralizarea/ 

interpretarea chestionarelor 

8. 

 Realizarea monitorizării 
activității organizaţiei şi 

stabilirea paşilor în vederea 
realizării îmbunătăţirii, prin 

asigurarea calităţii şi 
autoevaluare 

 

 

 

 

Monitorizarea completării 
documentelor şcolare 

Lista de verificare 

Resursă timp 

Membrii 

comisiei  

 noiembrie 

2021 

Raport al comisiei de 

verificare a 

cataloagelor/ 

registrelor matricole 

Monitorizarea ritmicităţii notării Tabel ritmicitatea notării 
Resursă timp 

Responsabil 

comisie 

Noiem 2021 

Mar 2022 
Raport al comisiei 

Monitorizarea progresului şcolar Fişă tip, resursă timp 

Cadre didactice 

Resp. arii 

curriculare 

Semestrial 
Rapoarte semestriale 

arii curriculare 

 Monitorizarea frecvenţei la ore Fişă tip, resursă timp Diriginţi Lunar Fişă tip 



 

Nr 

crt 
Obiective specifice Activităţi Instrumente/ 

resurse 
Responsabil Termen 

Modalităţi de 
evaluare a realizării 

obiectivelor 

9.  Asigurarea  unui mediu 

sigur de învăţare, care 
răspunde nevoilor elevilor 

 

 

 Asigurarea desfășurării de 
procese eficace de evaluare şi 
monitorizare pentru a sprijini 

progresul elevilor 

Monitorizarea respectării R O I şi  
R O F U I P 

Tabel tipizat, resursă 
timp 

Diriginţi 
Comisia de 

disciplină 

Permanent 

Tabel tipizat, procese 

verbale, 

Sancțiuni decise 

Monitorizarea întocmirii orarului 

şi a graficului orelor de instruire 
practică şi laborator 

Orar, Resursă timp 
Director adj. 

Comisia orar 
Permanent 

Orar clase, Grafic 

SPP, Grafice ore 

AEL/CDI/laboratoare 

Monitorizarea derulării 
activităților de pregătire 

remedială/pentru performanță 
proiectate 

Grafice de pregătire 

resursă timp 
Membrii CEAC Lunar 

Grafice de pregătire 
Procese verbale 

semnate de elevi 

Actualizarea/Completarea planului 

de îmbunătăţire propus pentru anul 
școlar 2021-2022 

Formular tip 

Resursă timp 

Director 

Director adj. 

Membri CEAC 

Conform 

grafic 

Activități de 
îmbunătățire 

adăugate  

10. 

Realizarea implementării 
îmbunătăţirilor si 

monitorizarea acestora 

Realizarea activităților cuprinse în 
planul de îmbunătăţire 

Activități specifice 

Director/Dir. adj. 

Membri CEAC 

 

An scolar 

2021- 2022 

Raport de activitate 

CEAC 2021-2022 

11. 
Monitorizarea inserţiei socio-

profesionale a absolvenţilor 

Investigarea opțiunilor 
absolvenților privind traseul 

educațional/profesional 

Procedura monitorizare 

absolvenți 
Diriginți  

 

Annual 

Septembrie

-oct  

Formular completat 

12. 

Realizarea planificării 
îmbunătăţirii 

 

Colectarea datelor și completarea 

raportului procesului de 

autoevaluare  

Formular tip 

Resursă timp 
Membri CEAC 

Septembrie 

2022 

Raport al procesului 

de autoevaluare 

Elaborarea planului de 

îmbunătăţire pentru anul școlar 
2021-2022 pe baza raportului de 

autoevaluare 

Formular tip 

Resursă timp 

Director 

Director adj. 

Membri CEAC 

1 oct. 2021 Plan de îmbunătăţire 

Coordonator CEAC: prof. Șargu Rodica 


