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PLANUL OPERATIONAL C.E.A.C 2018-2019  
PROIECTAREA SI PLANIFICAREA ACTIVITATII DE EVALUARE A CALITATII   

Obiective 
strategice 

 Obiective operaţionale  Acţiuni / Abordări strategice  Termen Responsa-
bilităţi 

 Avantaje 
           
 Dezvoltarea 
unui 
sistem de 
învăţământ 
la standarde 
europene 

            Monitorizarea sistemului de 
management al calităţii 

Elaborarea Planului de acţiune al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Conform 
graficului de 
monitorizare 

internă 

  CEAC 
Organizarea 
activităţilor conform planului 

Elaborare Raportului de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2017-2018 
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oct. 
2018 

  CEAC 
Depistarea 
punctelor slabe şi 
propuneri de 
îmbunătăţire 

Pregătirea documentaţiei pentru inspecţia de validare a raportului de autoevaluare 
  

oct. 
2018 

  
CEAC 

Directori 

Obţinerea unui calificativ     foarte bun 
Elaborarea unor noi proceduri de asigurare şi implementare a calităţii 

 15 oct. 
2018 

 CEAC Monitorizarea 
activităţilor din 
şcoală 

Corelarea ofertei 
educaţionale cu 
realităţile economice şi sociale; 
pregătirea suportului material 
şi a documentaţiei în vederea 
acreditării unor meserii 

  
Consultarea Consiliului Local, a PRAI, 
PLAI, a Strategiei de dezvoltare, 
reactualizarea datelor în vederea realizarii 
PAS 

  
15sept. 
2018 

  
Comisie PAS 

Directori 

  
Realizarea unei 
strategii moderne, 
eficace 

  Acţiuni de popularizare a ofertei 
educaţionale 

   
feb-mai 2019 

  
Directori 
Serviciul 
secretariat 

  
Realizarea 
planului de 
şcolarizare    



    Membrii CA 
Cadre 

didactice 
 

 Realizarea cifrei de şcolarizare propusă prin Planul de şcolarizare 
 conform 

calendarului de 
admitere 2018 

Directori 
Serviciul 
secretariat 

Membrii CA 

 

Asigurarea unui management performant (pentru şcoală, 
pe comisii şi compartimente) 

Formare profesională pentru responsabilii comisiilor metodice pe tema Calitate şi 
eficienţă în managementul şcolar 

  
conform 

programării 
făcute 

 
 Directori 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Proces didactic de calitate 

 Organizarea procesului didactic astfel încât să răspundă cerinţelor comunităţii 
 

permanent 
 Directori Grad ridicat de 

inserţie 
profesională 

Realizarea parteneriatelor 
şcoală-familie, şcoală- 
comunitate locală, şcoală-
agenţi economici 

Asigurarea prezenţei în Consiliul de 
Administraţie a reprezentanţilor comunităţii locale, ai      părinţilor,      ai partenerilor 
economici 

  
permanent 

Director, 
Secretarul şef 

Secretarul 
CA, 

CEAC 

Parteneriate viabile 

Reînnoirea        parteneriatelor pe bază de protocol cu fundaţii, ONG-uri, alte instituţii 
 

permanent Directorii 
Consilier 
educativ 

Diverse activităţi extracurriculare 
Realizarea de parteneriate cu agenţii 
economici în vederea desfăşurării instruirii practice comasate 

  
permanent 

Directorii 
Responsabilul 
comisiei 
metodice 
Tehnologii 

Stagii de practică atractive 

 Sporirea accesului 
şi participării la educaţie, în 
special pentru copiii proveniţi 
din familii dezorganizate, 
fără supraveghere, cu 
posibilităţi financiare reduse şi 

Depunerea dosarelor de solicitare a burselor 
Bani de liceu 
Acordarea burselor conform rezultatelor 
obţinute 

 conf. 
calendar 
acţiune 

Comisia de 
acordare a 
burselor si 
ajutoarelor 
ocazionale 

 
Creşterea 
numărului 
de elevi 

Dezvoltarea unor proiecte de ajutor material permanent Psihologul Reducerea 
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Asigurarea 
unor 
şanse egale 
la educaţie 

pentru copii instituţionalizaţi pentru copiii proveniţi din familii cu o situaţie financiară precară. 
 şcolar Diriginţii abandonului şcolar 

   
Formare profesională flexibiliz 
ată, astfel încât 
să răspundă solicitărilor de pe 
piaţa muncii 

Organizarea ofertei de şcolarizare, CDL/ 
CDS în concordanţă cu nevoia de calificare 
pe piaţa muncii, domeniile de interes ale 
elevilor şi părinţilor şi strategiile comunitare 

  Permanent 
Directori, 
Cabinetul 
psiholog 
Diriginţi 

Absolvenţi bine 
pregătiţi profesional 

Informarea dirigintilor claselor a XII-a liceu asupra modalităţilor de orientare şcolară şi 
profesională 

   permanent 

 
Directori, 
Cabinetul 
psiholog 
Diriginţi 

Carieră 
compatibilă cu 
personalitatea 
elevului şi 
cerinţele de pe 
piaţa muncii        

Eficientizar 
ea 
activităţii 
comisiilor şi  
compartime 
ntelorpentru 
obţinerea 
unui 
învăţământ 
de calitate 

Organizarea şi coordonarea eficientă a întregii activităţi 
desfăşurată în şcoală-comunicare on line 

Validarea Regulamentului de 
Ordine Interioara a şcolii 

sept. 
2018 

  
Activarea Comisiei de monitorizare a activităţii de instruire practică 

 
sept. 
2018 

 Directori, 
Profesori 

stabiliţi in CA 
Dezvoltarea 
competenţelor şi 
abilităţilor 
practice 

Revizuirea Comisiei de SSM şi PSI, 
elaborarea Programului de activitate a 
Comisiei 
instruirea şi semnarea fişelor de către întreg 
personalul unităţii şi de către elevi. 

  sept. 
2018 

  
Director adj 

Prevenirea incidentelor 

Elaborarea programului de activităţi al 
Comisiei de consiliere şi orientare; 

oct. 
2018 

Comisie 
diriginti 

 
Programarea activităţilor şcolare la nivel de clasă, comisie metodică 

Stabilirea direcţiilor de acţiune pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a anului şcolar 

oct. 
2018 

 Directorii  
Elaborarea programului de activitate pentru 
Consiliul de Administraţie 

oct. 
2018 

 Directorii  
Elaborarea planului de acţiuni pentru 
fiecare 
Comisie metodică, precum şi pentru 
compartimentele: secretariat, contabilitate, 
administrativ, bibliotecă 

  oct. 
2018 

Responsabii 
CM Secretar 
sef Contabil 

Sef 
Administrator 

Organizare eficientă 
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    Bibliotecar  
Elaborarea unor programe privind 
combaterea 
absenteismului, consumului de droguri, 
delicventei juvenile, securitatea şcolii 

  
oct. 

2018 

Comisia 
pentru 

proiecte 
educative 
scolare si 

extrascolare 

Reducerea 
abandanului şcolar 

Pregătirea suplimentară pentru examenul 
de Bacalaureat; cât şi pentru participarea 
elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare; 
se vor întocmi grafice speciale pentru 
pregătirea acestora 

  
permanent 

 
Directori 

Responsabili 
CM 

Rezultate bune la examene şi 
concursuri. 

 Programarea şi consilierea managerială, prin prisma 
obţinerii unor rezultate performante 

Programarea activităţii de monitorizare se 
face conform graficului de monitorizare, 
îndrumare şi control 

 conf. 
grafic 

Directori 
Responsabili 

CM 
 

Elaborarea tematicii şi graficului de acţiuni 
pentru C.A 

conf. 
grafic 

 Director  
Verificarea documentelor şcolare, a 
corectitudinii               întocmirii/completării 
acestora 

 
conf. grafic Directori 

Responsabili 
CM 

Realizarea unui 
învăţământ de 
calitate 

Prezentarea proiectelor calendaristice anuale şi 
semestriale de către toţi profesorii şi maiştrii 
instructori, pentru a fi vizate de şefii de 
catedre şi conducere 

  25 sept. 
2018 

 
Directori 

Responsabili 
CM 

Proiectare didacfică eficientă 

Verificarea modului de desfăşurare a orelor 
de laborator tehnologic şi a instruirii practice comasate la agenţii economici 

 
conf. 
grafic 

 Directori 
Responsabili 

CM 
Înţelegerea mai 
bună a noţiunilor 
teoretice prin 
aplicaţii practice; 

Participarea tuturor profesorilor la consfătuiri, cercurile pedagogice 
organizate la nivelul localităţii şi la alte 
activităţi organizate pe linie metodică, 
verificarea prezenţei de către conducere 

   conf. grafic 

  Directori 
Responsabili 

CM 

Realizarea unor 
schimburi de experienţă 
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  Îndrumarea şi controlul activităţii desfăşurate     în     cadrul compartimentelor 
auxiliare:          secretariat,          contabilitate, 
administrativ 

  
conf. grafic 

  Directori 
Eficientiza rea activităţii 
tuturor 
compartimente 
lor 

Verificarea periodică prin testare, privind 
competenţele profesionale ale personalului din cadrul compartimentelor auxiliare 

  conf. grafic 
 

Directori 
 
Personal bine 
pregătit 
profesional 

Verificarea modului de utilizare a bazei 
materiale a şcolii 

 conf. grafic Directori  
 

Planificarea activităţii 
comisiilor metodice conform 
cerinţelor actuale 

Consilierea cadrelor didactice în procesul de 
elaborare a proiectării didactice şi a 
planificărilor anuale, semestriale 

 sept. 
2018 

 
Resp.comisii 

 

  Evaluarea activităţii fiecărui membru al 
comisiei metodice şi înaintarea de propuneri 
Consiliului de administraţie în vederea 
acordării calificativelor anuale (pentru anul 
şcolar 2018-2019), pe baza unui raport 

 feb.2019  
iunie 
2019 

  Resp.comisii metodice 
Creşterea 
performanţei individuale 

 Completarea fişelor individuale de formare continuă a cadrelor didactice 
  permanent 

Resp.comisii 
metodice 
Dir. Adj. 

Secretar şef 

 

       Creşterea 
şanselor de 

Asigurarea dobândirii 
cunoştinţelor teoretice de 
specialitate şi eficientizarea 
instruirii tehnice prin 
laboratorul tehnologic şi prin 
practica comasată efectuată la 
agenţii economici 

Realizarea Convenţiilor de Parteneriat cu 
agenţii economici în vederea desfăşurării instruirii practice comasate 

 
oct. 

2018 
Directori 

Responsabili 
practică 
Maiştrii 

Instruire practică eficientă 

Verificarea modului de efectuare a orelor de laborator tehnologic şi a orelor de instruire 
practică comasată 

  permanent 
Directori 

Responsabili 
practică 
Maistrii 

Impunerea unui ritm de lucru 
eficient 

      6 



reuşită socială şi 
profesională 

 Realizarea unor evaluări ritmice prin fişe de 
observare a activităţii desfăşurate în cadrul 
laboratorului tehnologic şi pregătirea 
practică 

  permanent 
Directori 

Responsabili 
practică 
Maistrii 

Creşetrea 
eficienţei 
activităţilor 
desfăşurate 

Realizarea unor programe de 
pregătire suplimentară în 
vederea participării cu succes 
la concursurile şcolare, 
examenele de bacalaureat şi 
cele pentru obţinerea 
certificatului de competenţe 
profesionale 

Planificarea şi organizarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare la nivel local 
 

conf. 
grafic 

Directori Responsabili 
CM 

Obţinerea de rezultate bune şi 
foarte bune 

Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune 
la examenele de bacalaureat şi la examenele de absolvire nivel 2 şi nivel 3 

  
permanent 

Directori  
Cadre 

didactice 

Creşterea prestigiului şcolii 

   
Realizarea u 
nui climat 
Socio--
profesional 
afectiv 

Implicarea în mai mare măsură 
a tututror angajaţilor unităţii în 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor profesionale la un 
înalt nivel calitativ 

 
Respectarea cu stricteţe a termenelor şi 
condiţiilor stabilite pentru orice activitate, 
în vederea obţinerii unor rezultate calitativ 
superioare 

   permanent 

  
Directori 

 
Realizarea unui 
învăţământ de 
calitate 

Existenţa unor relaţii de 
colaborare 
între toţi salariaţii unităţii şi 
rezolvarea eventualelor cazuri 
de incompatibilitate ce pot să 
apară 

Preîntâmpinarea şi izolarea conflictelor 
interpersonale prin analizarea faptelor şi consiliere 

 
când este 

cazul 
 Comisia de 

disciplina 
Psiholog 

  
Asigurarea unui 
climat de muncă 
colegial Cunoaşterea comportamentului personalului unităţii, analizarea şi sancţionarea eventualelor abateri de la 

disciplina muncii 

 conf. 
program 
consilier 
scolar 

 
Comisia de 
disciplina 

 Stabilirea de parteneriate cu 
agenţi economici în vederea efectuării instruirii practice 
comasate 

Întocmirea Conventiilor de Parteneriat cu 
agentii economici în vederea desfăşurării practicii comasate 

conf. grafice 
de activităţi şi 

finalităţi 
educaţionale 

Directori 
Responsabili 

practică 
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      Dezvoltarea 
unor 
strategii de 
parteneriat 
calitativ 

 Întocmirea în parteneriat cu agenţii economici a CDL-urilor 
  

conform grafic 
 Directori 

Profesori 
Realizarea unor parteneriate 
privind inserţia profesională 

Stabilirea de parteneriate 
şcoală-comunitate locală, 
şcoală-universităţi, alte unităţi 
şcolare 

Extinderea relaţiilor cu comunitatea locală şi alte instituţii, având la bază respectarea 
legislaţiei în vigoare 

  
permanent 

  
Director 

Implicarea în 
creşterea 
prestigiului şcolii 
la nivel local, 
regional 

Atragerea de sponsori, în vederea dotării bazei materiale, pentru desfăşurarea în condiţii optime a întregii activităţi 
permanent Director  

Creșterea 
ratei de 
promovabili 
tate la 
examenul 
de 
bacalaureat 

Întocmirea de grafice pentru 
realizarea de pregătire 
suplimentară la disciplinele de 
bacalaureat. 

Realizarea de acțiuni care să 
ducă la conștientizarea de 
către elevi a importanței 
examenului de bacalaureat 

Implicarea tutror profesorilor care predau discipline de bacalaureat in pregatire suplimentara a elevilor de clasa a XII a in vederea cresterii ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat 

permanent Director, Responsabili arii curriculare 
 

Creșterea 
rate de 
inserție a 
absolvenților 
pe piața 
muncii. 

Creşterea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor . Asigurarea continuării studiilor, după învăţământul obligatoriu, pentru cel puţin 85% din populaţia de vârstă şcolară a judeţului cuprinsă în IPT 

Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi de învăţământ secundar şi superior; Dezvoltarea de noi calificări şi competenţe, în conformitate cu nevoile de calificare identificate la nivel local, judeţean; 

permanent Director  

        8 



Formarea 
continua a 
cadrelor 
didactice 

Identificarea nevoilor de formare profesională a resurselor umane şi asigurarea accesului acestora la programe de formare profesională continuă. .Sprijinirea cadrelor didactice pentru a participa la programe de formare profesională continuă, inclusiv prin stagii în întreprinderi. 

Sprijinirea cadrelor didactice si indrumarea acestora spre perfectionare prin creearea unui context favorabil unei dezvoltari profesionale continue. 

permanent Director, Director adj. Responsabil comisia de perfectionare a cadrelor didactice 

Cresterea nivelului 
de calificare al 
cadrelor didactice 

  
Responsabil CEAC, 
Prof. Stefan Florenta  Director, Prof. David Elena                          
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MODALITĂŢI INTERNĂ DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE EVALUARE A CALITĂŢII INSTRUMENTE SI PROCEDURI   

Nr. 
crt 

 Obiective strategice  Modalitatea de implementare a acţiunilor  Instrumente / proceduri Modalitatea de 
evaluare 

1. Dezvoltarea unui 
sistem de învăţământ 
la standarde europene 

Realizarea programului de activitate al Comisiei de 
Evaluare şi Asigurarea Calităţii, procese verbale ale 
comisiei, chestionare, materiale legate de asigurarea 
calităţii la afişier, în centrul de documentare de la 
bibliotecă 

Procedura de informare Procedura de realizare, validare şi aprobare a ofertei şcolare 
Planuri de îmbunătăţire pe compartimente 

2. Asigurarea unor 
şanse egale la educaţie 

Formare profesională flexibilizată, astfel încât să răspundă solicitărilor de pe piaţa muncii Procedura Consilierea elevilor 
de către psihologul şcolii 
Procedura Pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru 
obţinerea de performanţe 

Graficul cabinetului 
psihilogic 
Analiza nevoii de 
formare 
Grafice de pregătire 
suplimentară 

3. Eficientizarea 
activităţii comisiilor şi 
compartimentelor 
pentru obţinerea unui 
învăţământ de calitate 

Planul de activitate la catedre, programarea orelor 
deschise, fişele de observare a lecţiilor proiecte didactice, procese verbale ale Comisiei pentru 
curriculum 

Procedura de observare a 
lecţiilor 
Planificări, proiecte pe unităţi de 
învăţare, proiecte didactice; 

Materiale de formare 

4. Creşterea şanselor de 
inserție socială şi 
profesională 

Fişe de opţiuni pentru CDL, informaţii privind piaţa muncii (PRAI), PAS  
Grafice de pregătire suplimentară pentru examenul 
de bacalaureat; 

Procedura de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;  
Procedura de consemnare a 
activităţii practice a elevilor 
la agenţii economici 

Feed-back din 
partea angajatorilor;  
Diplome obţinute, 
grafice de progres 
şcolar  
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5. Realizarea unui 
climat socio-
profesional afectiv 

Relaţii de colaborare între comisii metodice, cadre 
didactice-compartimente auxiliare 
Corespondenţa cu părinţii, procese-verbale şedinţe 
cu părinţii, îndrumare activităţi extraşcolare, dosar 
declaraţii părinţi, elevi 

Procedura de colaborare interdisciplinară Activităţi 
interdisciplinare; 
Implicarea 
părinţilor în 
acţiunile şcolii. 

6. Dezvoltarea unor 
strategii de 

Parteneriate cu ONG-uri, cu comunitatea locală, 
programe speciale de activităţi educative, cursuri de 

Procedura pentru acordul de 
parteneriat, 

Acorduri de 
parteneriat,  

 parteneriat calitativ formare, prelucrarea legislaţiei în consilii 
profesorale,      anunţuri      la avizier,      informarea 
consiliului profesoral în legătură cu toate activităţile 
şi evenimentele din şcoală 

Procedura de relaţii publice. colaborări , activităţi diverse. 

7. Creșterea ratei de 
promovabilitate la 
examenul de 
bacalaureat 

Implicarea tuturor profesorilor care predau discipline 
de bacalaureat in pregatire suplimentara a elevilor de 
clasa a XII a in vederea cresterii ratei de 
promovabilitate la examenul de bacalaureat 

Procedura promovabilitate BAC Rezultate BAC 

8. Creșterea ratei de 
inserție a absolvenților 
pe piața muncii. 

Dezvoltarea de noi calificări şi competenţe, în conformitate cu nevoile de calificare identificate la nivel local, judeţean 
Procedura insertie absolventi Liste traseu profesional 

9. Formarea continua a 
cadrelor didactice 

Sprijinirea cadrelor didactice si indrumarea acestora spre perfectionare prin creearea unui context favorabil unei dezvoltari profesionale continue. 
Procedura perfectionare cadre didactice Diplome perfectionare cadre didactice 

    
Responsabil 
CEAC, Prof. 

Stefan 
Florenta  Director Prof. David Elena      11 


