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I. MOTIVATIA 

 
Misiunea şcolii 
 
 In condițiile în care pe parcursul ultimilor ani, politicile economice și sociale din România sunt axate pe dezvoltare durabilă, reformele din 
domeniul educației apar ca o necesitate. 
    Orice dezvoltare presupune oameni pregătiți să o realizeze, profesioniști din toate domeniile iar școala este aceea care îi pregătește.  
     Liceul nostru își propune crearea condițiilor depline pentru acces la o educație de calitate și înaltă performanță pentru tinerii din Municipiul 
București și din zonele limitrofe, în vederea formării ca oameni și profesioniști de carieră în domeniul economic, în acord cu dimensiunea 
europeană a cerințelor vieții și a pieței muncii. 
  Serviciile oferite de şcoala noastră au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii şi 
deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii.  
        
 In cadrul diferențierii instituționale a sistemului de învățământ preuniversitar din România, Liceul Tehnologic “Mircea Vulcănescu” își 
asumă următoarele misiuni specifice ,distincte și complementare : 
  -formarea absolvenților cu pregătire medie în domeniul economic și al serviciilor; 
  -meținerea și dezvoltarea capacităților și performanțelor profesionale ale cadrelor didactice ; 
  -oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității locale prin dezvoltarea și difuzarea valorilor cultural-științifice , 
politice și civile , schimbarea mentalităților și atitudinilor. 
 
Viziunea şcolii 
 
          Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu” este un mediu educaţional de formare la tineri a aptitudinilor şi competenţelor antreprenoriale care 
împreună cu cele de comunicare, ştiinţifice, tehnologice, civice le vor asigura un statut socio-profesional de succes şi util comunităţii. 
          Liceul Tehnologic   ,,Mircea Vulcănescu” va fi instituţia în care elevii vor descoperi şi îşi vor dezvolta aptitudinile, aici se va încuraja 
competiţia şi performanţa, se va forma gândirea critica şi vom oferi şanse reale de orientare a carierei.  



         Politica educaţională promovată de liceul nostru va permite transformarea Liceului Tehnologic ,,Mircea Vulcănescu” București într-o şcoală 
recunoscută pe plan naţional şi european pentru managementul performant, pentru climatul organizaţional oferit, pentru finalitatea pregătirii 
profesionale în domeniul profilelor existente, ca o premisa de îmbogăţire economică şi culturală a comunităţii locale şi naţionale. 
 
Au fost propuse și vizate spre atingere următoarelor  obiective majore : 
    

 formarea personalității elevilor, prin insușirea valorilor culturale naționale și    
       universale ;   

 educarea în spiritul respectării demnității și toleranței umane,a drepturilor și     
       libertatilor fundamentale ale omului ;   

 cultivarea sensibilității față de problematica umană și față de valorile civice și morale; 
 formarea capacităților intelectuale, a disponibilităților afective și a abilităților 

       practice prin asimilarea de cunoștințe umaniste, științifice, tehnice și estetice ; 
 dezvoltarea fizică armonioasă, prin Educație fizică, Educație igienico-sanitară 

       și practicarea sportului. 
 
              În  conformitate  cu  prevederile  legale  privind  asigurarea  calităţii  educaţiei,  se  constituie  şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii educaţiei în LICEUL TEHNOLOGIC   ”MIRCEA VULCĂNESCU”, denumită în continuare CEAC.  
 
  Misiunea   CEAC     constă   în  crearea   cadrului   conceptual,   normativ  şi   funcţional   adecvat asigurării şi îmbunătăţirii calităţii 
educaţiei în LICEUL TEHNOLOGIC  ”MIRCEA VILCĂNESCU”. 
  

Motivaţia este fundamentată pe analiza mediului intern si extern realizată in PAS, planurile operaţionale, manageriale si proiectele 
propuse in scoală. 

Din Planul de Acţiune al Scolii au fost preluate realizările reprezentative pentru anul scolar anterior si analiza SWOT. 
 
 
 
 



Puncte tari 
- modalităţi   alternative   de  educaţie  reflectate  într-o  paletă  largă de  activităţi  extracurriculare,   la nivelul şcolii  şi la nivelul  claselor  de 
elevi; 
- crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiileinterpersonale; 
- cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională, inclusiv managerială; 
- activităţile educative extraşcolare creează o diversitate de experienţe de învăţare; 
- realizarea de parteneriate educaţionale; 
- responsabilizarea Consiliului Reprezentativ al Elevilor în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare; 
- buna colaborare cu partenerii educaţionali care vin în spijinul cadrelor didactice pentru realizarea  activităţilor educative: 
Poliţia sector 4; 
Cabinetul de consiliere psihopedagogică al şcolii; 
C.C.D.- Bucureşti; 
Cabinetul medical al şcolii;  
Comitetul de părinţi; 
Primăria sectorului 4; 
Biserica; 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog; 
Autoritatea de Sănătate Publică. 
- profesorii   diriginţi   inspectaţi   şi  cei  care  au  susţinut   activităţi   la  comisia   de  specialitate   au  folosit mijloace   şi metode   moderne,  
centate   pe  elev;   
-derularea unor parteneriate cu finanţare europeană  în perioada 2014-2015 şi realizarea de mobilităţi transnaţionale; 
- perfecţionarea   cadrelor  didactice  prin  participare   la cursuri  de formare, Simpozioane  Naţionale  şi Internaţionale. 
 
Puncte slabe 
- descreşterea interesului elevilor şi a familiei faţă de activităţile educative extraşcolare, precum şi minimalizarea importanţei acestora; 
- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activitate; 



- fonduri insuficiente pentru realizarea unor activităţi; 
- timp insuficient pentru derularea unor activităţi propuse. 
Oportunitati 
- implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în implementarea proiectelor educative, în vederea îmbunatăţirii relaţiilor dintre actorii educaţionali; 
- identificarea şi dezvoltarea abilitaţilor cognitive multiple ale elevilor; 
- dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în parteneriat; 
- accesarea de fonduri europene prin programe POSDRU; 
- participarea profesorilor diriginţi la cursuri de formare de consiliere şi orientare şcolară; 
- creşterea prestigiului şcolii. 
Amenintari 
- oferta negativă a străzii şi a mijloacelor mass-media duce la lipsa de interes faţă de învăţătură sau activităţile educative  
- migrarea unor elevi catre scolile centrale; 
; - cresterea numarului de parinti ai elevilor plecati in strainatate si elevi ramasi in grija rudelor. 
- insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor privind rolul lor de principal partener educaţional al şcolii; 
- instabilitatea economică duce la discriminarea unor elevi care n-au resurse materiale pentru a participa la activităţi; 
- multitudinea ofertelor de activităţi duce la suprasolicitare 
 
ŢINTE ÎN PLANUL OPERAŢIONAL DIN PAS ŢINÂND CONT ŞI DE OPORTUNITĂŢI ŞI AMENINŢĂRI  
OBIECTIV 1: 
                 Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor ; 
Ţinta: 
                   Păstrarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii prin creşterea cu peste 10 % a materialelor -şi mijloacelor didactice în anul şcolar 
2017-2018 
ACŢIUNEA 1 : Igienizarea spatiilor de învăţământ pentru deschiderea anului şcolar - curăţenie, zugrăvirea/ vopsirea holurilor şi toaletelor şi 
micile reparaţii ale sălilor de clasă  
ACŢIUNEA 2 : Efectuarea reparaţiilor  



ACŢIUNEA 3: Verificarea instalaţiilor electrice şi sanitare 
ACŢIUNEA 4: Inventarierea sălilor de clasă, laboratoarelor, cabinetelor, sălii de sport 
ACŢIUNEA 5: Procurarea materialelor de curăţenie, a consumabilelor şi tipizatelor 
ACŢIUNEA 6: Elaborarea documentaţiei necesare obţinerii avizului sanitar de funcţionare 
 
OBIECTIV 2: 
                 Asigurarea unui nivel ridicat al calităţii; 
Ţinta:  
                       Creşterea indicatorilor privind managementul calităţii din şcoală, la cel puţin 50 puncte în anul şcolar 2017/2018 
ACŢIUNEA 1: Alegerea membrilor Consiliului de administraţie 
ACŢIUNEA 2: Analiza activităţii pe anul şcolar 2017/2018, elaborarea şi dezbaterea Raportului de analiza în Consiliul Profesoral /de 
Administraţie 
ACŢIUNEA 3: Încheierea contractelor de muncă individuale cu toţi angajaţii 
ACŢIUNEA 4: Organizarea activităţii compartimentelor secretariat, contabilitate şi administrativ 
ACŢIUNEA 5: Încheierea şi arhivarea actelor/documentelor şcolare din anul şcolar 2017/2018 
ACŢIUNEA 6: Completarea actelor/documentelor şcolare pentru anul şcolar 2017/2018 
ACŢIUNEA 7: Monitorizarea activităţii instructiv-educative din şcoală 
ACŢIUNEA 8: Alegerea şefilor de catedră 
ACŢIUNEA 9: Analiza activităţii de perfecţionare în anul şcolar 2017/2018 
ACŢIUNEA 10: Organizarea activităţilor de perfecţionare la nivel de şcoală pentru anul şcolar în curs 
ACŢIUNEA 11: Prelucrarea angajaţilor în legătură cu legislaţia privind perfecţionarea 
ACŢIUNEA 12: Realizarea Organigramei şi a Regulamentului Intern 
ACŢIUNEA 13: Aprobarea Regulamentului Intern în Consiliul profesoral 
ACŢIUNEA 14: Monitorizarea respectării Regulamentului Intern 
ACŢIUNEA 15: Elaborarea planului de investiţii şi reparaţii necesare pe termen scurt (1 an), mediu (2 ani) şi lung (4 ani) 
ACŢIUNEA 16: Constituirea claselor noi, respectând limbile străine studiate şi opţiunile elevilor şi părinţilor în privinţa CDL 



ACŢIUNEA 17: Alegerea coordonatorului de programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare 
ACŢIUNEA 18: Stabilirea comisiilor pe probleme - alegerea responsabililor 
ACŢIUNEA 19: Stabilirea diriginţilor la toate clasele 
ACŢIUNEA 20: Întocmirea schemei orare 
ACŢIUNEA 21: Repartizarea claselor pe săli 
ACŢIUNEA 22: Constituirea Comisiei SSM şi organizarea acesteia în şcoală 
ACŢIUNEA 23: Instruirea personalului cu normele SSM 
ACŢIUNEA 24: Organizarea unor activităţi pe linie SSM 
ACŢIUNEA 25: Constituirea Comisiei pentru Situaţii de urgenţă 
ACŢIUNEA 26: Prelucrarea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în legătură cu examenele, legislaţia şcolară şi regulamentele 
ACŢIUNEA  27: Stabilirea unor relaţii de parteneriat cu cel puţin 2 unităţi şcolare 
 
 OBIECTIV 3: 
                 Asigurarea calităţii documentelor manageriale  
Ţinta:  
                       Creşterea calităţii documentelor manageriale la nivelul tuturor compartimentelor din şcoală, în anul şcolar 2017/2018 
ACŢIUNEA 1: Revizuirea planului strategic de dezvoltare a unităţii pe termen lung în conformitate cu noile politici educaţionale 
ACŢIUNEA 2: Emiterea deciziilor interne pentru anul şcolar 2018/2019 
ACŢIUNEA 3: Realizarea analizei SWOT 
ACŢIUNEA 4: Analiza activităţii pe anul şcolar 2017/2018 la nivelul tuturor compartimentelor 
ACŢIUNEA 5: Elaborarea programului managerial pentru anul şcolar 2018/2019 (anual şi pe semestrul I) 
ACŢIUNEA 6: Elaborarea graficului şi a tematicii şedinţelor Consiliului Profesoral 
ACŢIUNEA 7: Elaborarea graficului şi tematicii Consiliului de Administraţie 
ACŢIUNEA 8: Elaborarea programelor de activitate ale comisiilor metodice, compartimentelor funcţionale 
ACŢIUNEA 9: Elaborarea planificărilor anuale şi semestriale, de către toate cadrele didactice, pe unităţi de învăţare 



ACŢIUNEA 10: Planificarea activităţilor de perfecţionare pentru personalul didactic şi nedidactic 
ACŢIUNEA 11: Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor 
ACŢIUNEA 12: Elaborarea planificărilor la dirigenţie 
ACŢIUNEA 13: Elaborarea programului de activităţi extracurriculare/ extraşcolare pe semestrul I 
ACŢIUNEA 14: Desfăşurarea olimpiadelor/ concursurilor profesionale - faza pe şcoală 
ACŢIUNEA 15: Monitorizarea respectării graficului de notare ritmică de către toate cadrele didactice din şcoală 
ACŢIUNEA 16: Elaborarea indicatorilor de performanţă la toate disciplinele 
ACŢIUNEA 17: Elaborarea structurii testelor în conformitate cu structura subiectelor la examenele naţionale 
ACŢIUNEA 18: Elaborarea programului de asistenţe la ore de către conducerea şcolii şi şefii ariilor curriculare/ de catedră 
ACŢIUNEA 19: Organizarea unei evaluări sumative, la nivelul unităţii, la disciplinele/modulele de bacalaureat 
 
OBIECTIV 4: 
                 Creşterea calităţii educaţiei; 
Ţinta: 
                   Reducerea cu 7% a absenteismului/ neparticipării la cursuri şi a ratei de repetenţie şi creşterea cu 5% a numărului elevilor cu medii 
anuale peste 8 la sfârşitul anului şcolar 2018/2019 
ACŢIUNEA 1: Realizarea unei evidenţe privind elevii care au abandonat şcoala şi cauzele abandonului 
ACŢIUNEA 2: Prelucrarea ROFUIP şi a RI elevilor şi părinţilor 
ACŢIUNEA 3: Constituirea Consiliului elevilor pe şcoală 
ACŢIUNEA 4: Chestionarea elevilor şi părinţilor în legătură cu opţiunile educaţionale ale elevilor 
ACŢIUNEA 5: Stabilirea CDL pentru anul şcolar 2018/2019 
ACŢIUNEA 6: Realizarea unui studiu privind cererea socială şi economică din zonă 
ACŢIUNEA 7: Organizarea activităţii în cabinetul AEL 
ACŢIUNEA 8: Negocierea unor Contracte de parteneriat cu agenţii economici, ONG-uri etc., în vederea acordării de burse pentru elevi 
ACŢIUNEA 9: Încheierea Contractelor de parteneriat cu agenţii economici pentru desfăşurarea orelor de instruire practică a elevilor claselor 
terminale  



ACŢIUNEA 10: Distribuirea manualelor gratuite pentru elevii claselor a IX-,a X-a, a XI-a si a XII-a 
ACŢIUNEA 11: Organizarea pregătirii suplimentare cu elevii cu ritm lent de lucru 
ACŢIUNEA 12: Organizarea pregătirii pentru examene a elevilor din clasele terminale 
ACŢIUNEA 13: Organizarea pregătirii pentru olimpiade şi concursuri a elevilor performanţi 
ACŢIUNEA 14: Evaluarea iniţială a elevilor la toate disciplinele 
ACŢIUNEA 15: Planificarea tezelor pe semestrul I si pe semestrul al II-lea 
ACŢIUNEA 16: Monitorizarea, prin asistenţele la ore, a valorii adaugate prin lecţie din punct de vedere informativ-formativ, a dezvoltării 
proceselor intelectuale (obiectivul central în acest an şcolar va fi centrarea pe elev a proceselor predare-învăţare, practicarea unor strategii 
didactice interactive şi modalităţile de evaluare) 
ACŢIUNEA 17: Informarea permanentă a părinţilor cu privire la situaţia şcolară a copiilor 
ACŢIUNEA 18: Evidenţierea elevilor cu rezultate şcolare bune – prezenţa la cursuri, rezultate bune la învăţătură, disciplină 
ACŢIUNEA 19: Stabilirea premiilor care se vor acorda la sfârşitul anului şcolar, a criteriilor de acordare şi informarea elevilor şi părinţilor 
 
OBIECTIV 5: 
                 Asigurarea promovabilităţii la examenul de Bacalaureat 
Ţinta: Peste 70% dintre absolvenţii ciclului superior al liceului vor promova examenul de Bacalaureat – sesiunea 2019 
ACŢIUNEA 1: Prelucrarea pentru elevi a Metodologiei de Bacalaureat, sesiunea 2019 
ACŢIUNEA 2: Prelucrarea programelor de Bacalaureat - sesiunea 2019 
ACŢIUNEA 3: Prelucrarea părinţilor în legătură cu Metodologia de Bacalaureat, sesiunea 2019 
ACŢIUNEA 4: Înştiinţarea părinţilor în legătură cu rezultatele obţinute de elevi la testele predictive 
ACŢIUNEA 5: Realizarea Graficului de consultaţii şi meditaţii 
ACŢIUNEA 6: Aplicarea unui test de progres la disciplinele de bacalaureat 
ACŢIUNEA 7: Înştiinţarea părinţilor în legătură cu rezultatele obţinute de elevi în urma testului de progres aplicat 
 
OBIECTIV 6:  
                 Asigurarea promovabilităţii la examenul de certificare a competenţelor profesionale 



Ţinta:  
                   100% ditre absolvenţii ciclului superior al liceului înscrişi pentru a susţine examenul de certificare a calificării profesionale în 2019, 
vor promova examenul 
ACŢIUNEA 1: Prelucrarea Metodologiei examenului de certificare a competenţelor profesionale la elevi 
ACŢIUNEA 2: Planificarea săptămânilor de instruire practică 
ACŢIUNEA 3: Chestionarea elevilor în legătură cu temele proiectelor 
ACŢIUNEA 4: Monitorizarea orelor de instruire practică la clasele a XII-a 
ACŢIUNEA 5: Elaborarea propunerilor temelor de proiect cu bibliografia aferentă 
 
 
OBIECTIV 7:  
                 Derularea programului pentru promovarea imaginii şcolii 
Ţinta: 
                     Creşterea mediei de admitere la liceu în anul şcolar 2018/2019, cu cel puţin 10% 
ACŢIUNEA 1: Organizarea Comisiei de promovare a imaginii şcolii  
ACŢIUNEA 2: Analiza activităţii Comisiei de promovare a imaginii şcolii în anul şcolar 2017/2018 
ACŢIUNEA 3: Elaborarea programului de activitate al Comisiei de promovare a imaginii şcolii  
ACŢIUNEA 4: Reactualizarea paginii web, cu noile realizări ale şcolii 
ACŢIUNEA 5: Stabilirea de parteneriate cu şcolile cu clasele I-VIII din capitală în vederea desfăşurării activităţii de prezentare a şcolii în rândul 
elevilor din clasele a VIII-a şi părinţilor acestora  
ACŢIUNEA 6: Planificarea activităţilor de popularizare a şcolii 
ACŢIUNEA 7: Stabilirea şi depistarea resurselor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de popularizare a şcolii 
 
OBIECTIV 8:  
                  Implementarea şi derularea de proiecte europene; 
Ţinta: 
                         Implicarea şcolii în cel puţin 1 proiect/ program european  



ACŢIUNEA 1: Proiectarea activităţilor în cadrul proiectului CIVITAS 
ACŢIUNEA 2: Organizarea desfăşurării activităţilor planificate pe semestrul I 
ACŢIUNEA 3: Monitorizarea desfăşurării activităţilor planificate pe semestrul I 
ACŢIUNEA 4: Identificarea partenerilor în vederea realizării unor proiecte comune 
 
 
OBIECTIV 9: 
                  Implicarea părinţilor în activitatea şcolară a elevilor;  
Ţinta:  
                         Peste 75% dintre părinţi participă la cel puţin o şedinţă şcolară pe an, în anul şcolar 2018-2019 
ACŢIUNEA 1: Organizarea Comitetelor de părinţi pe clasă 
ACŢIUNEA 2: Alegerea Comitetului de părinţi pe şcoală 
ACŢIUNEA 3: Includerea reprezentantului Comitetului de părinţi pe şcoală în Consiliul de administraţie 
ACŢIUNEA 4: Planificarea şedinţelor cu părinţii la toate clasele 
ACŢIUNEA 5: Realizarea unui program de audienţe/ consultaţii/ întâlniri între conducerea şcolii şi părinţi 
ACŢIUNEA 6: Proiectarea unui program de consiliere de familie, adecvat problematicii şcolii, cu implicarea unor specialişti din diferite domenii 
ACŢIUNEA 7: Înştiinţarea părinţilor în legătură cu performanţele şcolare ale copiilor  
ACŢIUNEA 8: Înştiinţarea imediată a părinţilor copiilor care au peste 10 absenţe nemotivate de la cursuri 
ACŢIUNEA 9: Informarea părinţilor elevilor din clasele terminale în legătură cu Metodologia şi Graficul examenului de Bacalaureat 
ACŢIUNEA 10: Informarea părinţilor elevilor din clasele terminale în legătură cu Metodologia şi Graficul examenului de certificare a calificării 
profesionale nivel 3  
ACŢIUNEA 11: Informarea părinţilor elevilor din clasele terminale în legătură cu Metodologia şi Graficul admiterii în ciclul superior al liceului 
ACŢIUNEA 12: Chestionarea părinţilor în legătură cu problemele şcolii, precum şi cu imaginea acesteia în cadrul comunităţii 
 
 
 
 



PROGNOZĂ (Elaborarea Ofertei Educaţionale/Proiect Plan de şcolarizare) 
  
            Liceul Tehnologic ,, Mircea Vulcănescu” se bucură de aprecierea comunității datorită  profilului în care pregateste aproximativ 800 elevi 
anual, profil economic, precum și datorită   seriozității  corpului profesoral. 
 Elaborarea Ofertei Educaţionale s-a făcut cu respectarea contextului legislativ în vigoare, fiind adecvată contextului socio – economic şi 
cultural actual. 
 Oferta educaţională pentru anul şcolar 2018  - 2019 a fost propusă, validată în Consiliul Profesoral şi aprobată în Consiliul de 
Administraţie în anul şcolar 2017 – 2018. 

Ea a fost elaborată în baza planului de şcolarizare, reflectând nevoile educaţionale indentificate în comunitate, utilizând toate rsursele 
unităţii de învăţământ, fiind modernă şi atractivă. 
 Elaborarea proiectului Planului de şcolarizare, a fost fundamentat corelându-se cu oferta educaţională şi cu resursele unităţii de învăţământ, 
cu tendinţele de dezvoltare economică şi cu situaţia socio – economică din zonă. 

 Planul de şcolarizare valabil pentru anul şcolar 2018 – 2019: 
Filiera Tehnologică 
Profilul: Servicii 
Specializările:  

Tehnician în activitati economice - forma de învăţământ zi  
Clasa a IX-a  5 clase 
Clasa a X-a  5 clase 
Clasa a XI-a 5 clase 
Clasa a XII-a 5 clase 
 
Tehnician in turism - forma de învăţământ zi 
Clasa a IX-a 2 clase 
Clasa a X-a 2 clase 
Clasa a XI-a 2 clase 
Clasa a XII-a 2 clase 

  
II. PROIECTAREA SI  PLANIFICAREA  ACTIVITĂŢII DE EVALUARE A CALITĂŢII 

 
    II.1. LICEUL TEHNOLOGIG „MIRCEA VULCĂNESCU” este situat în regiunea sud a Bucureştiului. 



          Din analiza Planului Local de Actiune pentru invatamant (PLAI) si Planului Regional de Acțiune pentru Dezvoltarea 
Învățământului Profesional și Tehnic (PRAI) pentru regiunea București- Ilfov, document de planificare strategică a ofertei de formare 
profesională prin învățământ profesional și tehnic în perspectiva anului 2015, a fost propus următorul obiectiv general: 
 
 Creşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic: 
        Obiectivele  specifice sunt următoarele: 
- Dezvoltarea raţională a reţelei şcolare I.P.T.; 
- Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii; 
- Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolilor I.P.T.; 
- Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor I.P.T.; 
- Racordarea sistemului de management al resurselor umane la exigenţele învăţământului european, respectiv ridicarea standardelor de pregătire 

a calificărilor. ; 
- Identificarea calificărilor profesionale deficitare la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov pentru formarea tinerilor precum şi pentru formarea 

adulţilor, care reies din statisticile P.R.A.I. şi P.L.A.I.; 
          Setul de valori care alcătuiește cultura școlii va fi într-o stânsă legătură cu aspectele principale ale activităților și obiectivelor care, sub o 
formă sau alta, sunt prezente în fiecare școală: 
- Ținta educație 
- Natura educației 
- Tipul de educație  
- Metodologia prin care educația este oferită  

Principiile care se cultivă la Liceul Tehnologic ,, Mircea Vulcănescu” 
- în clasă  profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri sau instructori; 
- nu există o metodă,, unică” de predare; 
- toți elevii trebuie încurajați să învețe; 
- toți elevii au capacitatea de a învăța; 
- acumulările pozitive trebuie încurajate; 



- cooperarea eficientă în îndeplinirea sarcinilor; 
- încurajarea competiției pe toate planurile;  

    Țelul nostru este cel al instituirii unei atmosfere în care sunt respectate următoarele ,, percepte”: 
- elevii trebuie ascultați și respectați; 
- atât elevii cât și aspirațiile acestora nu trebuie îngrădite; 
- căutarea permanentă  a unor metode de îmbunătățire a înțelegerii și cunoașterii și a dezvoltării abilităților practice; 
- încurajarea părinților să joace un rol activ în cadrul procesului educațional; 
- întreținerea de catre școală a unor stânse legături cu comunitatea locală; 
 
 
 
II.2.  PLANUL STRATEGIC AL EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN LICEUL  TEHNOLOGIC “MIRCEA 
VULCANESCU”  

Plan de acţiune al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Educaţiei 
 
An şcolar 2018-2019 
 
Obiectiv general: creşterea calităţii actului educaţional 

Obiective specifice Nr crt Activităţi Instrumente/ 
resurse Responsabil Termen 

Modalităţi de 
evaluare a 

obiectivelor 
Indicatori 

de 
realizare 

O1: Asigurarea cadrului legislativ de 
funcţionare CEAC 1. 

Reorganizarea 
Comisiei de 
Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii 
Legislaţie Consiliul 

profesoral, Director Sept. 2018 Decizie CEAC 100% 

O2: Asigurarea eficacităţii 
educaţionale prin existenţa 
proiectelor, programelor şi 

activităţilor realizate în diferite 
parteneriate. 

 
 
 
 

O3 : Asigurarea desfăşurării tuturor 

2. Elaborarea planului 
operaţional 

Document tip, Resursă 
timp 

Director 
Membrii CEAC Oct. 2018 Plan operaţional 100% 

3. 
Finalizarea RAEI 

pentru  
anul şcolar 2017 - 

2018 
Document tip, Resursă 

timp 
Director 

Membrii CEAC 14 oct. 2018 RAEI 100% 

4. Iniţializarea  RAEI 
pentru  

anul şcolar 2018 – 
Document tip, Resursă 

timp 
https://calitate.aracip.eu/ 

Director 
Membrii CEAC 30 nov. 2018 RAEI 

Baza de date 100% 



Obiective specifice Nr crt Activităţi Instrumente/ 
resurse Responsabil Termen 

Modalităţi de 
evaluare a 

obiectivelor 
Indicatori 

de 
realizare 

activităţilor caracteristice organizaţiei 
în mod unitar respectând reguli 

precise şi identificarea cu uşurinţă a 
responsabililor activităţilor. 

2019 şi completarea 
Bazei de date a şcolii 

5. Participarea la 
activităţi în cadrul 

proiectelor 
Resursă timp 

Echipa de 
implementare a 
proiectelor de la 

nivelul scolii 
An şcolar 
2018-2019 Implementare 

Programe si roiecte 
europene 

100% 
6. Diseminarea 

informaţiilor 
Suport informativ, 

Resursă timp 
Director adj. 
Membru CA 

An şcolar 
2018-2019 

7. Realizarea de 
proceduri Fişă tip, resursă timp 

Membri CEAC 
Cadre didactice şi 
didactice auxiliare 

Serviciul secretariat 
Serviciul 

contabilitate 

Permanent Proceduri 100% 

8. Revizuirea 
procedurilor existente Fişă tip, resursă timp 

Membrii CEAC 
Cadre didactice şi 
didactice auxiliare 

Serviciul secretariat 
Permanent Proceduri 100% 

O4: Asigurarea calităţii programelor 
de învăţare şi promovarea 

îmbunătăţii continue. 
 
 
 
 

O5:Asigurarea condiţiilor egale de 
acces la programele de învăţare şi 

sprijinirea tuturor elevilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Realizarea graficului 
de interasistenţe 

Grafic 
 

Director adj. 
 

30 oct - 15 
dec. 2018 

10 ian -20 ian 
2019 

15 feb – 1iun 
2019 

Grafic 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 

10. Realizarea 
interasistenţelor 

Fişă observaţie lecţie. 
 
 

Director adj. 
Membri CEAC 

DAC 
(departamentul de 

asigurare a calitatii) 

15 sept - 15 
dec. 2018 

15 dec - 15 
mar 2019 
15 mar – 

15iun  2019 

11. 
Completarea Planului 

de invatare 
personalizat 

 ( învăţământ 
incluziv) 

Fişă tip, resursă timp 
Director 

Membri CEAC 
Şefi arii curriculare 

Sefi comisii 
metodice 

15 nov-2018 – 
15 dec 2018 

20 aprilie- 30 
mai  2019 

12. Realizarea planurilor 
de îmbunătăţire Fişă tip, resursă timp 

Director 
Director adj. 

Membri CEAC 
Comisii metodice 

An scolar 
2018- 2019 

13. Alcătuirea de 
chestionare 

Chestionare, resursă 
timp, birotică 

Membri CEAC 
Consilier 

Oct. 2018 - 
mai 2019 Chestionare 90% 



Obiective specifice Nr crt Activităţi Instrumente/ 
resurse Responsabil Termen 

Modalităţi de 
evaluare a 

obiectivelor 
Indicatori 

de 
realizare 

 
 
 
 
 
 

O6: Identificarea  nevoilor elevilor, 
agenţilor economici, părinţilor şi 

comunităţii locale 

14. Aplicarea şi 
interpretarea 
chestionarelor 

Psihopedagog 
Diriginţi 

O7: Asigurarea  unui mediu sigur de 
învăţare, sănătos şi care răspunde 

nevoilor elevilor . 
O8: Asigurarea organizaţiei că 

programele sunt furnizate şi evaluate 
de personal competent şi calificat. 

 
O8: Asigurarea organizaţiei că oferă 
condiţii egale de acces la programele 

de învăţare şi sprijină toţi elevii. 
O9: Asigurarea organizaţiei că 

utilizează procese eficace de evaluare 
şi monitorizare pentru a sprijini 

progresul elevilor. 

15. Monitorizarea 
completării 

cataloagelor şcolare 
Resursă timp Membri comisie 01 nov  2018 Cataloage şcolare 100% 

16. Monitorizarea 
ritmicităţii evaluării Resursă timp Responsabil 

monitorizare Lunar Fişă tip 80% 
17. Monitorizarea 

progresului şcolar Fişă tip, resursă timp Cadre didactice 
Sefi arii curriculare Semestrial Fişă tip 100% 

18. Monitorizarea 
frecvenţei la ore Fişă tip, resursă timp 

Diriginţi 
Responsabil 
monitorizare 

Lunar Fişă tip 100% 

19. Monitorizarea 
respectării R O I şi a 

R O F U I P 
Tabel tipizat, resursă 

timp 
Diriginţi 

Comisia de 
disciplină 

Permanent 
Tabel tipizat 

procese verbale 
caiete de 

corespondenţă 
100% 

20. 
Monitorizarea 
orarului şi a 

desfăşurării orelor de 
instruire practică şi 

laborator 
Orar, Resursă timp 

Director 
Director adj. 

Cadre didactice 
Permanent Orar clase, fişă 

observaţie lecţie 90% 

21. 
Monitorizarea 

managementului 
clasei şi a strategiilor 

didactice 
Plan de verificare, 

resursă timp 

Director 
Director adj. 

Coordonator cu 
proiecte si 

programe educative 
Permanent Fişe tip, procese 

verbale 80% 

22. 
Monitorizarea 

impactului folosirii 
echipamentelor 
performante şi a 

softuri-lor 
educaţionale 

Plan de verificare, 
resursă timp 

Director adj. 
Şefi arii curriculare 
şi compartimente 

Permanent Procese verbale 100% 

23. 
Verificarea 

portofoliilor cadrelor 
didactice; verificarea 
portofoliilor elevilor 

Plan de verificare, 
resursă timp 

Director adj. 
Şefi arii curriculare 

Membri CEAC 
Permanent Fişe tip 80% 



Obiective specifice Nr crt Activităţi Instrumente/ 
resurse Responsabil Termen 

Modalităţi de 
evaluare a 

obiectivelor 
Indicatori 

de 
realizare 

24. Monitorizarea 
rezolvării 

contestaţiilor 
Proceduri Director 

Membri CEAC Permanent Procese verbale 100% 

O10:Realizarea monitorizării 
organizaţiei şi stabilirea paşilor în 

vederea realizării îmbunătăţirii, prin 
asigurarea calităţii şi autoevaluare 

O11:Realizarea planificării 
îmbunătăţirii 

O12: Realizarea implementării 
îmbunătăţirilor si monitorizarea 

acestora 

25. Completarea 
raportului de 

autoevaluare final 
Formular tip 
Resursă timp Membri CEAC August  2019 Raport de 

autoevaluare 100% 

26. 
Elaborarea planului 
de îmbunătăţire pe 
baza raportului de 

autoevaluare 
Formular tip 
Resursă timp Director adj. Sept. 2018 Plan de 

îmbunătăţire 100% 

27. Actualizarea planului 
de îmbunătăţire 

Formular tip 
Resursă timp 

Director 
Director adj. 

Membri CEAC 
Conform 

grafic 
Plan de 

îmbunătăţire 100% 
O11: Urmărirea traseului  

educaţional si a inserţiei socio-
profesionale a absolvenţilor 

28. Sondaj opinie Formular tip 
Resursa timp 

Director 
Director adj. 

Membri CEAC 
15 oct 2018 Realizare diagrama 

PIE 75% 
     III. MODALITATILE DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE EVALUARE A CALITATII 

 
Strategia include principiile, obiectivele, ţintele/direcţiile de acţiune ale CEAC. Acolo unde este necesar, sunt prevăzute şi termenele de 
materializare ale acţiunilor concrete.  
 
  
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  

10 



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 

 
  Cadrul normative  -  

- Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011 - SR EN ISO 9000: 2001 —  Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular. - SR EN ISO 9001: 2001 — Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. - SR EN ISO 9004: 2001  —   Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru Imbunătăţirea performanţelor. [Legislaţie aplicabilă de prezentul regulament] - SR EN 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau mediului - IWA- Standard cu linii directoare pentru aplicarea standardului ISO 9001:2001 



- H.G. nr.238/2000 privind evaluarea performanţelor individuale - H.G. 1477/2003 privind criterii minime obligatorii de acreditare si evaluare - Ordin nr. 4889/09.08.2006 privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii In educaţie şi formare profesională la nivelul reţelei Invăţământului profesional şi tehnic - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată   cu  completări  si  modificări  prin  LEGEA  nr.  87/13.04.2006,  cu  modificările ulterioare; - H.G. nr.1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii In Învăţământul Preuniversitar; - H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare/funcţionare provizorie a unităţilor de Invăţământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unităţilor de Invăţământ preuniversitar; - H.G. nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională In vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie; - H.G. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de Invăţământ preuniversitar; - O.M.  5337/11.10.2006 privind  aprobarea  Codului  de  etică profesională  al experţilor  In evaluare   si  acreditare  ai  Agenţiei  Române  de  
Asigurare  a  Calităţii  In  Învăţământul Preuniversitar; - O.M. 5338/11.10.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie şi de formare  a  experţilor  Inscrişi  In  Registrul  Agenţiei  Române  de  Asigurare  a  Calităţii  In Învăţământul Preuniversitar al experţilor In  evaluare  si  acreditare şi a Programului  de formare pentru experţii In evaluare si acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii In Învăţământul Preuniversitar. -  H.G. nr. 366/2007 din 18/04/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, publicată în M.O., 
Partea I nr. 277 din 25/04/2007; 
-  H.G. nr. 1534 din 25/11/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii în învăţământul preuniversitar, publicată în M.O., Partea I nr. 822 din 08/12/2008; 
-    Metodologia din 19/12/2012 aprobată prin Ordinul nr. 6517 din 19/12/2012-Metodologia de evaluare externă a calităţii educaţiei în 
învăţământul preuniversitar, Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 08/01/2013; 
-    Declaraţia de principii a ARACIP publicată la adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/4928;  
-  Comunicatul ARACIP nr. 181 din 31 ianuarie 2012 este publicată Lista documentelor solicitate de ARACIP unităţilor de învăţământ 
preuniversitar precum şi cadrul juridic din Romania care stipulează obligaţia întocmirii acestor documente la nivelul fiecărei scoli; 
-    Notele ARACIP publicate la adresa http://aracip.edu.ro. 

 Cadrul normativ intern şi documente reglatoare:  - Regulament de ordine interioară 
 - Manualul de asigurare al calităţii 
 -Statutul elevului 
 - Proceduri 



 - Regulamentul de funcţionare al CEAC  - Planuri operaţionale manageriale  - Planul de Imbunătăţire al calităţii  -Pas Vulcanescu Structuri implicate: 
 - Echipa managerială  - Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii  - Comisii metodice şi funcţionale  - Cadre didactice, personal auxiliar Instrumente de evaluare : 
 - Raportul anual de autoevaluare, anul şcolar 2017-2018 
 - Rapoarte de monitorizare  - Chestionare privind satisfacţia personalului implicat In procesul instructiv - educativ  - Chestionare privind desfăşurarea activităţii CEAC  - Chestionare privind asigurarea calităţii In şcoală Activităţi specifice: 
 - Reactualizarea componenţei comisiilor si distribuirea sarcinilor de lucru  - lntocmirea rapoartelor anuale/semestriale de analiză la nivelul echipei manageriale şi la nivel de comisii  - lntocmirea planurilor operaţionale specifice la nivelul echipei manageriale şi la nivel de comisii 
 - Depunerea documentaţiei pentru autorizare/acreditare a calificărilor propuse/existente in şcoală şi derularea vizitei externe pentru 

autorizare/acreditare  - lntocmirea raportului anual de evaluare internă, pentru anul şcolar anterior  - lntocmirea Planului de Imbunătăţire  - Reactualizarea regulamentelor interne  - Aplicarea şi interpretarea chestionarelor, valorificarea feed - bakului  - lncheierea/revizuirea  unor  protocoale  de  parteneriat  cu  unităţi  de  Invăţământ,  agenţi economici şi alte organizaţii  - lntocmirea si afişarea graficelor de asistenţă  - Revizuirea Manualului de Asigurare a Calităţii  - lntocmirea şi aplicarea de proceduri operaţionale  - Informări periodice, în consiliile profesorale  Rolul CEAC, programe şi activităţi: 
 Misiunea CEAC este aceea de a efectua evaluarea internă a calităţii în educaţia oferită de instituţia de Invăţământ preuniversitar Colegiul 

Tehnic Tomis, în vederea:  - cuantificării capacităţii Colegiului, ca organizaţie furnizoare de educaţie, de a satisface aşteptările beneficiarilor direcţi şi indirecţi precum şi standardele de calitate;  - asigurării  protecţiei  beneficiarilor  programelor  de  studii  ale  şcolii,  prin  producerea  şi diseminarea  de  informaţii  sistematice  şi  
credibile,  accesibile  publicului  în  legătură  cu programul de asigurare a calităţii în şcoală; 



 - contribuţiei  la  îmbunătăţirea  actului  educativ  în  şcoală  şi  oferirii  de  exemple  de  bună practică valabile la nivelul Invăţământului preuniversitar;  - răspunsului la cerinţele ARACIP propuse Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Rolul Comisiei pentru Asigurarea Calităţii din Liceul Tehnologic Mircea Vulcanescu  este de a asigura:  - realizarea evaluării interne, multicriteriale a instituţiei de Invăţământ, a măsurii în care aceasta şi programul său îndeplinesc standardele de 
calitate; 

 - coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare şi de asigurare a calităţii; 
 - implementarea sistemului de management al calităţii; 
 - elaborarea rapoartelor de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizate de Colegiul Tehnic TOMIS, pe baza standardelor;  - formularea de propuneri către conducerea şcolii privind acţiuni corective continue, bazate pe selectarea şi adoptarea procedurilor necesare în acest scop; monitorizarea îndeplinirii procedurilor respective. 

 Strategia  evaluării  şi  calităţii  educaţiei  în Liceul Tehnologic Mircea Vulcanescu  este aplicabilă,  în principiu, pentru perioada de validitate a 
mandatului actualei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Educaţiei (CEAC.  
 
PRINCIPII ALE DEMERSURILOR CEAC 
 Toate  demersurile  specifice  ale  membrilor  CEAC  au  la  bază  următorul  set  de  norme generale, elaborate în concordanţă cu prevederile 
metodologiei de asigurare a calităţii educaţiei dar şi cu Standardele de calitate ISO  şi EQFM, recunoscute la nivel european:  
 
1.   Principiul omniprezenţei autoevaluării  Ciclul  dezvoltării  unităţii  şcolare  trebuie  considerat  un  ciclu  al  calităţii  şi,  ca  urmare, creşterea   calităţii   educaţiei   trebuie   să   devină,   în   
mod   explicit,   baza   întregului   proces   de proiectare/planificare realizat la nivelul unităţii şcolare.  
Ca urmare, mecanismele de autoevaluare vor fi prezente:  
    în toată proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţii şcolare;  
    în implementarea acestor proiecte, programe, planuri şi acţiuni;  
    în funcţionarea concretă, de zi cu zi a unităţii şcolare;  
    în evaluarea activităţii curente şi a îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor propuse.  
 
2.   Similitudinea funcţională a evaluării interne şi externe  Este   evident   faptul   că   autoevaluarea   trebuie   să   asigure,   în   primul   rând,   realizarea principalelor funcţii ale evaluării - anume:  
   îmbunătăţirea  activităţii  curente  -  evaluarea  trebuie  să  fie  oportună,  să  împiedice  apariţia disfuncţiilor majore şi, în acelaşi timp, să 
arate foarte clar ce a mers ţi ce nu în activităţile trecute;  
    asigurarea  feed-back-ului  pentru  grupurile  semnificative  de  interes  -  rezultatele  acţiunilor trebuie cunoscute de către elevi, părinţi, 
cadre didactice, manageri, comunitate în ansamblul ei;  
   revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare pentru ca acestea să servească mai bine misiunii 
asumate.  



 
3.   Practicabilitatea  Prin sistemul propus de management al calităţii va fi promovat şi principiul practicabilităţii, astfel încât sistemul să nu devină birocratic. Ca urmare, 
procedurile de asigurare a calităţii nu vor „încărca" suplimentar cadrele didactice sau membrii echipei manageriale.  
Totodată,  procedurile  de  asigurare  a  calităţii  nu  vor  fi separate  de  procedurile  normale  de dezvoltare instituţională. Sistemele şi procedurile de 
asigurare a calităţii nu reprezintă ceva în plus, nu  sunt  „paralele"  faţă  de  cele  care  asigură  funcţionarea  şi  dezvoltarea  unităţii  şcolare,  ci  parte 
integrantă a acestora.  
 
4.   Evitarea birocratizării  În  afara  documentelor  expres  prevăzute  de  actele  normative,  cantitatea  de  documente solicitate va fi redusă la minimum.  
 
5.   Principiul consistenţei dovezilor  Dovezile  activităţilor  concrete  de  management  al  calităţii  la  nivelul  tuturor  subsistemelor instituţiei (atât cele gestionate direct de CEAC, cât şi 
cele deţinute de cadrele didactice  ori de responsabilii diverselor compartimente) vor avea următoarele calităţi:  
   valide: dovezile sunt semnificative şi susţin punctele tari sau punctele slabe identificate;  
   cuantificabile:  sunt  folosiţi indicatori de performanţă  interni şi externi,  sunt  folosite atât  cifre cât şi procente şi sunt clare şi fără 
ambiguităţi;  
 suficiente:  pot  fi  verificate prin triangulaţie,  şi  anume,  există dovezi din trei din trei perspective diferite;  
    actuale:  dovezile  sunt  suficient  de  recente  pentru  a  oferi  o  imagine  precisă  a  situaţiei  la momentul scrierii raportului de autoevaluare;  
 exacte: dovezile sunt atribuite unor surse identificate şi verificabile.  
 
6.   Principiul  încrederii  şi  al  „prezumţiei  de  adevăr"  pentru  declaraţiile  privind  calitatea educaţiei.  
 
7.   Implicarea  întregului  personal,  a  elevilor  şi  părinţilor  în  implementarea  sistemului  de management al calităţii.  
Toate activităţile CEAC au la bază cele 7 principii generale ale calităţii cuprinse în Strategia Naţională şi în Manualul de autoevaluare.  
La acestea se adaugă,  în demersurile concrete de observare a activităţilor didactice, şi normele codului deontologic al evaluatorului.  
 

IV. INSTRUMENTE SI PROCEDURI DE EVALUAREA INTERNĂ (AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII 
 Procedurile pentru calitate se aplica în cazul tuturor activitatilor desfasurate în cadrul Liceului Tehnologic Mircea Vulcanescu  : administrarea, 
Consiliile de Administratie si cele profesorale, admiterea, predarea si învatarea, evaluarea elevilor, retele de colaborare între scoli la nivel extern, 
relatiile cu societatea.  

(1) Administrarea se realizeaza pe baza planurilor de management strategic elaborate anual (Plan Operational) si la 4-5 ani (Planul de Dezvoltare 
Instituţională/ PAS) si aprobate de Consiliul de Administratie al  Liceului Tehnologic Mircea Vulcanescu   

(2) Procesul de predare – învatare se desfasoara conform metodologiei si normelor de calitate având în vedere urmatoarele componente: 
programe de studiu; managementul procesului de predare – învatare; strategia de predare, resursele de învatare.  



(3) Evaluarea elevilor se desfasoara conform metodologiei si normelor de calitate, avându-se în vedere modalitati echitabile, corecte si fiabile, 
precum si reglementarea si comunicarea modalitatilor de examinare si obiectivele evaluarii.  

(4) Relatiile cu societatea, retelele de colaborare între scoli functioneaza pe baze contractuale, prin stabilirea de parteneriate. 
- RAEI (Raport Anual de Evaluare Internă) - Rapoarte monitorizare internă, periodică -     Fişe de observare - Chestionare - Rapoarte comisii metodice şi funcţionale  V. MODALITĂŢI SI PROCEDURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII 

Asigurarea calitatii în învatamântul profesional si tehnic se realizeaza atât la nivel de sistem, cât si la nivel de furnizor si se bazeaza pe Cadrul National 
de Asigurare a Calitatii (CNAC). CNAC este dezvoltat în conformitate cu Cadrul Comun European de Asigurare a Calitatii (CCAC) pentru educatie si 
formare profesionala si implica desfasurarea urmatoarelor procese: 

 autoevaluarea ( pe baza Manualului de Autoevaluare)  
 monitorizarea interna  
 monitorizarea externa  
 inspectia de validare a raportului de autoevaluare (pe baza Manualului de Inspectie pentru validarea externa a autoevaluarii)  

Asigurarea calitatii în învatamântul profesional si tehnic presupune parcurgerea unui ciclu al calitatii, având urmatoarele etape principale:  
1. Elaborarea planului de actiune al scolii (PAS) si aprobarea de catre Consiliul de Administratie al unitatii; acest document raspunde în termeni 

de dezvoltare institutionala prioritatilor regionale si locale si stabileste prioritatile scolii, cu precizarea obiectivelor propuse, a actiunilor prin care se vor 
atinge aceste obiective si cu stabilirea de termene si responsabilitati pentru fiecare actiune. 

2. Monitorizarea interna coordonata de Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din scoala, prin care se urmareste daca actiunile propuse 
în planul de actiune al scolii se desfasoara conform calendarului propus, cu asumarea responsabilitatilor stabilite în PAS si se evalueaza procesul 
instructiv – educativ prin asistente la ore. Monitorizarea interna permite identificarea imediata a dificultatilor cu care se confrunta scoala în atingerea 
obiectivelor stabilite sau care apar în procesul didactic curent la clasa si identificarea unor solutii adecvate. Pe baza acestui proces continuu de 
monitorizare interna, Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii întocmeste o data la 3 luni un raport de monitorizare interna, pe care îl transmite 
la ISJ  

3. Elaborarea raportului de de autoevaluare de catre Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii si transmiterea lui la ISJ si CNDIPT. În 
raportul de autoevaluare, este evaluata performanta scolii la nivelul fiecarui descriptor de performanta si sunt precizate dovezile prin care aceasta 
performanta poate fi dovedita.  

4. Elaborarea planului de îmbunatatire a calitatii, parte din PAS, de catre Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii si transmiterea lui la 
ISJ spre avizare. Planul de îmbunatatire se realizeaza pe baza raportului de autoevaluare si trebuie sa tina cont de posibilitatile reale ale scolii de a-l 
îndeplini în anul scolar urmator.  

5. Revizuirea Planului de Actiune al Scolii, în concordanta cu planul de îmbunatatire a calitatii. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii 
din  Liceul Tehnologic Mircea Vulcanescu  îsi propune în cadrul Metodologiei de Evaluare a Calitatii Educatiei:  
A. În domeniul planificarii calitatii:   sa stabileasca masuri pentru consolidarea culturii calitatii;  



 sa creeze baze de date si cunostinte în domeniul asigurarii calitatii care sa permita autoevaluarea interna;  
 sa identifice obiectivele calitatii si factorii critici de succes;  
 sa identifice nevoile absolventilor, angajatilor, comunitatii, ale propriului personal didactic si administrativ si ale elevilor.  

B. În domeniul controlului calitatii:   sa elaboreze metodologii de evaluare a activitatilor din Liceul Tehnologic Mircea Vulcanescu, conform criteriilor si practicilor europene în 
domeniul calitatii;  

 sa analizeze si sa evalueze performantele actuale;  
 sa verifice si sa evalueze programele de învatamânt;  
 sa interpreteze rezultatele (performantele), respectiv sa stabileasca abaterile de la standardele predeterminate;  
 sa identifice oportunitatile pentru actiuni corective etc; 
 sa coordoneze analizele în domeniul asigurarii calitatii;  

C. În domeniul îmbunatatirii calitatii:   sa evidentieze necesitatea de îmbunatatire;  
 sa asigure implementarea strategiei si politicilor pentru îmbunatatirea continua a calitatii proceselor de predare si învatare;  
 sa stabileasca si sa initieze actiuni corective si preventive;  
 sa asigure feed-back-ul din partea elevilor şi a părinţilor;  
 sa asigure feed-back-ul din partea angajatorilor;  
 sa propuna evaluari interne si evaluari externe;  
 sa publice materiale privind asigurarea calitatii la Liceul Tehnologic Mircea Vulcanescu   
 sa prezinte recomandari privind asigurarea calitatii în Liceul Tehnologic Mircea Vulcanescu   
Avându-se în vedere descriptorii de performanta din raportul de autoevaluare, în cadrul managementului calitatii îmbunatatirea calitatii se face 
prin: 
 evaluari periodice – întruniri lunare ale membrilor comisiei si analiza activitatilor comisiei în perioada anterioara desfasurarii întâlnirii;  
 evaluare finala prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfârsitul anului;  
 elaborarea Planurilor de îmbunatatire conform metodologiei si avându-se în vedere punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare;  
 elaborarea si aplicarea periodica de chestionare care vizeaza activitatile membrilor personalului pentru asigurarea calitatii în învatamânt;  
 s-a organizat în cadrul comisiei de calitate de la nivelul unitatii de învatamânt o subcomisie de analiza si solutionarea contestatiilor si plângerilor 

depuse de factorii implicati în educatie ( elevi, parinti, profesori);  
 planul de îmbunatatire elaborat este aplicat prin îndeplinirea actiunilor precizate referitoare la punctele slabe din planul de îmbunatatire si 

respectarea termenelor limita de desfasurare a actiunilor. 
 
 


