
 

 

 

 
 

PLANUL OPERATIONAL 
al COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII 2014-2015 

 
Țintă strategică: implementarea sistemului de management al calității 
NR. 
CRT. 

OBIECTIVE 
SPECIFICE 

ACTIVITATI INSTRUMENTE/ 
RESURSE 

RESPONSABIL TERMEN MOD DE EVALUARE A 
OBIECTIVELOR 

INDICATORI DE 
REALIZARE 

1 Informarea 
membrilor 
organizației cu 
privire la 
strategia de 
asigurare a 
calității 

Întâlniri, discuții cu membrii 
organizației 

Videoproiector 
pliante 

Director Molcăluţ 
Georgeta 
Coordonator 
CEAC 

 

1-15 
septembrie 
 

Chestionare 100 % cunosc strategia 

2 Crearea 
instrumentelor 
de evaluare 

Elaborarea unor ghiduri de 
interviu, observare, sondaje 

Ghidul C.E.A.C., 
PDI, legislație 

CEAC Septembrie Observarea directă Instrumente de evaluare 
realizare 100% 

3 Colaborarea și 
monitorizarea 

comisiilor 
metodice și de 

lucru 

Realizarea și reactualizarea prin 
consultarea comisiilor a unei 
baze de date proprii 

Portofoliile 
comisiilor 

Responsabilii 
comisiilor 
CEAC 

Octombrie - 
august 

Observarea directă 
Verificarea portofoliilor 
comisiilor și a portofoliilor 
cadrelor didactice 

Realizarea 100% a bazei 
de date 

Ţinta strategică :Dezvoltarea în rândul elevilor și a cadrelor didactice de competențe de a desfășura activități menite să contribuie la educarea valorilor moral 
civice 

1 Cultivarea 
valorilor moral 
civice la elevi în 

Realizarea în cadrul orelor de 
dirigenție a unor tematici care 
să aibă ca obiectiv cultivarea 

- Videoproiector 
- Pliante 

Director Molcăluţ 
Georgeta 
Coordonator 

Pe parcursul 
anului 
 

Realizarea unei statistici 
cu numărul de ore de  
dirigenție/ număr de ore 

Existența a cel puțin a 
două ore pe semestru  
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cadrul orelor de 
dirigenție/ 
dezvoltare 
personală 

acestor valori CEAC 
Cadrele didactice 

la fiecare clasă 

2 Realizarea de 
activități în 
cadrul 
parteneriatelor 
externe care să 
pună accent pe 
cultivarea și 
dezvoltarea 
valorilor moral 
civice 

Monitorizarea de către 
membrii C.E.A.C. a 
parteneriatelor care includ și 
contribuie la dezvoltarea 
valorilor moral civice  

- Ghidul CEAC, 
PDI, legislaţie 

CEAC Septembrie Observarea directă Număr de parteneriate 
rezultate din raportul 
consilierului educativ, 
diriginților 

3  Creșterea 
numărului de 
activități  
extrașcolare 
 

Realizarea de activități 
extrașcolare  

- Portofoliile 
comisiilor 

Responsabilii 
comisiilor 
C.E.A.C. 

Octombrie - 
august 
 
 

Observarea directă Număr de activități 
extrașcolare rezultat din 
raportul consilierului 
educativ 

Ţinta strategică : Asigurarea accesibilității pentru un învățământ de calitate, fără discriminări 
1. Alcătuirea 

colectivelor de 
elevi - principiul 
nondiscriminării 

- verificarea recensamântului 
elevilor şi elaborarea listelor 
de înscriere 
- împărţirea elevilor pe clase 
şi grupe 
- stabilirea învăţătorilor şi 
diriginţilor la clase  

- fise de evaluare 
 

Director Molcăluț 
Florentina 
Consilierul 
educativ: Mititelu 
Viorica 
Reprezentantul 
părinţilor în 
C.E.A.C. : 
Chiuariu Corina 

1-15 
septembrie 

Analiza si interpretarea 
testelor de evaluare a 
unui ciclu de învăţământ 
 
Verificarea respectării 
principiului continuităţii 
 
 

Instrumente de evaluare 
realizate – 100% 

 
 - hartie  xerox 
 - copiator 
 - dosare 
 - registre 
evidenţă şcolară 

2. Reducerea 
absenteismului 
si abandonului 
şcolar 

-analiza contextului 
-activitati de consiliere copil-
parinte 
-depistarea elevilor proveniţi 

- R.O.I. 
-chestionare 
-cataloage 
 

- consilier 
educativ 
 
-resp.comisiei 

 
Permanent 
sau când 
este cazul 

-existenta proceselor 
verbale de la sedintele cu 
parintii 

 
-reducerea nr. de elevi 
retrasi sau cu abandon 
scolar 
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din medii dezavantajate 
-plan de acţiune cu implicarea 
comitetului de părinţi 
-monitorizarea si evaluarea 
absenteismului 

- mese 
- scaune 
-calculator                   
- hartie copiator 
- copiator 
 - dosare 

Dirigintilor 
Iacob Mariana 

 
-resp.comisiei de 

Absenteism și 
abandon : 
Mititelu Viorica 

-monitorizarea numarului 
de cereri de retragere ale 
elevilor -interpretarea 
chestionarelor distribuite 
tuturor elevilor 
-verificarea numărului de  
absențe la fiecare clasă 

-diminuarea absentelor 
cu minim 20% fata de 
anul scolar trecut 

 
3. 

 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea 
transportului 
elevilor din 
zonele 
defavorizate la 
scoală   

- Repatizarea / achiziţionarea 
unui microbuz şcolar 
-stabilirea traseului şi orarului 
de circulaţie 
- instruirea elevilor privind 
utizarea microbuzului 
- verificarea foilor de parcurs 

-foi de parcurs 
- dosare 
- combustibil 
-procese verbale 
instruire 
 
 
 

-Director  
- Contabil 
Vornicu Floarea 
-Primar Sarion 
Florin 

 
 
   zilnic 

- Stabilirea în buget a 
fondurilor destinate 
transportului elevilor 
-existenţa orarului de 
circulaţie 
- analiza documentelor 

-existenţa şi 
funcţionarea 
microbuzului şcolar 
-respectarea orarului de 
circulaţie  
 

Ţinta strategică : Asigurarea unui învăţământ de calitate pentru elevii şcolii 
1. Realizarea 

încadrării cu 
personal didactic 
calificat 

- vacantarea posturilor libere 
- ocuparea prin concurs cu 
personal calificat  
-stabilirea încadrării în CP 

Calculator 
conectat la 
Internet 
Foi  
dosare 

Director 
Secretar Pavel 
Lăcătuşu Maricela 

Ianuarie 
septembrie 
2013 

Analizarea metodologie 
de miscare a personalului 
didactic 
Verificarea repartizării 
personalului didactic pe 
clase şi discipline 

Acoperirea 100% cu 
personal didactic 
calificat 

2. Asigurarea bazei 
materiale 

-asigurarea spaţiilor scolare 
(săli de clasă, laboratoare ) 
-dotarea spaţiilor şcolare cu 
mobilier adecvat varstei 
scolare 
-dotarea cu mijloace de 
învăţământ  
-asigurarea şi dezvoltarea 
fondului de carte al bibliotecii 

Carţi 
Banci 
Hărţi 
Calculatoare 
Internet 
Manuale 

Director 
Contabil 
Cadre didactice 
Bibliotecar  
Pinzaru Valentina 

permanent -observare directă 
-procese verbale 
-existenţa programului de 
acces în laborator şi 
bibliotecă 
- existenţa fişelor de 
bibliotecă 
- diversitatea fondului de 
carte 

Realizarea laboratorui 
de informatică  
Accesarea 100% de 
către elevi şi cadre 
didactice a laboratorului 
80% din elevii şcolii au 
fişă la bibliotecă 
90% acoperirea tuturor 
disciplinelor cu 
materiale informative 
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3. Stabilirea 
programelor 
opţionale în 
conformitate cu 
cerinţele 
elevilor, 
comunităţii 
locale (C.D.S.) 

-conceperea si aplicarea de 
chestionare celor interesati 
-stabilirea in directa 
 consultare cu membrii 
comunităţii a curriculum-ului 
specific 
-conceperea si elaborarea 
programelor corespunzătoare 
-acţiuni de dezbatere, de 
cunoaştere a curriculum-ului 
–aprobarea curriculum-ului 

- ROI 
-chestionare 
-cataloage 

-responsabilul 
comisiei pentru 
curriculum si 
perfecţionare: 
Ventaniuc Cezar 
 
 

Februarie 
Martie2014 

-interpretarea 
chestionarelor in vederea 
identificării nevoilor de 
formare profesionala de 
pe plan local 
-analiza gradului de 
conformare a 
programelor CDŞ la 
cerintele comunităţii 
locale 

-existenta a cel putin 2 
oferte de opţionale la 
fiecare clasă 
 
-existenta programelor 
CDŞ, cu avizele ISJ, la 
clasele primare şi 
gimnaziale 

Țintă strategică: Sprijinirea formării continue a cadrelor didactice, pentru a asigura calitatea corespunzătoare procesului educațional 

1 Monitorizarea 
participării  a 
cadrelor 
didactice la 
cursurile de 
formare 

Constituirea bazei de date cu 
evidența numărului de credite 
transferabile  pentru fiecare 
cadru didactic 

Fișe de evidență 
completate de 
cadrele didactice, 
dovezi ( 
adeverințe, 
diplome ) 

Responsabil cu 
formarea 
continuă, Cezar 
Ventaniuc 

septembrie Existența bazei de date cu 
documentele justificative 

Realizarea și existența 
bazei de date pentru tot 
personalul din unitate 

2 Identificarea 
nevoii de 
formare a 
cadrelor 
didactice 

Chestionarea personalului 
didactic și didactic auxiliar în 
legătura cu nevoia de formare 

Chestionare 
aplicate 

Responsabil cu 
formarea 
continuă, Cezar 
Ventaniuc 

Sem I Interpretarea 
chestionarelor 

Interpretarea 
rezultatelor 
chestionarelor, 
concluzii 

3 Prezentarea 
ofertelor 
furnizorilor de 
cursuri, 
programe de 
formare 

Postarea ofertelor la afișierul 
din cancelarie și trimiterea lor 
pe e-mail-ul personal. 

Avizier, broșuri, 
email-uri 

Responsabil cu 
formarea 
continuă, Cezar 
Ventaniuc 

permanent Feedback-ul primit de 
cadrele didactice 

Email-urile trimise, listă 
cadre didactice care 
doresc să participe la 
cursuri de formare 

 
Responsabil CEAC, 

Prof. Molcăluț Florentina 
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