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COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (CEAC) 

PLANUL MANAGERIAL, OPERAȚIONAL ȘI DE ACTIVITĂȚI  

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017 

 

CEAC se fundamentează pe următoarele acte normative: 

 Documentele emise de ARACIP  în acest domeniu: „Strategia ARACIP pentru perioada 2011-2015: 

Recâştigarea încrederii în educaţie”;  

 Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Unităţile de Învăţământ Preuniversitar - partea  

a II-a;  

 O.U.G. nr. 75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006; 

 H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

 H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi 

evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie; 

 Proiectul de Dezvoltare Instituţională (PDI) pentru perioada 2012-2016. 
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MISIUNEA 

 Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Moreni este o instituţie publică a cărei misiune este de a asigura cadrul 

propice desfăşurării unui învăţământ de calitate, pentru a oferi noi şi importante avantaje educaţionale tinerilor din 

zona noastră. 

Interacţiunea şcolii cu mediul social cultural şi economic transformă liceul nostru într-un centru de resurse 

educaţionale şi servicii oferite comunităţii, consolidează rolul liceului nostru, ca principală instituţie de educaţie şi 

învăţământ, ca centru de resurse educaţionale pentru comunitatea din zona Moreni. 

Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”  asigură educaţia de calitate europeană în procesul de învăţământ 

pentru a forma elevii  ca viitori cetăţeni activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii şi într-o societate 

dinamică de tip european. 

 Misiunea derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii vizând următoarele 

aspecte: 

 Dezvoltarea individuală a elevului; 

 Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ; 

 Garantarea pregătirii specializate/vocaționale la liceu;  

 Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă; 

 Decizia de a oferi societăţii absolvenţi pregătiţi, activi şi eficienţi, apţi pentru a se integra în viaţa societăţii; 

 Calificarea forţei de muncă în funcţie de specificul unităţii şcolare. 
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OBIECTIV FUNDAMENTAL 

Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură organizată şi o 

documentaţie care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenţia preventivă şi îmbunătăţirea continuă a calităţii. 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Corelarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie cu orientările promovate la nivel naţional, european şi 

mondial. 

 Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale şi profesionale a elevilor. 

 Realizarea unui proces educativ de calitate. 

 Dezvoltarea unei culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât la nivelul personalului didactic, cât şi al 

elevilor. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalități a calității la nivelul întregului personal al Colegiului Național 

„Ion Luca Caragiale” (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic), al elevilor și al 

părinților. 

 Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele și interesele elevilor. 

 Eficientizarea procesului de învățare și transformarea acestuia  într-un proces activ-participativ prin   

încurajarea implicării elevilor în  propria lor formare. 

 Monitorizarea și autoevaluarea calității procesului educativ prin urmărirea realizării standardelor. 
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 Creşterea ponderii numărului de absolvenţi care sunt admişi în forme și nivele superioare de învăţământ în 

concordanţă cu opțiunile și performanțele proprii. Dezvoltarea sistemului de informare şi consiliere 

profesională. 

 Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, perfecționarea managementului instituțional și dezvoltarea 

culturii parteneriatului. 

 Perfecționarea sistemului de formare continuă a personalului didactic din școală pentru asigurarea calității 

învațământului gimnazial și liceal în vederea intregrarii socioprofesionale a tinerilor. 

 Prevenirea și reducerea abandonului școlar. Elaborarea unei strategii de acțiune pe termen scurt și mediu cu 

menirea de a asigura tuturor elevilor capacitatea de finalizare a ciclului de pregătire. Reducerea numărului de 

elevi care își întrerup studiile sau care absentează de la activitățile școlii. 

 Dezvoltarea capacității instituționale a Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”. 
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PLANUL MANAGERIAL CEAC 

anul şcolar 2016-2017  

Obiectiv general: creşterea calităţii actului educaţional 

 

Obiective specifice 
Nr. 

crt. 
Activităţi Instrumente/resurse Responsabili Termen 

Modalităţi 

de evaluare 

a 

obiectivelor 

Indicatori 

de realizare 

PC2: Organizaţia asigură o 

conducere şi un 

management caracterizate 

prin eficacitate în ceea ce 

priveşte calitatea şi 

dezvoltarea curriculumului 

învăţării. 

1 

Reorganizarea 

Comisiei pentru 

evaluarea şi 

asigurarea calităţii 

Legislaţie 

Cadre 

didactice 

Director 

Sept. 2016 
Înfiinţarea 

Comisiei 
100% 

PC1: Sistemul de 

management al calităţii 

asigură calitatea 

programelor de învăţare şi 

promovează îmbunătăţirea 

continuă. 

PC2: Organizaţia asigură o 

conducere şi un 

2 
Elaborarea planului 

operaţional 

Document tip, 

Resursă timp 

Director 

Membrii 

CEAC 

Oct. 2016 
Plan 

operaţional 
100% 

3 

Participarea 

membrilor CEAC 

la cursuri de 

instruire 

Resursă timp 

Director 

Membrii 

CEAC 

Conform 

calendarului 

Adeverinţe 

curs – dacă 

este cazul  
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management caracterizate 

prin eficacitate în ceea ce 

priveşte calitatea şi 

dezvoltarea curriculumului 

învăţării. 

4 
Diseminarea 

informaţiilor 

Suport informativ, 

Resursă timp 

Responsabil 

CEAC 

Membrii 

CEAC 

Permanent 

 

Procese 

verbale 

5 
Realizarea de 

proceduri 

Fişă tip, resursă 

timp 

Membrii 

CEAC 

Cadre 

didactice şi 

didactice 

auxiliare 

Permanent Proceduri 100% 

6 

Revizuirea 

procedurilor 

existente 

Fişă tip, resursă 

timp 

Membrii 

CEAC 
Permanent Proceduri 100% 

PC1: Sistemul de 

management al calităţii 

asigură calitatea 

programelor de învăţare şi 

promovează îmbunătăţirea 

continuă. 

PC3: Organizaţia oferă 

elevilor un mediu sigur, 

sănătos şi care le oferă 

7 

Realizarea 

graficului de 

interasistenţe 

Grafic 

Şefii de arii 

curriculare 

CEAC 

17 oct. 2016- 

10 mart. 

2017 

Grafic 

Fişă observ. 

lecţie 

Fişă de 

monitorizare 

Plan de 

îmbunătăţire 

  

100 % 

 

 

 

 

8 

 

Realizarea 

interasistenţelor 

 

Fişă observaţie 

lecţie, resursă timp 

 

Director 

Membrii 

CEAC 

 

Conform 

grafic  
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sprijin; de asemenea, 

organizaţia se asigură că 

programele sunt furnizate şi 

evaluate de personal 

competent şi calificat. 

PC4: Organizaţia este 

receptivă faţă de nevoile 

indivizilor, agenţilor 

economici şi comunităţii şi 

faţă de diferitele nevoi ale 

elevilor. 

PC5: Organizaţia oferă 

condiţii egale de acces la 

programele de învăţare şi 

sprijină toţi elevii. 

Cadre 

didactice 

 

9 
Completarea fişei 

de monitorizare 

Fişă tip, resursă 

timp 

Director 

Membrii 

CEAC 

Şefii de arii 

curriculare 

Conform 

termene 

fixate 

10 

Realizarea 

planurilor de 

îmbunătăţire 

Fişă tip, resursă 

timp 

Director 

Membrii 

CEAC 

Conform 

termene 

fixate 

11 
Alcătuirea de 

chestionare Chestionare, 

resursă timp, 

birotică 

Membrii 

CEAC 

Consilier 

psihopedagog 

Diriginţi 

nov. 2016-

mart. 2017 

Chestionare 

 

Plan de 

îmbunătăţire 

100% 

12 

Aplicarea şi 

interpretarea 

chestionarelor 

PC3: Organizaţia oferă 

elevilor un mediu sigur, 

sănătos şi care le oferă 

sprijin; de asemenea, 

organizaţia se asigură că 

programele sunt furnizate şi 

evaluate de personal 

13 

Monitorizarea 

completării 

cataloagelor şcolare 

Resursă timp 
Reprezentant 

CA 

23 sept. 

2016 

Cataloage 

şcolare 
100% 

14 

 

Monitorizarea 

ritmicităţii evaluării 

Resursă timp 

 

Responsabil 

monitorizare 

Lunar 

 

Fişă tip 

 

100% 
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competent şi calificat. 

PC4: Organizaţia este 

receptivă faţă de nevoile 

indivizilor, agenţilor 

economici şi comunităţii şi 

faţă de diferitele nevoi ale 

elevilor. 

PC5: Organizaţia oferă 

condiţii egale de acces la 

programele de învăţare şi 

sprijină toţi elevii. 

PC6: Organizaţia utilizează 

procese eficace de evaluare 

şi monitorizare pentru a 

sprijini progresul elevilor. 

15 
Monitorizarea 

progresului şcolar 

Fişă tip, resursă 

timp 

Cadre 

didactice 

Șefii de arii 

curriculare 

Semestrial Fişă tip 100% 

16 
Monitorizarea 

frecvenţei la ore 

Fişă tip, resursă 

timp 

Diriginţi 

Responsabil 

monitorizare 

Lunar Fişă tip 100% 

17 

Monitorizarea 

respectării R O I şi 

a R O F U I P 

Tabel tipizat, 

resursă timp 

Diriginţii 

Comisia de 

disciplină  

Permanent 

Tabel tipizat 

PV 

Caiete de co-

respondenţă 

100% 

18 

Monitorizarea 

orarului şi a 

desfăşurării orelor 

de instruire 

practică şi 

laborator 

Orar, Resursă timp 

Director 

Cadre 

didactice 

Permanent 

Orar clase, 

Fişă observ. 

lecţie 

90% 

 

19 

 

Monitorizarea 

managementului 

clasei şi a 

strategiilor 

didactice 

 

Plan de verificare, 

resursă timp 

Director,  

Șefii de arii 

curriculare/ 

compartimente 

 

Permanent 

 

 

Fişe tip, PV 

 

 

80% 
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20 

Monitorizarea 

impactului folosirii 

echipamentelor 

performante şi a 

softurilor 

educaţionale 

Plan de verificare, 

resursă timp 

Director 

Şefii de arii 

curriculare şi 

compartimente 

Permanent PV 100% 

21 

Verificarea 

portofoliilor 

cadrelor didactice; 

verificarea 

portofoliilor elevilor 

Plan de verificare, 

resursă timp 

Director 

Şefii de arii 

curriculare 

Membrii 

CEAC 

Permanent Fişe tip 80% 

22 

Monitorizarea 

rezolvării 

contestaţiilor 

Proceduri 

Director 

Membrii 

CEAC 

Permanent 
Procese 

verbale 
100% 

PC7: Performanţa 

organizaţiei este 

monitorizată, evaluată şi se 

stabilesc paşi în vederea 

îmbunătăţirii, prin 

asigurarea calităţii şi 

23 

Completarea 

raportului de 

autoevaluare final 

Formular tip 

Resursă timp 

Director 

Membrii 

CEAC 

Iunie 2017 
Raport de 

autoevaluare 
100% 
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autoevaluare 

PC8: Procesul de 

autoevaluare a organizaţiei 

duce la planificarea 

îmbunătăţirii; 

îmbunătăţirile sunt 

implementate şi 

monitorizate 

24 

 

 

Elaborarea planului 

de îmbunătăţire pe 

baza raportului de 

autoevaluare 

Formular tip 

Resursă timp 

 

Director 

Membrii 

CEAC 

Sept. 2017 

 

 

Plan de 

îmbunătăţire 

 

100% 

 

 

25 
Monitorizarea 

externă a şcolii 

Resursă timp, 

resurse umane 

Formular tip 

Evaluatori 

externi 

Grafic ISJ, 

ARACIP 

Rapoarte de 

monitorizare 

externă/ 

validare 

100% 

26 

Actualizarea 

planului de 

îmbunătăţire 

Formular tip 

Resursă timp 

Director 

Membrii 

CEAC 

Conform 

grafic 

Plan de 

îmbunătăţire 
100% 

 

PLANUL OPERAȚIONAL pentru anul școlar 2016-2017 

Nr.crt. ACŢIUNI PROPUSE REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN RESPONSABIL 

1. Informarea personalului unităţii şi a 

beneficiarilor acesteia privind implicaţiile 

introducerii sistemului de management al 

calităţii la nivelul unităţilor de învăţământ 

Cunoaşterea cadrului legal 

privind asigurarea calităţii în 

sistemul educaţional 

Permanent Toţi membrii 

comisiei 
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2. Elaborarea regulamentului de funcţionare al 

Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii 

Stabilirea responsabilităţilor şi 

domeniilor de acţiune ale 

membrilor comisiei 

21.10.2016 Toţi membrii 

comisiei 

3. Realizarea graficului de asistenţă Afişarea graficului de 

asistenţă 

01.11.2016 Director adjunct 

 

4. 

 

Elaborarea standardelor care definesc 

performanţele cerute cadrelor didactice sau 

elevilor pentru îndeplinirea cerinţelor 

sistemului de management al calităţii 

 

Realizarea materialelor 

 

Permanent 

 

Toţi membrii 

comisiei 

5. Elaborarea instrumentelor de evaluare şi 

autoevaluare 

Realizarea materialelor 28.11.2016 Şefii de comisii 

metodice 

6. Întocmirea raportului de evaluare la nivelul 

catedrelor/comisiilor metodice 

Respectarea cadrului legal 16.06.2017 Coordonator 

7. 

 

 

Proiectarea activităţilor la nivelul 

catedrelor/comisiilor metodice în mod unitar, 

urmărindu-se creşterea eficienţei învăţării 

Corelarea planificării 

disciplinelor la nivelul 

comisiilor metodice 

Permanent 

 

 

Şefii de comisii 

metodice 

 

8. Flexibilitate în proiectarea activităţii didactice 

pentru asigurarea egalităţii şanselor 

Întocmirea profilului elevilor 

 

Permanent Psihopedagog 

Profesori diriginti 
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9. Proiectarea activităţii didactice în raport cu 

nivelul clasei, stilul de învăţare, cunoştinţe, 

experienţă 

 Permanent Toate cadrele 

didactice 

10. Comunicarea eficientă cu elevii în raport cu 

nevoile acestora 

Îmbunătățirea relației elev-

profesor 

 

 

Permanent Toate cadrele 

didactice 

11. 

 

Promovarea şi încurajarea învăţării 

individuale, centrate pe elev sau în cadrul 

unui grup 

Permanent 

 

Toate cadrele 

didactice 

12. Elaborarea unor activităţi de învăţare în 

conformitate cu nevoile elevilor 

Planificarea activităţilor la 

nivelul comisiilor metodice 

Permanent Toate cadrele 

didactice 

13. 

 

Elaborarea unor strategii de urmărire a 

evoluţiei performanţelor şcolare 

 

 

 

 

 

 

Permanent Toate cadrele 

didactice 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

Semestrul I 

Ţinte 

(obiective) 

Acţiuni necesare Responsabil pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Termene şi 

obiective 

intermediare 

Monitorizare 

şi evaluare 

Costuri şi 

alte resurse 

necesare 

Autoevaluarea 

şi 

îmbunătăţirea 

continuă a 

activității 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea Raportului de Evaluare Internă pentru 

anul şcolar 2015-2016 (ARACIP) 

Responsabil comisie 

Serviciul secretariat 

Echipa managerială 

14.10.2016 ISJ  Dâmbovița 

ARACIP 

Costuri 

imprimare 

Colaborarea cu celelalte comisii care funcționează 

în cadrul instituției în vederea stabilirii unui model 

comun pentru planul de activitate şi pentru 

proceduri 

Responsabil comisie 

Director  

30.11.2016 Echipa 

managerială 

  

Colectarea, producerea  şi gestionarea dovezilor 

1.    standarde de acreditare şi evaluare periodică 

2.    standarde de referință 

3.    descriptori de performanță 

 

Comisia CEAC 

 

30.01.2017 

 

 

ISJ  Dâmbovița 

ARACIP 

  

Elaborarea unui sistem de colectare a opiniilor 

tuturor beneficiarilor  (cutie poştală, forum) 

Responsabil comisie 

Echipa managerială 

30.01.2017   Costuri 

materiale 
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Colectarea opiniilor tuturor beneficiarilor 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiei 

 

permanent     

Elaborarea, aplicarea şi interpretarea 

chestionarelor (elevi, părinți, profesori) 

Membrii comisiei aplicare   

30.11.2016 

interpretare 

30.01.2017 

Comisia CEAC Costuri 

imprimare 

Monitorizarea aplicării planurilor de îmbunătățire 

a activității elaborate pentru anul şcolar 2016-

2017,  revizuirea şi actualizarea lor 

Comisia CEAC permanent ISJ  Dâmbovița 

ARACIP 

  

Realizarea bazei de date cu parcursul absolvenților Membrii comisiei 

informatician 

permanent ARACIP   

Colectarea datelor statistice şi de performanță 

necesare atat Raportului de autoevaluare (CNAC) 

cât şi Raportului de evaluare internă (ARACIP) 

Responsabil comisie 

Serviciul secretariat 

permanent ARACIP   
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

Semestrul II 

 

Ţinte 

(obiective) 

Acţiuni necesare Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Termene şi 

obiective 

intermedia

re 

Monitorizare şi 

evaluare 

Costuri şi 

alte resurse 

necesare 

 

Autoevaluarea 

şi 

imbunătăţirea 

continuă a 

activității 

 

 

 

 

 

 

Corelarea indicatorilor din standardele de referinţă 

propuse de ARACIP  cu descriptorii de performanţă din 

Cadrul Naţional de Asigurare a Calităţii  în Învăţământ 

Responsabil 

comisie 

 

31.03.2017 ARACIP Costuri 

imprimare 

Portofoliul comisiei metodice şi a profesorului Responsabil 

comisie 

31.03.2017 Director adjunct  Costuri 

imprimare 

Întocmirea planurilor de îmbunătățire a activității Comisia CEAC 31.03.2017  ARACIP Costuri 

imprimare 

Monitorizarea activității comisiilor din şcoală Comisia CEAC 14.04.2017 ARACIP Costuri 

imprimare 

Monitorizarea activității comisiilor metodice din şcoală Comisia CEAC 14.04.2017 ARACIP Costuri 

imprimare 
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 Colectarea opiniilor tuturor beneficiarilor 

 

Membrii 

comisiei 

Permanent 

 

Comisia CEAC  

 

 

 

Monitorizarea aplicării planurilor de îmbunatățire a 

activității elaborate pentru anul şcolar 2016-2017, 

revizuirea şi actualizarea acestora 

Comisia CEAC permanent ISJ  Dâmbovița 

ARACIP 

  

Realizarea bazei de date cu parcursul absolvenților Membrii 

comisiei 

informatician 

permanent ARACIP   

Colectarea datelor statistice şi de performanță necesare 

atât Raportului de autoevaluare, cât şi Raportului de 

evaluare internă (ARACIP) 

Responsabil 

comisie 

Serviciul 

secretariat 

permanent ARACIP   

  Elaborarea Raportului de Evaluare Internă pentru anul 

şcolar 2016-2017 (ARACIP) 

Comisia CEAC 

Serviciul 

secretariat 

Echipa 

managerială 

01.10.2017 ISJ  Dâmbovița 

ARACIP 

Costuri 

imprimare 

  

 


