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Nr………./…………………… 

 

PLANUL OPERAŢIONAL   

AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII (CEAC) 

ANUL ŞCOLAR 2013-2014 

 

NR.  

CRT. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI INSTRUMENTE/ 

RESURSE 

RESPONSABIL TERMEN MODALITĂŢI 

DE EVALUARE 

A 

OBIECTIVELOR 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

 

1 Asigurarea securităţii 

tuturor celor 

implicaţi în 

activitatea şcolară în 

timpul desfăşurării 

programului 

 Procedură 

operaţională pentru 

accesul persoanelor 

străine în unitate  

 Procedură 

operaţională pentru 

asigurarea pazei în 

unitatea de 

învăţământ 

 Procedură 

operaţională privind 

monitorizarea ţinutei 

elevilor 

 

Proceduri CEAC 

avizate in CA 

 

 

Director 

Director adjunct  

CA 

CRP 

Comisia de 

disciplină 

CEAC 

30.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionare 

aplicate paznicilor 

(asigurarea 

securităţii) 

 

Aplicarea corectă a 

procedurilor 

 

Afişarea unor 

norme privind 

ţinuta elevilor 

Procese-verbale  

 

Reducerea 

fenomenului de 

violenţă şcolară 

 

Evitarea 

perturbărilor 

datorate violenţei 

şcolare sau 

distrugerilor 

obiectelor de 

inventar/ patrimoniu 

2 Corelarea spaţiilor 

auxiliare cu planul de 

învăţământ şi cu 

numărul de elevi 

 

 

Dotarea 

 

Modernizarea 

spaţiilor şcolare: 

 Montarea unei 

centrale termice în 

corpul de clădire unde 

funcţionează clasele 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

Director adjunct  

CP 

CA 

CRP 

Comisia de 

achiziţii 

 

 

 

30.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionare de 

satisfacţie a 

beneficiarilor (baza 

 

 

 

 

-1 centrală montată 

în corpul de clădire 

în care funcţionează 
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corespunzătoare a 

spaţiilor şcolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotarea cu mijloace 

de învăţământ 

moderne şi cu 

auxiliare curriculare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pregătitoare 

 Reamenajarea 

corpului V de cladire, 

pentru asigurarea 

cursurilor elevilor de 

liceu în perioada 

reabilitării corpului 

central 

 

 Amenajarea 

cabinetului 

Directorului Adjunct 

 

 Renovarea tuturor 

spaţiilor şcolii 

centrale (zugrăvire, 

vopsire, parchetare, 

gresiere etc.) 

 

 

 Achiziţionarea de 

mobilier şcolar nou 

sau recondiţionarea 

mobilierului şcolar 

existent în vederea 

înlocuirii mobilierului 

deteriorat 

 

Resurse bugetare 

(Consiliul Local) 

 

 

 

Resurse bugetare 

(Consiliul Local) 

Resurse bugetare 

şi extrabugetare 

 

Proiect de buget 

2013 

 

 

Resurse bugetare 

(Consiliul Local) 

 

 

 

 

Resurse 

extrabugetare 

Deviz estimativ 

Facturi, chitanţe 

Serviciul 

contabilitate 

Serviciul 

Administrație 

 

 

 

 

28.02.2014 

 

 

 

 

 

31.01.2014 

 

 

 

 

2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2014 

materială) 

 

Procese-verbale 

 

 

 

 

 

Derularea 

procesului 

instructiv-educativ 

în condiţii optime 

 

Management 

eficient 

 

Derularea 

procesului 

instructiv-educativ 

în condiţii optime 

 

Derularea 

procesului 

instructiv-educativ 

în condiţii optime 

clasele pregătitoare 

 

 

Normativ de dotare 

minimală îndeplinit 

 

 

1 cabinet director 

adjunct reamenajat 

 

 

Spaţii şcolare 

renovate cel puţin în 

proporţie de 75% 

 

 

Cel puţin 75% din 

mobilierul 

deteriorat să fie 

recondiţionat sau 

înlocuit cu mobilier 

nou 
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3 Definirea şi 

promovarea eficientă 

a ofertei educaţionale 

Definirea unei oferte 

educaţionale care să 

răspundă nevoilor de 

formare ale elevilor  

 Constituirea 

Comisiei de 

Curriculum 

 Procedură 

operaţională privind 

definirea şi 

promovarea ofertei 

educaţionale 

(revizuire) 

 Definirea ofertei de 

CDŞ pentru anul 

şcolar 2014-2015 

(gimnaziu/liceu) 

 Chestionarea 

elevilor şi părinţilor 

asupra ofertei de 

CDŞ pentru anul 

şcolar 2014-2015 

(primar) 

 Finalizarea ofertei 

educaţionale 

 Popularizarea ofertei 

de CDŞ (în rândul 

elevilor, părinţilor, 

publicare pe site-ul 

şcolii) 

Resurse bugetare 

Consumabile: 

Hârtie 

Tonner 

Dosare plastic 

Flyere 

Directori 

Comisia de 

curriculum 

Comisii 

metodice 

CP 

CA 

CEAC 

 

 

 

 

 

27.09.2013 

 

 

29.11.2013 

 

 

 

 

 

19.02.2014 

 

 

 

28.02.2014 

 

 

 

 

 

29.03.2014 

 

Începând cu  

01.04.2014 

 

 

 

 

 

Decizie Comisie de 

Curriculum 

 

Aprobarea în CA a 

procedurii 

 

Procese-verbale 

 

Oferta educaţională 

2014-2015 

 

 

 

 

 

1 decizie de numire 

 

 

1 procedură 

operţională 

 

 

 

1 ofertă de CDŞ 

completă 

 

 

 

300 de chestionare 

aplicate 

 

 

 

 

1 link al ofertei pe 

site 

PV ale sedinţelor cu 

părinţii în care s-a 

făcut popularizarea 

ofertei educaţionale 
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4 Punerea în valoare a 

talentelor şi 

capacităţilor elevilor 

 

Stimularea 

participării elevilor şi 

părinţilor acestora la 

activităţile 

extraşcolare 

organizate de şcoala 

 Propunerea de 

activităţi 

extracurriculare 

prin programul 

„Şcoala altfel: să 

ştii mai multe, să 

fii mai bun”: 

ateliere tematice 

(teatru, dans, 

muzică etc.), 

competiţii, mese 

rotunde, activităţi 

de voluntariat, 

vizite de studiu, 

parteneriate 

educaţionale, tabere 

de creaţie etc. 

 

 

 Organizarea 

activităţii intitulate 

Ziua Porţilor 

Deschise cu prilejul  

zilei şcolii, cu 

participarea 

reprezentanților 

mass-media 

 

 Resurse bugetare 

 Consumabile: 

Hârtie 

Tonner 

 Dosare plastic 

  Flyere  

Consilierul 

educativ 

Consiliul elevilor 

Consiliul 

profesoral 

CA 

Serviciul 

contabilitate 

CRP 

 

 

7-11.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2014 

 

Chestionare  

Calendar de 

activităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program  

Chestionare  

 Implicarea tuturor 

elevilor şcolii în 

derularea 

activităţilor 

extracurriculare 

propuse prin 

programul 

„Şcoala altfel: să 

ştii mai multe, să 

fii mai bun” 

 Creşterea cu cel 

puţin 25% a 

numărului de 

părinţi care se 

implică în 

organizarea de 

activităţi 

extracurriculare 

ale şcolii 

 Creşterea 

prestigiului 

unităţii de 

învăţământ în 

comunitatea 

locală 
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5 Eficientizarea 

sistemului de 

comunicare internă 

 

 

 

Funcţionarea eficientă 

a sistemului de 

gestionare a 

informaţiei 

 

 Constituirea bazelor 

de date specifice 

comisiilor metodice 

şi comisiilor de lucru 

ale CP 

 Actualizarea bazelor 

de date 

 Schimb de date între 

diferitele comisii 

 Colectarea de 

informaţii şi dovezi 

în vederea redactării 

RAEI pentru anul 

şcolar 2013-2014 

 Resurse bugetare 

Consumabile: 

Hârtie 

Tonner 

Dosare plastic 

  

 

 

Responsabili 

comisii metodice 

şi comisii de 

lucru ale CP 

 

 

 

 

 

 

 

CEAC 

 

31.03.2014 

 

 

 

 

 

Permanent  

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

Baze de date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAEI 2013-2014 

Baze de date 

actualizate la toate 

compartimentele 

 

 

 

Comunicare 

eficientă între 

compartimente 

 

 

 

1 RAEI completat 

6 Constituirea 

bugetului şcolii 

 

 Identificarea 

necesarului de 

mijloace de 

învăţământ şi 

auxiliare curriculare 

(analize de nevoi la 

nivelul comisiilor 

metodice) 

 Constituirea 

necesarului 

 Realizarea 

calculaţiei de preţ 

 Identificarea sursei 

financiare 

 Achiziţionarea 

necesarului 

Resurse bugetare 

şi extrabugetare 

Proiectul de buget 

2014 

Calculaţie de preţ 

Facturi, chitanţe 

Comisii 

metodice 

CP 

CA 

CRP 

Serviciul 

contabilitate 

Comisia de 

achiziţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2013 

 

 

31.10.2013 

 

20.12.2013 

 

31.08.2014 

 

Normativ de dotare 

minimală îndeplinit 

în proporţie de 

50% 

 

 

 

 

 

 

Chestionare de 

satisfacţie a 

beneficiarilor (baza 

materială) 

 

 

 

Achiziţionarea a cel 

putin 50% din 

necesarul de 

mijloace de 

învăţământ şi 

auxiliare curriculare 
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 Identificarea 

mobilierului 

deteriorat 

 Constituirea 

necesarului 

 Realizarea 

calculaţiei de preţ 

 

 Identificarea sursei 

financiare 

 

 Achiziţionarea 

necesarului 

 

Comisia 

metodică a 

învăţătorilor 

Comisia 

diriginţilor 

Comisia de 

achiziţii 

CP 

CA 

CRP 

Serviciul 

contabilitate 

 

 

15.11.2013 

 

 

 

 

15.11.2013 

 

 

29.11.2013 

 

 

31.08.2014 

 

 

Modernizarea bazei 

materiale 

 

Cel puţin 75% din 

mobilierul 

deteriorat să fie 

recondiţionat sau 

înlocuit cu mobilier 

nou 

 

 

7 Îmbunătăţirea 

rezultatelor 

examenului național 

de bacalaureat  

Organizarea de 

programe eficiente de 

pregătire  a viitorilor 

absolvenți pentru a 

crește procentul de 

promovabilitate de la 

97% la 100% 

 

Programe de 

pregătire 

suplimentară (unde 

este cazul) 

organizate la nivel 

disciplinar cu 

absolvenții 

claselor a XII-a  

 

CA 

CP 

Dirigintii 

claselor a XII-a 

03.02.2014 

(înaintarea 

programelor 

de pregătire 

suplimentară 

către CA) 

 

Nr de elevi care au 

promovat 

bacalaureatul 

Cel putin 99% 

dintre absolventi au 

promovat 

bacalaureatul 

PLANUL OPERAŢIONAL A FOST ÎNTOCMIT DE: 

Coordonator operativ CEAC, prof. Chilom Lucian 

Responsabil CEAC, Prof. Barbu Irina 

Membru CEAC, Prof. Jenaru Răzvan 

Membru CEAC, Prof. Popa Florentina 

Membru CEAC, Prof. Coravu Laura  

Membru CEAC, Cons. Jur. Dașoveanu Dan- Reprezentantul Consiliului Local 

Membru CEAC, Popescu Mihaela- Reprezentantul Comitetului Reprezentativ al părinţilor 


