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Nr. de înregistrare: 11974 / 27.10.2016                                                                   Aprobat în Consiliul de Administrațe din 01.11.2016 
              Președinte C.A., Director,  

                             Prof. Dumitru Aurel 
            
 
 
 

PLANUL OPERAȚIONAL AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 
ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

 

 
Nr. 
crt. Obiective specifice Activităţi Instrumente / 

resurse Responsabil Termen 
Modalităţi de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatori de 
realizare  

1. 
Cuantificarea datelor 
din anul şcolar 2015-
2016 

Analizarea standardelor de 
referinţă, a rapoartelor Comisiilor 
şi Compartimentelor, a 
rezultatelor chestionarelor 

Standarde 
Rapoarte 
Analize 

C.E.A.C. 
Director 
Consiliul de 
Administraţie 

30.09.2016 
– 
10.10.2016 

Analiza 
documentelor 
(R.A.E.I.) 

Ȋntocmirea R.A.E.I. 
pentru anul şcolar 
2015-2016 ȋn termen 

Elaborarea/definitivarea 
conţinutului R.A.E.I  2015-2016 şi 
a planului de ȋmbunătăţire pentru 
anul şcolar 2016-2017 
Ȋnaintarea R.A.E.I. către C.A. 
Afişarea R.A.E.I. 

2. Estimarea evaluării 
interne a calităţii  

Documentarea CEAC cu privire la 
actele normative,  standardele de 
evaluare privind asigurarea 
calităţii în învăţământul 
preuniversitar 

Legea 87/2006 
Ghidul CEAC 
în 
învăţământul 
preuniversitar  
Site-ul 
A.R.A.C.I.P. 
Baza de date a 

C.E.A.C. 
Director 
Consiliul de 
Administraţie 

27.10.2016 Analiza 
documentelor 
(baza de date a 
C.E.A.C., Planul 
operaţional) 

Cunoaşterea 
Planului operaţional 
de către colectivul 
Liceului „Ştefan 
Procopiu” 

Consultarea Strategiei de evaluare 
internă a calităţii, Regulamentului 
comisiei,  a P.A.S. , a Planului de 
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ȋmbunătăţire C.E.A.C. 
P.A.S. 
Strategia de 
evaluare 
internă a 
calităţii 
Planul de 
ȋmbunătăţire 

Elaborarea Planului operaţional al 
CEAC 
Diseminarea Planului operaţional 
prin afişare la panoul de informare 
C.E.A.C. şi site-ul Liceului 
„Ştefan Procopiu” Vaslui 

3. 
Organizarea CEAC 
pentru anul şcolar 2016-
2017 

Elaborarea planului de acţiune al 
C.E.A.C. 

Plan 
operațional 
Regulament 
CEAC 

C.E.A.C. 
Director 
Consiliul de 
Administraţie 

27.10.2016 Analiza 
documentelor 
(portofoliul 
C.E.A.C.) 

Ȋndeplinirea 
sarcinilor/atribuțiilor 
individuale pe baza 
standardelor  

Stabilirea graficului ședințelor de 
lucru  
Stabilirea responsabilităților 
individuale și a termenelor 
Pregătirea documentației necesare 
pentru solicitarea acreditării:  
- Specializării, Științe sociale; 
- Specializării, Științe ale 

naturii; 
- Calificării profesionale, 

Tehnician în activități 
economice. 

Site-ul 
A.R.A.C.I.P. 
Platforma 
A.R.A.C.I.P. 
Manualul de 
evaluare 
externă 
Baza de date a 
C.E.A.C. 
Analize 
Rapoarte 
Standarde de 
acreditare și de 
calitate 

C.E.A.C. 
Director  

21.12.2016 Portofoliile celor 
trei domenii de 
acreditare 

Contractul de 
prestări servicii 
încheiat între Liceul 
“Ștefan Procopiu” 
Vaslui și 
A.R.A.C.I.P., în 
perioada 03.01.2017 
– 15.03.2017, 
conform calendarului 
A.R.A.C.I.P. 
 

Pregătirea pentru derularea vizitei 
de evaluare externă în vederea 
acreditării:  

Site-ul 
A.R.A.C.I.P. 
Platforma 

C.E.A.C. 
Director 
Responsabili 

06.02.2017 Portofoliul 
comisiei 

Raportul vizitei de 
evaluare externă, în  
2 zile, din perioada 
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- Specializării, Științe sociale; 
- Specializării, Științe ale 

naturii; 
- Calificării profesionale, 

Tehnician în activități 
economice. 

A.R.A.C.I.P. 
Manualul de 
evaluare 
externă 
 

Comisii 
metodice 

06.02.2017 – 
30.06.2017, conform 
calendarului 
A.R.A.C.I.P. 

4. 

Ȋmbunătăţirea 
procesului de 
autoevaluare internă 
prin aplicarea analizei 
SWOT  

Elaborarea procedurilor de 
aplicare a analizei SWOT ȋn 
evaluarea activităţii comisiilor 

Baza de date 
P.A.S. 
Metodica 
analizei 
SWOT 
Proceduri 
Fişa de analiză 

C.E.A.C. 
Comisii 
metodice 
Echipa 
managerială 

25.01.2017 Analiza 
documentelor 
(portofoliul 
C.E.A.C.) 

Aplicarea analizei 
SWOT ȋn 50% din 
analizele comisiilor 

Informarea factorilor interesati  

5. 

Eficientizarea 
comunicării C.E.A.C. 
cu factorii implicaţi ȋn 
procesul instructiv-
educativ,  pe baza 
analizei rezultatelor 
chestionarelor aplicate  

Stabilirea chestionarelor ce se vor 
aplica şi a graficului de aplicare 

Chestionare  
Proceduri 
Fişa de analiză 

C.E.A.C. 
Cosilierii 
şcolari 
Dirigintii 
 

Semestrial 
 
30.01.2017 
 
 
04.05.2017 

Analiza 
documentelor 
(portofoliul 
C.E.A.C.) 

Aplicarea 
chestionarelor 
conform graficului, 
existenţa planurilor 
de ȋmbunătăţire a 
ţintelor strategice 

Ȋmbunătăţirea/ conceperea 
conţinutului chestionarelor de 
către C.E.A.C. 
Stabilirea metodologiei/procedurii 
de aplicare şi de analiză a 
chestionarelor 
Aplicarea chestionarelor  
Prezentarea rezultatelor către C.A. 

6. Creşterea performanţei 
şcolare a elevilor 

Monitorizarea aplicării testelor de 
evaluare (iniţială, de progres) 

Portofoliile 
comisiilor, a 
cadrelor 
didactice 
Planuri 
remediale 
Rapoarte  
Fişa de analiză 

C.E.A.C. 
Responsabili 
Comisii 
metodice 
 

30.11.2016 
 
03.02.2017 
(sfârşit 
sem.I), 
 
02.06.2017 
(sfârşit an 
şcolar) 

Analiza 
documentelor 
(portofoliul 
C.E.A.C., 
consilierilor 
şcolari) 

Creşterea rezultatelor 
elevilor cu 10 % faţă 
de anul şcolar 
precedent 
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Centralizarea/analizarea fişelor 
privind stilurile de învăţare pentru 
elevi 

Chestionare 
Interpretare 
chestionare 
Fişe de 
monitorizare 
Fişa de analiză 

CEAC 
Consilierii 
şcolari 
Diriginţii 

10.11.1016 
 
04.05.2017 

Analiza 
documentelor 
(portofoliul 
C.E.A.C.) 

Monitorizarea consilierii elevilor 
cu cerinţe educaţionale speciale 
(C.E.S.) ȋn vederea scăderii ratei 
de abandon şcolar 

Lista elevilor 
cu C.E.S. 
Planificarea  
Fişa de 
monitorizare 
Fişa de analiză 

Director 
CEAC 
Consilierii 
şcolari 
 

15.11.2016 
 
20.03.2017 

Analiza 
documentelor 
(portofoliile 
consilierilor 
şcolari, 
portofoliul 
C.E.A.C.) 

Monitorizarea parcurgerii materiei 
la clasă pentru fiecare disciplină şi 
ritmicităţii notării 

 Graficul de 
asistente la ore 
Fişe de 
asistenţe 
Rapoarte ale 
comisiilor, 
măsuri de 
ȋmbunătăţire 
Fişe de 
monitorizare 
Fişa de analiză 

Director 
C.E.A.C. 
Responsabil 
comisie 

29.11.2016 
 
24.04.2017 

Analiza 
documentelor 
(portofoliul 
C.E.A.C., 
portofolii 
Comisii 
metodice) 

Analiza eficienţei pregătirii 
suplimentare a elevilor, inclusiv ȋn 
cadrul Centrelor de excelenţă  
 
 

Graficul de 
pregătire  
Planificările 
Interpretare 
teste 
Rapoarte  
Fişă de analiză 

Director 
CEAC 
 

24.02.2017 
 
26.05.2017 

Observarea 
directă 
Analiza 
documentelor 

Monitorizarea organizării Rezultatele Director 24.03.2017 Observarea 
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simulărilor pentru verificarea 
cunoştinţelor elevilor înaintea 
examenului de absolvire 

obţinute de 
elevi 
Fişă de 
evaluare 

C.E.A.C. 
Responsabili 
Comisii 
metodice 

 
26.05.2017 

directă 
 

Monitorizarea desfăşurării 
şedinţelor cu părinţii elevilor, 
pentru aducerea la cunostinţă a 
stadiului pregătirii elevilor 

portofoliul 
consilierului 
educativ, 
portofoliile 
diriginţilor 

Diriginţi 
Responsabil 
Comisia 
metodică a 
diriginților 
Consilier 
educativ 

Semestrial 
 
31.01.2017 
 
09.06.2017 

Analiza 
documentelor 
(portofoliul 
consilierului 
educativ, 
diriginţilor) 

7. 
 

Optimizarea strategiilor 
instructiv-educative 
centrate pe elev 
 

Monitorizarea gradului de folosire 
a metodelor moderne de predare şi 
evaluare 

Fişe de 
monitorizare 
Chestionare 
Interpretarea 
chestionarelor  
Portofoliul 
activităților 
extraşcolare 
Fişă de 
evaluare 

C.E.A.C. 
Director 
Responsabili 
Comisii  
Consilier 
educativ 
Consilieri 
şcolari 
 

Semestrial 
 
31.01.2017 
 
09.06.2017 

Analiza 
documentelor 
(portofoliul 
C.E.A.C., 
portofoliul 
activitatilor 
extraşcolare) 

Cunoaşterea de către 
profesori a 
metodelor moderne 
şi folosirea a 60% 
din total profesori a 
lecţiilor AEL, 
INSAM 

Monitorizarea activităţilor 
extraşcolare 
Evaluarea gradului de satisfacţie a 
elevilor, părinţilor 
Analiza situaţiei perfecţionării 
cadrelor didactice (grade 
didactice, cursuri de formare 
continuă) 

8. 

Adaptarea programelor 
de studiu şi extinderea 
ofertei educaţionale în 
relaţie directă cu 
necesităţile comunităţii 
 

Monitorizarea stabilirii proiectului 
CDŞ / CDL pentru anul şcolar 
2016-2017 şi afişarea pe site-ul 
şcolii 

Fişe opțiuni 
elevi 
Grafic de 
analiză a 
opțiunilor 

C.E.A.C. 
Director 
Director 
adjunct 

Martie 
2017 

 Conform 
procedurilor,  
aprobarea proiectului 
CDS / CDL în C.A. 
şi 
promovarea ofertei 
educaţionale ȋn 
conformitate cu 
graficul 

Analizarea situaţiei ȋncheierii 
protocoalelor de parteneriat  

Convenţii de 
colaborare  
 

Consilier 
educativ 
C.E.A.C. 
 

lunar Analiza 
documentelor 
(Portofoliul 
Consilierului 
educativ) 
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Evaluarea modului de promovare 
a ofertei educaţionale pentru anul 
şcolar 2017-2018 

Portofoliul 
comisiei de 
realizare, 
validare şi 
promovare a 
ofertei 
educaţionale  

Responsabil 
comisie de 
realizare, 
validare şi 
promovare a 
ofertei 
educaţionale 
 
C.E.A.C. 

Martie 
2017 

Analiza 
documentelor 
(portofoliul 
comisiei de 
realizare, 
validare şi 
promovare a 
ofertei 
educaţionale) 

9. 

Egalizarea şanselor 
pentru toţi elevii în 
vederea valorificării 
propriului potenţial 

Evaluarea situației acordării de 
burse elevilor 

Liste cu elevii 
care primesc 
burse 
Fişa de 
apreciere 

Responsabili 
Comisii pentru 
acordarea 
burselor 
 
C.E.A.C. 

Semestrial 
31.01.2017 
 
09.06.2017 

Analiza 
documentelor 

Acordare de burse 
tuturor elevilor 
conform legislaţiei ȋn 
vigoare 

Verificarea repartizării tuturor 
elevilor la agenţi economici pentru 
desfăşurarea orelor de instruire 
practică 

Convenţii 
semnate între 
şcoală şi 
agenţii 
economici 
Liste cu elevii 
Adeverinţe de 
efectuare a 
practicii 
Fişa de 
evaluare 

Maiştri 
instructori 
C.E.A.C. 
 

lunar Analiza 
documentelor 

Efectuarea stagiului 
de pregătire practică 
la agenţi economici a 
tuturor elevilor de la 
profilul tehnic 

Verificarea repartizării elevilor ȋn 
cămine conform graficelor 

Regulamentul 
de organizare 
şi funcţionare 
a căminelor 
Grafic cu 
elevii din 

Director 
Pedagog 
Compartimen-
tul 
administrativ –
contabil 

lunar Observarea 
directă 
Analiza 
documentelor 

Repartizarea tuturor 
elevilor care solicită 
cazare în căminul 
Liceului „Ştefan 
Procopiu” Vaslui 
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cămin 
fete/băieţi 
Fişa de 
evaluare 

C.E.A.C. 
 

10. 

Dezvoltarea bazei 
materiale pentru 
desfăşurarea optimă a 
procesului instructiv-
educativ 

Monitorizarea valorificării 
achiziţionării de echipamente şi 
materiale  

Resurse 
financiare 

Director 
Serviciul 
contabilitate 

Martie 
2017 

Observarea 
directă 
Analiza 
documentelor 
(liste cu 
materialele 
achiziţionate) 

Îmbunătăţirea cu 5% 
a bazei materiale din 
liceu 

 

        Întocmit, 
Responsabil CEAC,   
prof. Drăgoi Nicoleta 

                                                                      AVIZAT  
                                                                        Președinte C.A., Director,  

                                                                  Prof. Dumitru Aurel 
 
 


