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PLANUL OPERAŢIONAL ANUAL AL CEAC 
 

Anul şcolar 2014-2015 
 
 
 
 

Nr. 
crt 

Activităţi Obiective Resurse Termene Responsabi 
lităţi 

Indicatori de 
realizare 

1 Documentarea membrilor 
C.E.A.C. cu privire la actele 
normative privind asigurarea 
calității în învățământul 
preuniversitar: manualul de 
evaluare internă, modalități de 
lucru, standarde de referință și 
de calitate. 

Continuarea dezvoltării 
unei culturi și a unei mentalităti 
a calitătii la nivelul întregului 
personal al școlii 

Legislație 
Ghidul 
C.E.A.C. 
Manualul 
de 
evaluare 
internă 

Octombrie 
2014 

Director 
C.E.A.C. 

Toate 
documentele 
C.E.A.C. sunt 
realizate. 
Inițializarea 
RAEI 2014- 
2015 în aplicatia 
informatică 
A.R.A.C.I.P. 

2 Elaborarea Planului operațional 
al C.E.A.C. în concordanță cu 
P.D.I. și Planul managerial. 

Proiectarea activitatii 
pentru anul scolar 
2013-2014 

Resurse 
interne 

Octombrie 
2014 

Director 
C.E.A.C. 
Responsabili 

Toate 
documentele 
proiective sunt 
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 Elaborarea documentelor 
proiective ale Comisiilor 
metodice și ale cadrelor 
didactice. 

   CM. 
Cadre 
didactice. 

realizate. 

3 Realizarea și afișarea 
Programului de activitate al 
C.E.A.C. pentru anul școlar 2014 
– 2015. 

Îmbunatatirea 
funcționalității C.E.A.C. 

Chestionare 
Fișe 

Decembrie 
2014 

C.E.A.C. 90% dintre cadrele 
didactice cunosc 
activitatea 
C.E.A.C. 

4 Asigurarea instrumentelor de 
colectare a datelor în vederea 
realizării unei baze de date. 

Realizarea unor instrumente de 
colectare a datelor 

 
Dezvoltarea bazei de date a 
C.E.A.C. 

Resurse 
interne 

Decembrie 
2014 

C.E.A.C. Chestionare pentru 
părinţi – elevi – 
cadre didactice - 
personal auxiliar 

Bază de date 

5 Stabilirea stilurilor de învăţare 
pentru elevi. 

Optimizarea şi eficientizarea 
activităţii didactice 

Chestionare Februarie 2015 Diriginţii Fişă de analiză 

6 Revizuirea procedurilor interne 
de asigurare a calităţii şi 
elaborarea de proceduri noi. 

Realizarea  procedurilor 
necesare pentru evaluare – 
realizare a standardelor 

Resurse 
interne 

Martie 2015 C.E.A.C. Cel puţin zece 
proceduri operative 

noi 

7 Aplicarea  şi interpretarea unor 
chestionare privind nivelul de 
satisfacţie a beneficiarilor. 

Măsurarea gradului de 
satisfacţie a elevilor şi 
părinţilor 

Chestionare 
Raport de 
analiza 

Aprilie 2015 Comitetul de 
părinți/C.E.A.C. 

70 % dintre 
părinți au fost 
evaluați 

8 Actualizarea bazei de date a 
elevilor şi profesorilor 

Organizarea activităţii şcolii Resurse 
interne 

Permanent C.E.A.C. Bază electronică de 
date 

9 Evaluarea indicatorilor de 
performanță. 

Implementarea standardelor de 
referință 

Fișe de 
evaluare 

Martie 
Iunie 

C.E.A.C. Toți indicatorii 
sunt evaluați 
într-un an 

10 Analiza activităţii anuale a 
colectivelor de elevi. 

Optimizarea activităţii în 
şcoală 

Resurse 
interne 

Iunie 2015 Diriginţi / 
CEAC 

Fişă de 
monitorizare a 
situaţiei şcolare 



 
 
 

11 Pregătirea documentaţiei pentru 
portofoliul C.E.A.C. 

Colectarea de dovezi, analiza 
realizării planului de 
îmbunătăţire pe anul şcolar în 
curs 

Resurse 
interne 

permanent Membrii C.E.A..C Documente 
justificative 

12 Finalizarea RAEI pentru anul 
şcolar 2013-2014. 

Prezentarea raportului către 
C.A. spre aprobare 

Legislatie 
Ghidul 
CEAC 
Manual de 
evaluare 
interna 

sept. 2015 Coord.CEAC Inițializarea și 
completarea 
RAEI 2014- 
2015 în aplicația 
informatică a 
ARACIP 

 


