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P L A N  OP E RA Ţ I ON A L  

An  şcolar 2013-2014 

OBIECTIV STRATEGIC 

I. Dezvoltarea culturii calității la nivelul întregului personal al liceului, al elevilor și al părinților 
 

 
ACŢIUNI 

 
INSTRUMENTE/ 

RESURSE 

 
RESPONSABIL 

CEAC 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

1 2 3 4 5 

OBIECTIVUL  I. 1: Întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2012- 2013 
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  întocmirea RAEI pe anul şcolar 2012-2013 în termen 

 Analizarea standardelor de 
referinţă 

 Analizarea rapoartelor de activitate 
ale comisiilor şi compartimentelor 

 Analizarea chestionarelor aplicate 
de CEAC 

 Elaborarea RAEI  
 Înaintarea RAEI către ISJ şi ARACIP 
 Afişarea RAEI 

-standardele de referinţă şi 
indicatorii de performanţă 
pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii în 
învăţământul preuniversitar 
– HG 1534/2008 (MO  nr.  
822 /8.XII.2008) 
-rapoartele comisiilor 
-analiza chesionarelor 

Mestecan Cornelia – 
coordonator CEAC  

- RAEI 
 
 

15.10.2013 
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OBIECTIVUL  I. 2: Elaborarea planului operaţional pentru anul şcolar 2013-2014 
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  Cunoaşterea planului operaţional de către colectivul liceului 

 Analizarea RAEI pe anul şcolar 
2012-2013 

 Corelarea Planului managerial şi al 
PAS  cu planul operaţional CEAC 

 Elaborarea planului operaţional al 
CEAC pe anul şcolar 2013-2014 

 Afişarea PO 
 

-RAEI  
-planul de îmbunătăţire 
 

Mestecan Cornelia -existenţa PO al 
CEAC 
 
 
 

30.10.2013 
 
 
 

OBIECTIVUL  I. 3: Revizuirea procedurilor şi elaborarea de noi proceduri  de către CEAC 
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  Îmbunătăţirea activităţii prin aplicarea procedurilor 

 Şedinţe de lucru ale CEAC 
 Stabilirea sarcinilor membrilor 

CEAC şi a termenelor de realizare 
 Analizarea activităţii liceului în 

funcţie de standardele ce trebuie 
atinse, în vederea stabilirii 
necesităţii revizuirii unor 
proceduri sau elaborarea altor 
proceduri 

 Avizarea procedurilor de către CA 
 

-analiza rapoartelor privind 
aplicarea unor chetionare 
-analiza la faţa locului a unor 
activităţi 
-resurse materiale 
(calculator, copiator, 
imprimantă, hârtie) 
-resurse financiare 
-resursa de timp 
 

Membrii CEAC 
Resp. comisii metodice 
 

-procese verbale 
-realizarea de noi 
proceduri 
-revizuirea unor 
proceduri  

semestrial 
 
 

OBIECTIVUL  I. 4: Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor practice 
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  -100% realizare proiect -10% din lucrările prevăzute, realizate 
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-Realizarea proiectului de reabilitare a 
laboratoarelor de mecanică şi a 
atelierelor şcoală 
 -Identificarea surselor de finanţare.  
-Demararea lucrărilor  

-analiza nevoilor de 
reamenajare a atelierelor 
şcoală 
-proiectul de reamenajare a 
atelierelor şcoală 
-resurse materiale 
(calculator, copiator, 
imprimantă, hârtie) 
-resurse financiare 
-resursa de timp 
 

Directorul adjunct 
-Consiliul de 
administraţie  

-raport de 
activitate al 
comisiei metodice 
a disciplinelor 
tehnice 

An şcolar 2013-
2014 
 
 

OBIECTIVUL  I. 5: Implementarea unui proiect educaţional în parteneriat 
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  realizarea (scrisă şi semnată) a parteneriatului în proporţie de 100% -1 activitate realizată 
Reluarea parteneriatului cu Liceul 
Agricol din localitatea BEKEŞ din 
Ungaria  

-resurse materiale 
(calculator, copiator, 
imprimantă, hârtie) 
-resurse financiare 
-resursa de timp 
 

Membrii CEAC 
Resp. comisii metodice 
 

 -raport  An şcolar 2013-
2014 
 

OBIECTIVUL  I. 6: -cresterea interesului elevilor si profesorilor pentru realizarea unor activitati estrascolare calitativ superioare 
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  -participarea voluntara a peste 50%din elevi si profesori la activitati 

Înregistrarea şi îmbunătăţirea 
participării elevilor  la activităţile 
extracurriculare  

-resurse materiale 
(calculator, copiator, 
imprimantă, hârtie) 
-resurse financiare 
-resursa de timp 
 

Membrii CEAC 
Resp. comisii metodice 
 

-raport de 
monitorizare 
  

An şcolar 2013-
2014 
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OBIECTIVUL  I. 7:  Creşterea posibilităţii de a fi realizat a planului de şcolarizare 
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  -realizarea Proiectului  planului de şcolarizare 

-Îmbunătăţirea ofertei educaţionale şi 
promovarea ei 
 -Stabilirea în Consiliul de 
administraţie şi aprobarea Consiliului 
Profesoral a unui plan de şcolarizare în 
concordanţă cu nevoile şi strategiile  
PLAI în funcţie de personalitatea şcolii, 
de cererea de pe piaţa muncii şi a 
absolvenţilor claselor a VIII-a 

-rapoarte 
-analize 
-fişe de înregistrare, fişe de 
monitorizare 
-resurse materiale, umane, de 
timp 

Directori 
Membrii CA  

-grafic de 
realizare 
-raport rezultate 

An şcolar 2013-
2014 

 

OBIECTIV STRATEGIC 

II. Monitorizarea și autoevaluarea calităţii prin urmărirea realizării standardelor 
 

 
ACŢIUNI 

 
INSTRUMENTE/ 

RESURSE 

 
RESPONSABIL 

CEAC 

 
EVALUARE 

 
TERMEN 

1 2 3 4 5 

 

OBIECTIVUL  II. 1: -cresterea calitatii activitatii membrilor comisiei CEAC 
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  80% membrii comisiei formati 100% din activitatile prevazute realizate 
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Îmbunătăţirea activităţii CEAC 
1.Pregatirea membrilor CEAC pentru 
implementarea noii platforme ARACIP 
2.Asumarea sarcinilor de catre membrii 
comisiei 
3.Realizarea, monitorizarea si evaluarea 
activitatii membrilor comisiei 

-şedinţe ale comisiilor metodice, 
CP, CE, CRP 
-rapoartele comisiilor 
 

CEAC 
 

-raport de activitate 
a CEAC 
 

semestrial 

OBIECTIVUL  II. 2:  Creşterea bazei de date centralizată 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  -80% din date colectate şi înregistrate 

 Îmbunătăţirea sistemului de 
centralizare a datelor  

-rapoarte 
-analize 
-fişe de înregistrare, fişe de 
monitorizare 
-resurse materiale, umane, de 
timp 

CEAC 
Resp. de comisii 
Şefii de compartimente 
 

-existenţa şi 
completarea bazei 
de date 
 

permanent 

 
Întocmit de  

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 
Redactat de  

Coordonatorul CEAC  - prof. Cornelia Mestecan  


