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PLAN OPERAȚIONAL CEAC 

An școlar 2018-2019 

Nr
. 
crt 

Obiective specifice Activități Instrumente / resurse Responsabil Termen 
Modalități de evaluare 

a obiectivelor 
Indicatori de realizare 

1 
Completarea comisiei 
CEAC pentru anul 
școlar în curs 

Numirea responsabilului 
și completarea comisiei 

Procedura de selecție a 
membrilor CEAC 

Director, 
CP 

Septembrie 2018 Decizia de numire a 
membrilor CEAC pe 
anul școlar 2018-2019 

Comisia CEAC complete 
conform art.11,12, OUG 
75/2005 

2 

Funcționarea CEAC 
conform legislației în 
vigoare 

Finalizarea raportului de 
autoevaluare specific IPT 
și a planului de 
îmbunătățire pentru 
anul școlar curent 

Documentele școlii 
Rapoarte monitorizare 

CEAC 30 septembrie 2018 
RA 
PÎ 

Raport de evaluare 
internă pentru anul 
școlar 2017-2018 
Plan de îmbunătățire 
pentru anul școlar 
2018-2019 

3 
Funcționarea CEAC 
conform legislației în 
vigoare 

Finalizarea RAEI pentu 
anul școlar 2016-2017 
pe platforma 
informatică 

https://calitate.aracip.e
u 

Reprezentan
t FE 
CP 

Octombrie 2018 
Finalizare RAEI pe 
platformă 

RAEI 2017-2018 

4 Funcționarea CEAC 
conform legislației în 
vigoare 

Afișarea RAEI la avizier 
(extrase din RAEI) 

RAEI descărcat de pe 
https://calitate.aracip.e
u 

CEAC Octombrie 2018 RAEI descărcat de pe 
https://calitate.aracip.e
u 

RAEI afișat la avizier 

5 Colectarea regulată a 
feedback-ului din 
partea beneficiarilor de 
educație 

Aplicarea, interpretarea 
și afișarea rezultatelor 
chestionarelor 

Chestionare  CEAC trimestrial Chestionar : stiluri de 
învățare, satisfacție 
beneficiari FE,  

Chestionar interpretat 
și afișat la avizier 

6 Monitorizarea realizării 
activităților din planul 
de îmbunătățire 

Organizarea 
procedurilor, planurilor 
strategice și a 
documentației privind 
asigurarea calității 

Proceduri și documente 
specifice CEAC 

CEAC lunar Proceduri, Plan 
operațional 

Manualul calității 
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7 Monitorizarea realizării 
activităților din planul 
de îmbunătățire 

Completarea Bazei de 
date a școlii 
https://calitate.aracip.e
u 

Verificarea 
documentelor școlare 
Serviciul secretariat 

CEAC Pe parcursul întregului 
an școlar 

https://calitate.aracip.e
u 

Baza de date 
completată și 
actualizată 

8 Colectarea regulată a 
feedback-ului din 
partea beneficiarilor de 
educație, a agenților 
economici și a 
instituțiilor partenere 

Realizarea și aplicarea 
chestionarelor 
(chestinar elevi/părinți – 
https://calitate.aracip.e
u)  

Date de la beneficiarii 
de educație/ agenții 
economici/ instituții 
partenere 

CEAC Pe parcursul întregului 
an școlar 

Chestionarele aplicate Rezultatele 
chestionarelor 
interpretate și afișate la 
avizier 
Chestionarele încărcate 
pe 
https:calitate.aracip.eu 

9 Monitorizarea aplicării 
procedurilor 

Completarea 
rapoartelor de 
monitorizare privind 
implementarea 
principiilor de calitate  

Planul de îmbunătățire 
din raportul de 
autoevaluare 

CEAC Decembrie 2018 
Martie 2019 
Iunie 2019 

Activitățile din 
rapoartele de 
monitorizare 

Rapoartele de 
monitorizare privind 
implementarea 
principiilor de calitate 

10 Diseminarea activității 
CEAC în școală 

Informarea cadrelor 
didactice din școală cu 
activitățile din domeniul 
calității educației 

Site-ul ARACIP, 
Standarde specifice 
Prezentări tematice 

CEAC Semestrial  Activitățile diseminate 
în școală 

Avizier 
Site școală 
Email –uri rimise 
cadrelor didactice 
despre noutățile în 
domeniu 

11 Încărcarea datelor/ 
informațiilor în aplicația 
https://calitate.aracip.e
u 

Completarea cercului 
calității de pe platfomă, 
conform graficului 

Activitățile din planul de 
îmbunătățire și planul 
operațional completate 
pe platformă 

Reprezentan
t FE 
CEAC 

Conform graficului de 
pe platforma 
https://calitate.aracip.e
u 

Procese verbale 
semestriale 

Centralizator 
https://calitate.aracip.eu 

12 Finalizarea RAEI pe anul 
școlar 2017-2018 

Completarea/ 
actualizarea datelor/ 
informațiilor necesare 
finalizării RAEI 

https://calitate.aracip.e
u 

Reprezentat 
FE 
CEAC 

Iunie 2019 
Septembrie 2019 
Octombrie 2019 

RAEI https://calitate.aracip.e
u 

            Întocmit , 
Prof. Elecheș Maria Lucica 
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