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PLAN OPERAŢIONAL  CEAC 

An școlar 2017-2018 

Nr 

crt 

Obiective specifice Activităţi Instrumente/re

surse 

Responsabil Termen Modalităţi de 

evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

realizare 

1.   

Completarea comisiei 

CEAC pentrul anul 

şcolar în curs 

 

Numirea 

responsabilului 

şi completarea 

comisiei 

 

Procedura de 

selecție a 

membrilor 

CEAC 

 

Directori 

școală, 

CP 

 

septembrie 

Decizia de 

numire a 

membrilor 

CEAC pe anul 

şcolar  

2017-2018 

100% 

Comisia CEAC 

completă conform 

art.11,12, OUG 

75/2005 

2.  Funcționarea CEAC 

conform legislației în 

vigoare 

Finalizarea 

raportului 

procesului de 

autoevaluare 

specific IPT şi 

a planului de 

îmbunătăţire 

pentru anul 

şcolar curent 

 

 

Documentele 

şcolii 

Rapoarte 

monitorizare 

 

 

Membrii  CEAC 

 

 

 

14 

octombrie 

2017 

 

 

RA şi PI 

100%  completare 

 

Raport proces de 

autoevaluare internă 

pentru anul şcolar 

2016-2017 

Planul de 

îmbunătăţire pentru 

anul şcolar in curs 

3.  Funcționarea CEAC 

conform legislației în 

vigoare 

Finalizarea 

RAEI pentru 

anul școlar 

2016-2017 pe 

platformă 

 

https://calitate.

aracip.eu 

 

 

Reprezentant FE 

școală 

 

 

octombrie 

 

Finalizare 

RAEI pe 

platformă 

 

 

RAEI 2016-2017 
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4.  Funcționarea CEAC 

conform legislației în 

vigoare 

Afișarea RAEI 

la avizier 

(extrase din 

RAEI) 

RAEI 

descărcat de 

pe 

https://calitate.

aracip.eu  

 

Membrii 

 CEAC 

octombrie RAEI 

descărcat de 

pe 

https://calitate

.aracip.eu 

RAEI afișat la 

avizier 

5.  Colectarea regulată a 

feedback-ului din partea 

beneficiarilor de 

educație 

Aplicarea, 

interpretarea și 

afișarea 

rezultatelor 

chestionarelor 

pentru stiluri de 

învățare la 

clasele a IX-a 

 

Chestionar 

stiluri de 

învățare 

 

Membrii 

 CEAC 

 

noiembrie 

 

Chestionarul 

“Stiluri de 

învățare” 

 

Chestionar 

interpretat și afișat 

la avizier 

6.   

 

Monitorizarea realizării 

activităților din planul 

de îmbunătățire 

 

 

Completarea 

Bazei de date a 

școlii de pe 

https://calitate.a

racip.eu 

Verificarea 

documentelor 

şcolare 

 

Informații de 

la secretariat 

școală/analist-

programator/ 

laborant/ 

echipa de 

management 

 

Reprezentant FE 

 

Membrii CEAC 

 

Pe 

parcursul 

întregului 

an școlar 

 

https://calitate

.aracip.eu 

 

Baza de date 

completată și 

actualizată 

7.  Colectarea regulată a 

feedback-ului din partea 

beneficiarilor de 

educație, a agenților 

Realizarea și 

aplicarea 

chestionarelor 

(chestionar 

 

Date de la 

beneficiarii de 

educație/agenți 

 

Membrii  CEAC 

 

Tot anul 

școlar 

conform 

 

Chestionarele 

aplicate 

 

Rezultatele 

chestionarelor 
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economici și a 

instituțiilor partenere 

elevi/părinți-

site 

https://calitate.a

racip.eu) 

conform 

activităților 

propuse în 

PO/PI an școlar 

2017-2018 

economici/insti

tuții partenere 

 

conform 

activităților 

propuse în 

PO/PI 

interpretate și 

afișate la avizier 

Chestionarele 

încărcate pe 

https://calitate.aracip

.eu) la secțiunea 

aferentă. 

8.   

Monitorizarea aplicării 

procedurilor specifice 

IPT 

Completarea 

rapoartelor de 

monitorizare 

privind 

implementarea 

principiilor de 

calitate 

specifice IPT 

Planul de 

îmbunătățire 

din raportul de 

autoevaluare 

specific IPT 

 

Membrii CEAC 

la 3 luni 

Decembrie 

Martie 

Iunie 

 

 

Activitatile din 

rapoartele de 

monitorizare 

Rapoartele de 

monitorizare privind 

implementarea 

principiilor de 

calitate specifice IPT 

 

9.   

Diseminarea activității 

CEAC în școală 

Informarea 

cadrelor 

didactice din 

școală cu 

actualitățile din 

domeniul 

calității 

educației 

Site-ul 

ARACIP 

Standarde 

specifice 

Prezentări 

tematice 

 

Membrii  CEAC 

 

Semestrial 

 

Activităţile 

diseminate în 

şcoală 

Avizier 

Site școală 

Email-uri trimise 

cadrelor didactice 

despre noutățile în 

domeniu 

10.  Încărcarea 

datelor/informațiilor în 

Completarea 

cercului 

calității din 

 

Activitățile din 

PI 

 

Reprezentant FE 

Membrii CEAC 

Tot anul 

școlar 

conform 
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Întocmit, 

Coordonator CEAC 

Crețu Melania 

aplicația 

https://calitate.aracip.eu 

 

centralizatorul 

de pe 

https://calitate.a

racip.eu 

conform 

graficului 

prevăzut pe 

anul calității 

curent 

și PO 

completate pe 

site 

graficului 

din 

https://calita

te.aracip.eu  

Procese 

verbale 

semestriale  

Centralizator 

https://calitate.araci

p.eu 

11.  Finalizarea RAEI pe 

anul școlar 2017-2018 

 Completarea/ 

actualizarea 

datelor/informa

țiilor necesare 

finalizării 

RAEI 

 

https://calitate.

aracip.eu 

 

 

 

Reprezentant FE 

Membrii  CEAC 

 

 

Iunie 

Septembrie/

octombrie 

2018 

RAEI  școlar 

2017-2018 

 

https://calitate.araci

p.eu 
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