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PLAN OPERAŢIONAL 

AL COMISIEI DE EVALUARE INTERNĂ ŞI ASUGURARE A CALITĂŢII 

2017 – 2018 
 

SCOP:  Identificarea căilor optime de revizuire a proceselor şi programelor privind capacitatea 

instituţională, eficacitatea educaţională şi managementul calităţii la nivelul Colegiului Agroindustrial 

Rîşcani, astfel încât în anul de învăţîmânt 2017 – 2018 ţintele de dezvoltare instituţională să fie atinse. 

 

Ţinta strategică 1: Asigurarea calităţii activităţilor educaţionale, investigaţionale şi manageriale. 

 

Opţiuni strategice al CEIAC: 

O1 – Îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor educaţionale şi administrative; 

O2 – Constituirea şi menţinerea unei baze de date privind calitatea serviciilor educaţionale; 

O3 – Organizarea funcționării comisiei pentru asigurarea calității în educație; 

 

Ţinta strategică 4: Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimoniului colegiului şi 

continuarea modernizării bazei tehnico – materiale de care dispune instituţia de învăţământ. 

 

Opţiuni strategice al CEIAC: 

O4 - Îmbunătăţirea confortului elevilor - prin alimentarea cu apă caldă a grupurilor sanitare din colegiu. 

O5 - Igienizarea, îmbunătăţirea ambientului şi creşterea confortului în sălile de clasă şi a sălii de lectură. 

 

Ţinta strategică 7: Asigurarea unui climat optim desfășurării activităților instructiv-educative și  

calității în educație în vederea prevenirii eşecului şi abandonului şcolar, scăderii absenteismului,  creşterii 

performanţelor elevilor. 

 

Opţiuni strategice al CEIAC: 

O6 - Asistarea  la orele profesorilor a membrilor comisiei de evaluare internă şi asigurare a calității, 

metodistului, șefilor de catedră, şefilor de secţii, directorilor adjuncţi, directorului, mentorilor în vederea 

evaluării constructive  și  consilierii cadrelor didactice. 



  

 

Obiective specifice Nr. 

crt. 

Activități Instrumente / Resurse Responsabil Termen Indicatori de realizare 

Ţinta strategică 1. Asigurarea calităţii activităţilor educaţionale, investigaţionale şi manageriale  

1.1 Îmbunătăţirea 

continuă a calităţii 

proceselor 

educaţionale şi 

administrative. 

1.2 Constituirea şi 

menţinerea unei baze 

de date privind 

calitatea serviciilor 

educaţionale. 

1.3 Supravegherea 

promovării culturii 

calităţii în Colegiul 

Agroindustrial din 

Rîşcani; 

1.4 Stabilirea atribuţiilor 

şi relaţiilor de 

colaborare în cadrul 

sistemului de 

asigurare a calităţii; 

1.5 Stabilirea sistemului 

de indicatori 

structuraţi pe 

1 Stabilirea responsabilităților 

individuale și a termenelor de 

realizare al CEIAC; 

 

 

- Standarde de acreditare și 

evaluare periodică 

(ANACIP); 

- Standarde de calitate interne 

cu referință la: 

 Resurse umane; 

 Resurse financiare; 

 Resurse materiale; 

 Elevi; 

 Absolvenți. 

- Raport de activitate; 

- Chestionare; 

- Procese – verbale; 

- Resurse materiale 

(calculator, imprimantă, etc). 

- Dosarele Directorului 

adjunct pentru educaţie; 

- Dosarele Şefilor pentru 

instruire practică; 

 

 

 

Director-

adjunct 

Şefii de 

secţie  

Metodist 

Contabil şef 

Coordonator 

CEIAC 
 

Septembrie 

 

 

 

Septembrie 

 

 

Martie 

 

 

Martie 

 

 

 

 

Octombrie 

 

 

 

Martie, 

iunie 

 

 

 

 

Octombrie 

 

1. Elaborarea standardelor 

de calitate; 

2. Analiza dovezilor şi 

rapoartelor la 

standarde;Raportarea în 

proporţie de 100 %; 

3. Elaborarea Planului de 

Îmbunătăţire; 

4. Aprobarea Planului de 

Îmbunătăţire de  

CA; 

5. Planul operaţional de 

activitate al CEIAC. 

6. Calitatea conţinutului 

Nomenclatoarelor. 

2 Stabilirea graficului ședințelor de 

lucru al CEIAC ; 

 

3 

 

Studierea indicatorilor de 

performanţă incluşi în Ghidul de 

Evaluare Externă. 

 

4 

Elaborarea standardelor de 

referinţă şi de calitate, 

implementarea şi  monitorizarea 

lor; 

5 Analiza dovezilor necesare 

elaborării Planului de 

Îmbunătăţire; 

6 Elaborarea propunerilor de 

îmbunătăţire a calităţii pentru 

indicatorii neîndepliniţi, 

îndepliniţi parţial, sem II (martie, 

iunie); 

7 Publicarea Planului de 

Îmbunătăţire spre informare 

tuturor beneficiarilor interni; 



  

standarde specifice;  

1.6 Elaborarea tipurilor 

de instrumente de 

cercetare pentru 

evaluarea calităţii 

educaţiei; 

1.7 Nuanţarea atribuţiilor 

factorilor interni 

implicaţi în asigurarea 

calităţii. 

 

8 Elaborarea planului operaţional al 

CEIAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dosarele Directorului 

adjunct pentru educaţie; 

 

- Dosarele Şefilor pentru 

instruire practică; 

 

- Dosarele Şefului de 

gospodărie. 

Septembrie 

 

 

Noiembrie 

 

 

 

 

Noiembrie 

 

 

 

Februarie 

 

 

 

Martie 

 

 

 

Martie 

 

9 

 

Constituirea grupurilor de lucru şi 

desemnarea responsabilităţilor cu 

privire la elaborarea raportului de 

evaluare internă. 

 

10 

Întocmirea RAI (raport de 

autoevaluare internă) şi 

publicarea lui. 

11 Evaluarea Nomenclatorului dosarelor 

Directorului adjunct pentru educaţie. 

12 Evaluarea Nomenclatorului dosarelor 

Şefilor pentru instruirea practică. 

13 Evaluarea Nomenclatorului 

dosarelor Şefului de gospodărie 

Obiective specifice Nr. 

crt. 

Activități Instrumente / Resurse Responsabil Termen Indicatori de realizare 

Ţinta strategică 7: Asigurarea unui climat optim desfășurării activităților instructiv-educative și  calității în educație în vederea prevenirii eşecului şi 

abandonului şcolar, scăderii absenteismului,  creşterii performanţelor elevilor. 

1.1 Procese eficace de 

evaluare şi 

monitorizare pentru a 

sprijini progresul 

14 Completarea bazei de date privind 

calitatea serviciilor educaţionale; 

 

- Baza de date 

- Pagina de facebook 

- Site-ul calegiului 

 

Director-

adjunct 

Şefii de 

secţie  

Metodist 

Pe 

parcursul 

anului 

 

 

1. Baza de date; 

2. Numărul de lecţii asistate; 

3. Fişe de evaluare a lecţiei; 

4. Elaborarea şi prezentarea 

raportului cu referinţă la 



  

elevilor; 

1.2 Receptivitate faţă de 

nevoile indivizilor faţă 

de diferitele nevoi ale 

elevilor; 

1.3 Creşterea calităţii 

procesului de predare  

- învăţare – evaluare 

prin satisfacerea 

necesităţilor cadrelor 

didactice şi 

beneficiarilor; 

1.4 Utilizarea 

rezultatelor cercetării – 

evaluării calităţii ca 

premise pentru 

elaborarea proiectului; 

15 Asistarea la orele cadrelor didactice;  

 

 

 

- Fişe de asistenţă 

 

 

- Criterii de completare a 

fişelor 

 

- Chestionare 

 

 

 

 

 

 

Coordonator 

CEIAC 
 

Octombrie, 

Martie 

 

Noiembrie 

Aprilie 

 

 

 

Decembrie 

 

 

 

 

Februarie 

 

 

 

 

Martie 

 

 

asistarea la ore; 

5. Planul de îmbunătăţire a 

activităţii de predare a 

CD; 

6. Aplicarea chestionarelor. 

7. Analiza rezultatelor 

chestionării şi prezentarea 

propunerilor de înlăturare 

a lacunelor în cadrul CP; 

8. Rezultatele chestionării. 

16 Analiza observaţiilor şi stabilirea 

unui plan de îmbunătăţire a 

activităţii de predare a CD; 

17 

 

Elaborarea chestionarilor privind 

satisfacţia cadrelor didactice, 

aplicarea şi interpretarea 

chestionarelor; 

18 

 

Evaluarea satisfacţiei 

beneficiarilor educaţiei (elevi) 

aplicarea şi interpretarea 

chestionarelor. 

19 Analiza datelor furnizate, adresate 

grupurilor ţintă. 

Publicarea rezultatelor în cadrul 

Consiliului profesoral. 

Obiective specifice Nr. 

crt. 

Activități Instrumente / Resurse Responsabil Termen Indicatori de realizare 

Ţinta strategică 2: Eficientizarea actului educațional în vederea formării și dezvoltării competențelor în raport cu opţiunile, interesele şi aptitudinile 

elevilor. 

1.1 Diagnoza mediului 

social şi economic; 

1.2 Îmbunătăţirea 

rezultatelor obţinute de 

elevi; 

1.3 Implementarea şi 

20 Monitorizarea completării 

cataloagelor şcolare 

- Evaluarea asigurării 

disciplinelor cu: 

 Materiale 

didactice; 

 Corelaţia dintre 

curricula – 

Director-

adjunct 

Şefii de 

secţie  

Metodist 

Coordonator 

CEIAC 

 

Lunar 

 

 

 

 

 

 

1. Completarea fişelor tip cu 

referinţă la îndeplinirea 

catalogului şi a paginii cu 

observaţii.  

2. Dinamica absenteismului 

şi progresului şcolar. 

3. Elaborarea raportului 

21 Monitorizarea ritmicităţii evaluării 

22 Monitorizarea progresului şcolar 



  

monitorizarea 

îmbunătățirii 

performanței 

educaţionale; 

 

23 Monitorizarea frecvenţei la ore proiect de lungă 

durată – proiect 

de zi; 

- Completarea 

catalogului. 

 

  

 

 

 

Iunie 

privind nivelul şi calitatea 

portofoliilor CD. 

4. Criteriile de premiere a 

CD. 

 

24 Verificarea portofoliilor cadrelor 

didactice; 

 

Obiective specifice Nr. 

crt. 

Activități Instrumente / Resurse Responsabil Termen Indicatori de realizare 

Ţinta strategică 4: Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimoniului colegiului şi continuarea modernizării bazei tehnico-materiale 

de care dispune instituția de învățământ. 

 

4.1 Îmbunătăţirea 

confortului elevilor - 

prin alimentarea cu apă 

caldă a grupurilor 

sanitare din colegiu. 

4.2 Igienizarea, 

îmbunătăţirea 

ambientului şi 

creşterea confortului în 

sălile de clasă şi a sălii 

de lectură. 

 

25 Analiza asigurării şi 

aprovizionării subdiviziunilor 

colegiului cu utilaj, inventar, 

materiale şi mărfuri de 

gospodărie. 

- Nomenclatorul 

Dosarelor Şefului 

Sectorului de 

Gospodărie 

Coordonator 

CEIAC 
 

Aprilie 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

 

 

 

 

Decembrie 

1. Proces verbal privind 

nivelul aprovizionării; 

2. Proces verbal privind 

decontare; 

3. Existenţa registrului. 

26 Verificarea actelor de decontare a 

utilajului ieşit din uz, a 

consumului de materiale pentru 

reparaţii. 

27 Evaluarea nivelului de păstrare a 

bunurilor materiale. 

Verificarea registrului de evidenţă 

a bunurilor materiale ale 

instituţiei. 

 

 

 

Şef secţie pentru asigurarea calităţii 

                    _________________ V. Rusu 


