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                                                                             PLAN MANAGERIAL 2019- 2020 
 

1.OBIECTIV STRATEGIC: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI ȘI A UNEI MENTALITĂȚI A CALITĂȚII LA NIVELUL 
ÎNTREGULUI  PERSONAL AL  ŞCOLII,  AL  ELEVILOR ȘI  AL  PĂRINȚILOR 

 
1.1 Intocmirea raportului anual de evaluare interna a calitatii  

Obiective specifice Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţi 
de 

evaluarea 
obiectivelor 

Indicatori 
de 

realizare 
Întocmirea raportului 
annual de evaluare 
internă  acalităţii 
pentru anul şcolar 
2018- 2019 

 1. Reorganizarea comisiei de 
evaluare si asigurare a calitatii. 

  
 2. Intocmirea raportului de 

evaluare interna pentru anul 
scolar 2018/2019 si 
transmiterea lui catre 
ARACIP. 

Legislatie  
 
 
Document tip  
Resursa timp.  
 

Director  
Cadre 
didactice  
 

Comisia 
C.E.A.C. 
Directorul 

 
30.09.2019 
 
 
14. 10.2019 

 
Infiintarea 
comisiei  
 

RAEI 

 
 
 
 
Întocmirea 
raportului annual 
de evaluare 
internă a calităţii 
pentru anul şcolar 
2018- 2019 în 
termen 

1.2. Diseminarea informaţiilor privind calitatea în educaţie şi a implicaţiilor introducerii sistemului la nivelul unităţii de învăţământ 

Obiective specific 
 
 
 
 

       Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţi de 
evaluarea 
obiectivelor 

Indicatori de 
realizare 



 

 

 

 

Elaborarea planului 
operational si 
managerial pentru anul 
scolar 2019- 2020                                

 
Elaborarea planului 
operational si diseminarea 
planului 
operațional prin afișarea 
acestuia pe site-ul şcolii 

 
·Plan de îmbunătățire 
· Strategia de evaluare 
Internă a calității 

 
Comisia 
C.E.A.C. 
Director  

 
17.10.2019 

 
Afişarea 
planului 
operaţional 

Cunoașterea de 
către colectivul 
şcolii a planului 
operaţional 

       
1.3.Stabilirea managementului C.E.A.C. 

Obiectivespecifice               Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţide 
evaluarea 

obiectivelo

Indicatoride 
realizare 

Imbunatatirea 
activitatii CEAC   

  1.Stabilirea graficului 
ședințelor 
de lucru 
 
2.Stabilirea responsabilităților 
individuale și a termenelor de 
realizare 
 

  ·Plan operațional 
·Regulamentul C.E.A.C. 

 
Comisia 
C.E.A.C.  

 
Oct.2019 

Procese- 
verbale 
·Grafice 
·Plan  de 
actiune 

 
Îndeplinirea 
sarcinilor 
individuale 
·Desfășurarea 
activitatilor 
subcomisiilor 



 

 

 

 
                                   1.4.Formarea profesionala apersonalului didactic în scopul introducerii sistemelor de asigurarea calităţii 

Obiective specifice              Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţi 
de evaluarea 
obiectivelor 

Indicatori 
de 
realizare 

 
Promovarea formarii 
profesionale a 
cadrelor didactice 

    Participarea   la   cursurile   
de iniţiere şi formare 

·Dosare de personal 
·Portofolii 
· Fişa de formare continuă 
 

Responsabil 
Comisie 
formare 
profesională, 
Compartiment 
Secretariat 

 
Anşcolar 
2019-2020 

 
C.C.D. Iasi  ·Existenţa 

progresului în 
dezvoltarea 
profesionalăa 
corpului 
profesoral 
· Cadrele didactice 
valorifică 
competenţele 
dobândite la 
stagiile de 
formare 
în activitatea 
didactică(lecţii 
demonstrative,dis
eminări) 

1.5.Stabilirea programului de aplicarea chestionarelor elaborate de către C.E.A.C. 

Stabilirea programului 
de aplicare a  
chestionarelor 
elaborate 
de către C.E.A.C. 

1.Stabilirea chestionarelor ce 
se aplică și îmbunătățirea 
conținutului acestora 
2.Stabilirea graficului de 
aplicare 
Prezentarea rezultatelor către 

CA și direcțiune 

Chestionarele din 
portofoliul 
C.E.A.C. 
•Resurse umane 
(diriginții,membrii 
C.E.A.C., profesorii, 
elevii) 
•Resurse materiale 
(copiator,hârtie) 

-profesorii 
-diriginții 
-membrii 
C.E.A.C. 

-Elevii 

 
 
Permanent  
 

Existența 
chestionarelor 
aplicate și a 
analizei 
acestora 
Rapoarte 
de 
analiza  

 

·Aplicarea 
tuturor 
chestionarelor  
·Planuride 
îmbunătățire 
realizate pe baza 
analizei 
rezultatelor 
chestionarelor 



 

 

 

 
1.6.Elaborarea unor noi proceduri de cătreC.E.A.C. 

Obiective specifice                Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţi 
de 

evaluarea 
obiectivelo

Indicatori 
de 

realizare 
Elaborarea unor 
noi procedure de 
către C.E.A.C. 

 1. Realizarea de proceduri noi 
care sa contribuie la 
eficientizarea calitatii  
2. Revizuirea procedurilor 
existente. 

  3.  Avizarea procedurilor de 
către CA. 

•Rapoarte de analizăa 
chestionarelor 
•Analizarea la fața 
locului a unor activități 
•Resurse umane 
(diriginții,membrii 
subcomisiilor 
C.E.A.C., 
profesorii, elevii) 
•Resurse materiale 
(copiator,hârtie, 
calculator) 
•Resursa timp 
 

Membrii 
C.E.A.C. 
Șefiide 
catedre 

semestrial •Realizarea 
noilor 
proceduri 

         
Revizuirea 
procedurilo
r existente  

·Îmbunătățirea 
activității şcolii 
prin aplicarea 
procedurilor 

1.7 Monitorizarea procesului de predare- invatare din perspectiva centrarii activitatilor pe elev 

Obiective 
specifice 

      Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţide 
 evaluarea 

obiectivelor 

Indicatori 
de 

       realizare 

Monitorizarea 
procesului de 
predare- invatare 
din perspectiva 
centrarii 
activitatilor pe 
elev 

 1. Efectuarea de interasistente 
care sa urmareasca modul in 
care cadrele didactice de 
specialitate isi concep 
demersurile didactice centrate 
pe implicarea activa a elevilor. 

 2. Realizarea graficului de 
interasistente.  

Fise tip  
Resurse umane( 
profesori, elevi) 
Resurse material (hartie, 
Xerox ) 

Director  
Sefii 
comisiilor 
metodice  

Conform 
graficului  

 Fise de 
observare a 
lectiei  

Cresterea 
gradului de 
implicarea a 
elevilor in 
activitatile de 
invatare. 
Identificarea 
unor deprinderi, 
competente 
autonome, 
creative prin 
teste adecvate.  



 

 

 

2. OBIECTIV STRATEGIC: REALIZAREA UNEI DIAGNOZE COMPLETE DESPRE CUNOŞTINŢELE ȘI INTERESELE ELEVILOR 

2.1. Aplicarea testelor de evaluare iniţiala pentru a realize o diagnoză asupra cunoştinţelor elevilor 

Obiective specifice                  Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţi 
de 

evaluarea 
obiectivelor 

Indicatoride 
realizare 

Aplicarea testelor de 
evaluare inițiale 
pentru a realize o 
diagnoză asupra 
cunoştințelor 
elevilor 

1. Aplicarea 
testelor 
2.Prelucrarea testelor 
iniţiale şi analizarealor 
3.Stabilirea măsurilor plan 
de îmbunătăţire individuale 
 

•Seturi de teste 
•Fișe de  înregistrare 
•Fișe individuale 
•Resurse umane 
(membrii 
subcomisiilor 
C.E.A.C.,profesorii, 
elevii) 
•Resurse materiale 
(copiator,hârtie, 
calculator) 

 

Membrii  
C.E.A.C. 
Șefii de comisii 

4.10.2019 •Teste iniţiale- 
portofoliil
e elevilor 
•Fişă de 
înregistrare 
•Plan de măsuri 

 portofolii cadre 
didactice 

·Aplicarea 
Testelor inițiale 
la toate clasele și 
la toate 
disciplinele 
·Existenta 
analizelor testelor 
pe clase si  
discipline 
·Existența unor 
planuri remediale 

2.2. Cresterea performantei individuale 

Obiective specifice               Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţide 
evaluarea 

obiectivelo

Indicatori de 
realizare 

Cresterea 
performantei 
individuale  

1.Conceperea unui program 
de lucru diferentiat.  
2. Realizarea rapoartelor de  
analiza si a propunerilor 
remediale.  
3. Pregatirea suplimentara a 
elevilor pentru obtinerea 
unor rezultate bune si foarte 
bune la Evaluarea 
Nationala.  
4. Stabilirea unui traseu 
profesional realist pentru 

absolventii scolii.  

•Fișe individuale 
Grafic program lucru 
diferentiat/ preg 
suplimentara  

-Planificare adaptata 
cerinelor si nevoilor 
individuale ale elevilor 
-seturi de teste   
•Resurseumane 
(profesorii, elevii) 
Resursa timp 
 

Membrii 
C.E.A.C. 
Diriginții 

Nov.2019 •Chestionarele 
aplicate 
•Fişede 
înregistrarea 
datelor 
•Fișe de analiză 

·Aplicarea 
testelor cu itemi 
diversi 
·Existența 
analizelor 
chestionarelor 
·Existența unor 
planuri remediale 



 

 

 
3. OBIECTIV STRATEGIC:EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE ȘI TRANSFORMAREA ACESTUIA 

ÎNTR-UN PROCES ACTIV- 
 PARTICIPATIV PRIN ÎNCURAJAREA IMPLICĂRII ELEVILOR ÎN PROPRIA LOR FORMARE 

 
3.1. Îmbunătăţirea proiectării activităţilor de predare-evaluare 

Obiective specifice              Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţi de 
evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori 
de 

      realizare 

Îmbunătățirea 
proiectării 
activităților de 
predare-evaluare 

1.Realizarea unităților de 
învățare la toate disciplinele 
şi la toți anii de studii 
2.Conceperea unor teste de 
evaluare 
 

•Programe școlare 
•Tabele stiluri 
de învățare 

Membrii 
C.E.A.C. 
Șefii de 
comisie 

Sem.II •Dosare cu 
unitățile de 
învățare 
•Fișe de 
monitorizare 

Existența 
unităților de 
învățare  

3.2. Diversificarea și modernizarea strategiilor de predare-învățare centrate pe elevi 

Obiective specifice                Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţide 
evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori 
de 

      realizare 

Diversificarea 
și modernizarea 
strategiilor de 
predare-
învățare 
centrate pe 
elevi 

1.Monitorizarea gradului de 
folosire a metodelor 
moderne de predare și 
evaluare 
2.Monitorizarea activităților 
extrașcolare 
3.Realizarea portofoliilor 
de către elevi 
 

 
•Fișeindividuale 
•Resurse umane  
•Resurse materiale 
(copiator,hârtie, 
calculator) 
 

Membrii  
C.E.A.C. 
Șefii de 
comisii 
metodice 

Permanent •Fişe de 
înregistrarea 
datelor 
•Portofoliile 
elevilor și 
comisiilor 

·Existența 
lecțiilor în 
format 
electronic 
Cunoaștereade 
cătreprofesori 
Metodelor 
moderne si 
aplicarea lor 



 

 

 

 
4.OBIECTIV STRATEGIC:MONITORIZAREA  ȘI AUTOEVALUAREA CALITĂȚII PRIN URMĂRIREA REALIZĂRII 
STANDARDELOR

3.3. Măsurarea gradului de satisfacție a elevilor și a părinților cu privire la procesul educativ 

Obiective specifice             Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţide 
evaluarea 

obiectivelor 

Indicatori 
de 

      realizare 

Măsurarea gradului 
de satisfacție a 
elevilor și a 
părinților cu privire 
la procesul educativ 

 
1.Aplicarea unor chestionare 
2.Ședințe cu părinții 
3.Analiza rezultatelor 
chestionarelor 

•Chestionare 
•Resurse umane 
(membrii subcomisiilor 
C.E.A.C.,profesorii, 
elevii) 
•Resurse materiale 
(copiator,hârtie, 
calculator) 
•Resurse financiare 

Membrii 
C.E.A.C. 
Diriginții 

Semestrial •Chestionarele 
aplicate 
•Procese 
verbale de la 
ședințe 
•Fişe de 
înregistrare a 
datelor 
•Fișe de analiză 

·Gradul ridicat 
de satisfacție 
·Existența 
analizelor 
chestionarelor 
·Existența unor 
planuri 
remediale 

 

4.1.Monitorizarea activității 
comisiilor 

Obiective specifice                 Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţide 
evaluarea 

obiectivelo

Indicatoride 
realizare 

Monitorizarea 
activității comisiilor 

1.Observarea direct a 
activității comisiilor 
2.Analizarea rapoartelor 
comisiilor.  
3.Aplicarea de chestionare de 
evaluare a activității comisiilor 
4.Aplicareadechestionare 
pentrumăsurareagradului de 
satisfacțieatuturor factorilor 
implicați(profesori,elevi, 
personalnedidactic,părinți) 
 

-Ședințeale comisiilor 
metodice; 
-Ședințe Consiliul 
reprezentativ al 
parintilor  

 - Rapoartele comisiilor  
- Chestionare   

Comisia 
C.E.A.C. 
Directorul 

Semestrial - Rapoarte și 
Analize 
- Asistenţe la 
ore effectuate 
de 
şefii de catedre 

-Monitorizarea 
şi realizarea 
planurilor de 
îmbunătăţiri 

·Grad ridicat de 
satisfacție 
·Formarea 
deprinderilor 
managerialeale 
şefilor de 
compartimente şi 
comisii 



 

 

 

 

 

4.2.Monitorizarea completării documentelor şcolare şi ritmicităţii notării 

Obiective specifice              Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţide 
evaluarea 

obiectivelor 

Indicatori 
de 

      realizare 

Monitorizarea 
completării 
documentelor 
școlare și ritmicității 
notării 

1.Consultarea documentelor 
școlare 
2.Completarea fișelor de 
observare și 
monitorizare 
3.Realizarea analizelor și 
propunerilor de 
remedierea deficiențelor 

•Cataloage 
•Dosarele comisiilor 
•Portofoliile 
profesorilor 

•Comisia 
C.E.A.C. 
•Directorul 

Lunar •Fișe de 
monitorizare 
completate 

· Completarea 
la 
termen a fișelor 
·Adoptarea 
propunerilor
de remediere 
în planurile 
remediale 

4.3.Monitorizarea absenţelor motivate şi nemotivate 

Obiective specifice                Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţi de 
Evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori 
de 

      realizare 

Monitorizarea 
absențelor motivate și 
nemotivate 

1.Consultarea documentelor 
școlare 
2.Completarea fișelo rde 
Observare și monitorizare 
3.Realizarea analizelor și 
propunerilor de remediere 
a deficiențelor 
4.Realizarea unei 
corespondențe cu 
părinții 

•Cataloage 
•Scutirile medicale 
•Cererile părinților 
•Documentele 
dirigintelui 

Directorul 
Comisia pentru 
absențe 

Lunar •Fișede 
monitorizare 
completate 

· Completarea 
la 
Termen a fișelor 
·Adoptarea 
propunerilor
de remediere 
în planurile 
remediale 

 



 

 

 

 

 
 

4.4.Monitorizarea rezolvării stării de disciplină,a contestaţiilor şi a reclamaţiilor 
Obiective specifice Acţiuni Instrumente/resurs

e 
Responsabil Termen Modalităţi de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatori 
de 

realiz
are Monitorizarea  

rezolvării stării 
de disciplină,a 
contestaţiilor și 
reclamațiilor 

1.Monitorizarea activității 
diriginților 
2.Monitorizarea 
activității comisiei de 
disciplină 
3.Realizarea unor 
proiectede prevenire a 
abaterilor disciplinare 
 

•Proceduri 
•Proiecte 
•Rapoarte 
•Reclamații 
•Declarații 

Directorul 
Comisia C.E.A.C. 
Diriginții 
Șeful comisiei 
de disciplină 

Semestrial •Planuri și 
proiecte de 
prevenire 
•Analize 
•Fișe de 
monitorizare 

Numărul mic 
de acte de 
indisciplină 

4.5.Dezvoltarea bazei de date 
Obiective specifice               Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţi de 

evaluarea 
obiectivelor 

Indicatori de 
realizare 

Dezvoltarea bazei 
de date cu privire 
la personalul şcolii 
şi activităţile 
desfăşurate pe 
catedre şi comisii 

1.Aplicarea de chestionare 
pentru 
Strângerea datelor 
2.Realizarea fişelor din baza 
de date 

•Chestionare 
•Xerox 

Coordonatorul 
C.E.A.C. 
Şefii de 
comisii și 
compartimente 

permanent •Completarea 
continuă a bazei 
de date 

·Existenţa la 
sfârşitul anului a 
bazei de date 
actualizate și 
complete 

 
5.OBIECTIV STRATEGIC: PROMOVAREA SI CRESTEREA IMAGINII SCOLII IN COMUNITATE 

 
5.1 cresterea prestigiului scolii la nivel local , regional 

Obiective specifice 
 

Acţiuni Instrumente/resurse Responsabil Termen Modalităţi 
de 

evaluarea 
obiectivelor 

Indicatori de 

 

realizare 

Cresterea prestigiului 
scolii la nivel local si 
regional.  

   Promovarea ofertei 
educationale si cresterea 
vizibilitatii scolii in 
comunitate.  
 

 Membrii 
CEAC 
Sefii 
comisiilor 
metodice 
Director  

Permanent 
 
 
 
 

  

       



 

 

 
                                                                                             Întocmit, Coordonator C.E.A.C. 

                              Prof.Carare Mirela

Finalizare RAEI 
pentru anul scolar 
2019- 2020 

Completarea dazei de date de 
pe site ul ARACIP. 

Legislatie 
Ghidul CEAC  
Manualul de evaluare 
interna 

Responsabil 
CEAC  

Septembrie   
2019- 
Octombrie 
2020 

 Existenta la finalului 
anului scolar a bazei de 
date completate  



 

 

1
1
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