
Nr.______ / __________________

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII

APROBAT
PLAN OPERAŢIONAL  2013-2014 DIRECTOR,

ACTIUNI PENTRU ATINGEREA
OBIECTIVULUI:

REZULTATE
MĂSURABILE

TERMEN
FINAL/

ORIZONT
TIMP

RESPONSABILI

PARTENERI
/ FACTORI

DE
INFLUENŢĂ

DOVEZI SURSA DE
FINANTARE

Compararea propriilor date cu datele la
nivel regional,naţional şi identificarea
priorităţile de îmbunătăţire a calităţii în
educaţie

Proceduri de feedback definite
pe bază de reglementări ,
revizuite şi modificate

Semestrial
Anual

Manager institutional
Coordonatorul comisiei de
asigurare a calităţii

MEdC
ARACIP
ISJ Dolj

Raport de analiza
comparativa

Diseminarea materialelor informationale,
documente si formulare pentru aplicarea
STANDARDELOR/ARACIPprivind
acreditarea

2 intalniri la nivel institutional
si cate una la nivel de
compartimente

30. 10.
2013

Comisia pentru Evaluarea
siAsigurarea Calitatii [C E
A C ]

Instruirea personalului didactic cu
elementele şi procedurile    Sistemului de
Asigurare a calităţii

7 Seminarii si dezbateri
asupra proiectului Legii de
Asigurare a Calităţii în
educaţie

Septembrie –
octombrie
2013

- Manager institutional
-Responsabilul Comisiei
de asigurare a calităţii

ARACIP
ISJ Dolj
CNDIPT

Mape ce contin
material informativ

Testarea  initiala a elevilor Teste si baremuri pentru
toate Nivelurile din
scoala

Octombrie
2013

Comisiile desemnate
/catedra

Teste /Baremuri

Intocmire si aplicare  Planuri
remediale

Planuri remediale pentru
toti elevii cu note sub
5,00

Octombrie
2013

Sefi arii curriculare /sefi
catedre,profesori

Planuri remediale

Aplicare chestionare elevi /parinti :
“nivel de satisfactie”  “analiza de
nevoi”

Aplicarea chestionarelor
pentru minimum 40%
dintre parinti si 60%
dintre elevi

Septembrie-
Octombrie
2013

Diriginti,
Consilier psihopedagog

Profesori,
Elvi,
parinti

Chestionare/
Interpretarea
chestionarelor

Resurse proprii

Resurse
extrabugetare

Resurse proprii

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO

CRAIOVA
Craiova – Bvd. Nicolae Romanescu nr. 99  tel 0251-427636  Fax: 0251-428643

e-mail: autocv2004@yahoo.com     web: http://www.autocv.ro/



Elaborare/Revizuire Proceduri
Operationale[PO] si Instructiuni de
Lucru [IS] ,
verificare , autorizare

Proceduri pentru minimum
60% dintre Procesele derulate

Septembrie-
Octombrie
2013

Persoane nominolizate ,
RMC , Director

Proceduri
autorizate

Implementarea , Aplicarea si
Monitorizarea Procedurilor
Operationale[PO] si Instructiuni lor
de Lucru [IS] ,

Toate comisiile aplica si
Monitorizeaza procedurile Semestrul I

Sefi Arii Curriculare Sef
Catedra

ARACIP
Beneficari
directi si
indirecti

Rapoarte privind
Calitatea interna Resurse proprii

Implicarea tuturor membrilor
personalului
 în implementarea mecanismelor pentru
asigurărea  calităţii

Permanent

- Manager institutional
- Comisia pentru
asigurarea calităţii
-Liderii cercurilor de
calitate

Agenţii
economici
ISJ Dolj

Planificari ale
activitatilor
didactice
Proiecte de lectii
cu activitati
centrate pe elev
Chestionare pentru
determinarea
stilurilor de
invatare
Formular pentru
autoevaluarea
propriilor practici

Resurse alocate
de Comunitatea
locală

Consiliul Local
Resurse
extrabug.

Dezvoltarea unui cadru de asigurare a
calităţii, a indicatorilor de performanţă,
precum şi a procedurilor şi / sau
standardelor naţionale si interne  (
Proceduri de calitate)

-întâlniri cu invitarea
partenerilor externi
-zile ale porţilor deschise
-comunicarea cu partenerii

prin contacte directe
-convenţii cadru de parteneriat
Elaborarea de proceduri
(Examinare de semestru,
examene de certificarea
competenţelor profesionale),
instrucţiuni (Înscrierea
candidaţilor la admitere,
planuri de învăţământ, liste de
competenţe), înregistrări
(rezultate obţinute de elevi)şi
alte documente ale instituţiei Semestrul  I

2013-2014

- Manager institutional
-Responsabilul comisiei
de asigurare a calităţii
-Comisiile metodice
-Serviciul secretariat

ARACIP
ISJ Dolj

Materiale si resurse de invatare
adecvate stilurilor de invatare Fise de
lucru Teste
Fise de evaluare
Proiecte si miniproiecte
Programme pentru elevii care
participa la concursuri scolare

Sistemul de calitate este supus unui
proces de îmbunătăţire continuă care
face parte din strategia de îmbunătăţire a
calităţii stabilită de organizaţie

 Conform  recomandărilor
privind îmbunătăţirea calităţii
Monitorizarea scriptica a
eficacitatii Permanent

Echipa managerială
Comisia pentru asigurarea
calităţii

Unităţi şcolare
Angajatori
Comunitatea
locală
ISJ
ARACIP

Planuri de
imbunatatire
cuprinse in
programe de
invatare menite sa
asigure progresul

Sponsorizări
Buget

Evaluări regulate ale sistemului de
calitate au loc cel puţin anual

Procedurile sunt monitorizate
în mod regulat pentru a
asigura menţinerea şi
respectarea sistemelor şi
proceselor
Procedurile de revizuire a
programelor duc la o
îmbunătăţire a predării,
învăţării şi rezultatelor

Periodic

Echipa managerială
Comisia pentru asigurarea
calităţii

Unităţi şcolare
Angajatori
Comunitatea
locală
ISJ
ARACIP

Rapoarte de
evaluare interna
Autoevaluarea
personalului

Sponsorizări
Buget



Îmbunătăţirea continuă a calităţii în ceea
ce priveşte rezultatele învăţării orientate
catre insertia profesională

 Raport de evaluare a modului
în care acest proces răspunde
politicilor comunităţii locale Periodic

Responsabilul comisiei de
asigurare a calităţii
Manager institutional

Unităţi şcolare
Angajatori
Comunitatea
locală
ISJ
ARACIP

Sponsorizări

Autoevaluare si intocmire Plan de
imbunatatire individual, pentru
activitati conf. FISA  POST

Ianuarie 2014
Iunie 2014

Tot personalul

Autoevaluare si intocmire Plan de
imbunatatire individual pentru
servicii de sprijin

Septembrie
2014

Profesorii diriginti

Planuri de
imbunatatire

Rapoarte de
evaluare interna
Autoevaluarea
personalului

Analize Efectuate de Management la
nivel de catedre si arii curriculare.
Concluzii, propuneri de actiuni
corrective a punctelor slabe din
R.A.E.I./responsabilitati.
(Consemnate  in  PV )

Ianuarie,
Martie,

Mai -2014

ISJ
ARACIP

Rapoarte de
Analiza efectuata

Resurse proprii

Analiza Efectuata de Management la
nivel institutional

Septembrie
2014

Dezvoltarea unei reţele regionale de care
să sprijine eforturile de îmb. a calităţii
prin identificarea şi răspândirea bunelor
practici.

.

Abordare colegială, de lucru
în echipă în vederea
identificării punctelor tari şi
punctelor slabe în întreaga
gamă de activităţi desfăşurate

Permanent

Personalul catedrelor
/ariilor curriculare
Director, Director adjunct,
RMC
Manager institutional
Coordonatorul comisiei de
asigurare a calităţii
-comisii metodice
Echipa de proiect

Unităţi şcolare
Angajatori
Comunitatea
locală
ISJ

Protocoale de
parteneriate

Sponsorizări

COORDONATOR C.E.A.C.,
PROF. GLODEANU IONEL


