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INTRODUCERE 

 

La nivel european, îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de educaţie şi 

formare profesională, participarea sporită la toate formele de educaţie şi o mai mare mobilitate educaţională 

şi profesională a elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice trebuie să reprezinte, în viziunea Comisiei 

Europene, priorităţi avute în vedere de statele membre, inclusive România, în vederea atingerii celor două 

ţinte în domeniul educaţional fixate prin strategia Europa 2020. Aceste obiective, la nivel european, sunt:  

 reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la un nivel maxim de 10%  

 creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar cu vârsta de 30-34 ani la cel puţin 40%. 

Analiza sistemului de învăţământ românesc relevă faptul că încă nu este încurajată participarea 

tinerilor la o formă de educaţie, România situându-se pe unul dintre ultimele locuri în Europa în privinţa 

participării la o formă de educaţie a tinerilor de 15-24 de ani. În România doar 54,8% dintre femei şi 48,8% 

dintre bărbaţi participă la o formă de învăţământ (faţă de 73,1% dintre femei şi 66,1% dintre bărbaţi în 

Lituania şi 72,0% dintre femei şi 68,1% dintre bărbaţi în Polonia). Este prea puţin valorificată şi educaţia 

timpurie, adică acele activităţi educative pentru copiii din grupa de vârstă 0-6/7 ani care favorizează 

valorificarea optimă a oportunităţilor de învăţare de mai târziu. Un alt aspect sensibil este supraîncărcarea 

curriculumului, rigiditatea sa ridicată şi relevanţa scăzută pentru viaţa de adult şi pentru piaţa muncii, oferta 

de informaţii prevalând în faţa formării de competenţe. De asemenea, se constată centralizarea sistemului de 

învăţământ preuniversitar, lipsa transparenţei finanţării şi rata foarte redusă de participare la educaţia pe tot 

parcursul vieţii (o participare de 1,5% faţă de 9,3% media UE). 

 Prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează 

următoarele schimbări: 

 introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei învăţământului gimnazial la 

5 ani; generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12 clase. 

 modernizarea şi descongestionarea curriculumului, decizia ajungând la nivelul şcolii, iar profesorul 

va putea folosi până la 25% din orele de curs pentru a răspunde nevoilor individuale ale elevilor 
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 descentralizarea - care se va realiza prin transferul de responsabilităţi către Consiliul de administraţie 

al unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale. 

 prijinirea învăţământului profesional şi ethnic, care se va concretiza prin: asigurarea dobândirii unei 

calificări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea învăţământului liceal (filiera 

tehnologică) şi postliceal; extinderea utilizării sistemului de credite transferabile (de ex.între 

învăţământul liceal tehnologic şi cel postliceal);  

 stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii. 

 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei  de la  Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” este  

înfiinţată în baza următorului cadru legal: 

 Legea Educației Naționale  nr.1/2011 , cu completările şi modificările ulterioare; 

 Legea Nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG Nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii, Art.(11) şi Art. 

(12); 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

OMEdC Nr. 5079/2016; 

 O.U.G 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Legea nr. 87 din 13 aprilie 2006  H.G. nr. 1258 din 18 oct.2005 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a A.R.A.C.I.P. cu modificările ulterioare; 

 O.M.Ed.C. nr.4889/2006 privind generalizarea instruirii pentru asigurarea calităţii în EFP la nivelul 

reţelei ÎPT  
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I.  POLITICA REFERITOARE LA CALITATE 

CEAC îsi bazeazã activitatea pe selectarea si adoptarea celor mai potrivite procedure necesare scopului 

pentru care a fost înfiinþatã si anume asigurarea calitãtii centratã preponderant pe rezultatele învãtãrii, 

exprimate în termeni de cunostinte, competente, valori si atitudini care se obtin prin parcurgerea si 

finalizarea unui nivel de învãtãmânt . 

Misiunea CEAC constă în crearea cadrului conceptual, normativ si funcţional adecvat asigurării si 

îmbunătăţirii calităţii educaţiei în Colegiul Tehnic Maria Baiulescu Braşov. In acest sens se au în vedere 

următoarele aspecte: 

 Construirea unui sistem intern coerent si unitar de management al calităţii 

 Centrarea managementului calităţii pe valoarea adăugată si pe progres instituţional 

 Îmbunătăţirea continuă a calităţii demersului educativ-formativ 

 Flexibilitatea si caracterul evolutiv al sistemului intern de management al calităţii 

 Producerea si diseminarea, sistematic, de informaţii coerente despre calitatea educaţiei 

 Cointeresarea si asigurarea participării întregului personal, a elevilor si părinţilor în implementarea 

sistemului calităţii în educaţie. 

 

In cadrul Colegiului  Tehnic ”Maria Baiulescu” Brașov, calitatea este un obiectiv central al strategiei 

generale a organizaţiei, această orientare fiind în concordanţă cu direcţiile de reformare a învăţământului 

tehnic preuniversitar din Uniunea Europeană. Orientarea generală a organizaţiei privind calitatea revine 

managementului de la cel mai înalt nivel, care trebuie să se asigure că serviciile realizate de şcoală sunt 

corespunzătoare cerinţelor clienţilor şi continuu îmbunătăţite în scopul creşterii satisfacţiei clientului. 

Principalele obiective privind calitatea, adecvate misiunii scolii, sunt următoarele: 

- Imbunătăţirea continuă a profilului de competenţe ale absolvenţilor prin proiectarea unor programe 

educaţionale adaptate continuu la cerinţele pieței muncii și ale societăţii; 

- Accentul pe activitatea didactică, realizarea de proiecte în cadrul unor parteneriate cu organizaţii din ţară şi 

din străinătate este o altă latură importantă a activităţii, ce contribuie la extinderea şi adecvarea 

competenţelor absolvenţilor la cerinţe noi, precum şi la perfecţionarea cadrelor didactice 
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- Evaluarea gradului de satisfacere a cerințelor firmelor angajatoare şi  atragerea sprijinului acestora  la 

îmbunătăţirea programelor de studiu, condițiilor de pregătire profesională prin dezvoltarea unor parteneriate 

cu organizaţiile din mediul economic şi social;  Aceasta ținând cont de faptul că beneficiarul final al 

serviciilor realizate de şcoală, al programelor educaţionale şi de cercetare, este societatea (prin organizaţiile 

angajatoare).  

- Calitatea proceselor educaţionale ce influențează  relaţiile cu elevii: şcoala trebuie să evalueze satisfacţia 

elevilor şi să asigure cadrul organizatoric şi metodele de participare eficientă a acestora la realizarea 

proceselor de instruire şi de evaluare şi la îmbunătăţirea acestora; 

- Evaluarea satisfacţiei personalului şi eficienţa muncii, dar și sprijinirea corpului didactic şi a întregului 

personal pentru perfecţionare. Se acre în vedere faptul că nivelul serviciilor şcolii este în relaţie directă cu 

pregătirea, calificarea şi reputaţia ştiinţifică a cadrelor didactice.  

- Realizarea acestor obiective generale presupune dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a sistemului de 

management al calităţii existent în şcoală. 

Oferta educaţională este bogată şi variată şi se stabileşte în funcţie de resursele umane, 

opţiunile părinţilor  şi  ale  elevilor, vizând  promovarea  unui  învăţământ  deschis  şi  flexibil,  capabil  să 

ofere tinerilor  o educaţie de înaltă calitate în domeniul învăţământului din ciclurile profesional, liceal şi 

postliceal în condiţii de egalitate, fără deosebire de sex, vârstă, etnie, religie.  

În scopul elaborării unei strategii asupra valorilor pe care vrem să le promovăm, dacă ne definim 

aşteptările referitoare la ce este sau la ce trebuie să devină şcoala, înainte de proiectarea schimbării, dorim 

să definim situaţia existentă, realizând o diagnoză a mediului intern şi extern. 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Corp profesoral format exclusiv din cadre 

didactice calificate; 

 Cadrele  cu  gradedidactice-definitiv,  grad 

II, grad I; 

 Cadre didactice perfecţionate prin stagiile 

de formare; 

 Participarea      cadrelor      didactice      la 

programele MECTS de formare continuă; 

 Directori     formaţi     în     managementul 

educaţional; 

 Existenţa   unei   oferte   educaţionale   în 

concordanţă cu nevoile de formare ale elevilor; 

 Pregătirea  suplimentară  a  elevilor  pentru 

examenul de bacalaureat, performanţă şi pentru 

recuperarea decalajelor în instruirea elevilor; 

 Bază    materială    bună cu 2 laboratoare    de 

informatică conectate la internet, laborator de 

fizică-chimie, cabinete de specialite, ateliere 

confectii, şi sală de sport reabilitată, cabinet 

medical şi cabinet de consiliere psihopedagogică; 

 Încălzire termică prin centrala proprie; 

 Colaborarea cu peste 50 de agenți economici ; 

 Colaborarea cu comunitatea locală și peste 20 de 

instituții publice, culturale, s.a. 

 Desfăşurarea    în    şcoală    a    numeroase 

activităţi  educative, extraşcolare conform unui 

calendar anual stabilit la nivelul Comisiei 

 Existența unei bune colaborări  cu Asociația 

Maria Baiulescu. 

 Reţinerea  faţă  de  schimbările  impuse  de 

spiritul reformei, cantonarea în atitudini de 

respingere a noului  în activitatea şcolii; 

 Existenta  unor  elevi  aflaţi  în  grija  unor 

tutori  nerecunoscuţi  din  punct  de  vedere 

legal; 

 Părinţi  care  nu  se  implică  în  rezolvarea 

problemelor    legate    de    frecvenţa    şi 

disciplina copiilor; 

 Insuficienta aplicare a metodelor moderne 

participativ-active în procesul de predare- 

învăţare-evaluare; 

 Flux informaţional, uneori, discontinuu şi 

distorsionat; 

 Lipsa     materialului     didactic     adecvat 

actualelor necesitaţi de învăţare; 

 Lipsa  unui  cabinet  metodic  prevăzut  cu 

spaţii      adecvate      pentru      depozitarea 

materialelor didactice; 

 Absenţa  unui  cabinet  multimedia  pentru 

învăţarea limbilor străine; 

 Lipsa rampelor pentru accesul la toate 

spaţiile şcolare a persoanelor cu handicap; 

 Deficienţe minore în comunicarea internă 

şi externă. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Declararea     învăţământului     drept     o 

prioritate naţională; 

 Creşterea      gradului      de      autonomie 

instituţională a şcolii; 

 Necesitatea       alinierii       învăţământului 

românesc   la   standardele   europene   de 

educaţie ; 

 Alocarea de fonduri europene în vederea 

 Subfinanţarea        învăţământului        prin 

nealocarea procentului de 6% din PIB; 

 Insuficienta stimulare materială a cadrelor 

didactice performante; 

 Lipsa      fondurilor      financiare      pentru 

achiziţionarea de materiale şi mijloace 

informative şi de comunicare; 

 Fonduri   insuficiente   pentru   cheltuielile 
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creşterii    eficienţei    şi   calităţii    actului 

educativ în România; lansarea proiectului ROSE 

 Accentuarea    rolului    parteneriatului    în 

dezvoltarea unităţii şcolare; 

 Dorinţa    autorităţilor   pentru reformarea şi 

modernizarea învăţământului românesc; 

 Deschiderea     instituțiilor publice locale față de  

problematica şcolii; 

 Disponibilitatea unor societăţi comerciale 

de   a   contribui   la   dezvoltarea   bazei 

materiale a şcolii; 

 Derularea    unor    importante     activităţi 

extrabugetare; 

 Organizarea       Târgului       de       oferte 

educaţionale; 

 Lărgirea  ofertei  de  formare  continuă  a 

personalului didactic prin forme multiple;  

curente ale şcolii, fie din cauza elaborării 

inadecvate a bugetului, fie din cauza reducerilor 

bugetare alocate pentru şcoli de către primărie; 

 Lipsa alocărilor bugetare pentru iniţierea şi 

derularea unor proiecte de dezvoltare şcolară; 

 Scăderea  populaţiei  şcolare   

 Creșterea numărului de elevi cu părinți / părinte 

plecați în starăinătate 

 Schimbări frecvente ale curriculum-ului si/sau 

metodologiilor de examen 

 

Strategia adoptată de către Colegiul Tehnic ”Maria Baiulescu” derivă din analiza profundă a 

mediului intern şi extern si ea constă in valorificarea punctelor tari ale organizaţiei şi a oportunităţilor oferite 

de mediul extern în scopul ameliorării  punctelor slabe şi diminuării ameninţărilor.  

In acest sens ne propunem să devenim o şcoală care să inspire elevilor şi părinţilor încredere în 

calitatea actului educaţional, confort psihic şi intelectual, dezvoltarea competențelor profesionale și sociale, a 

unei personalităţi autonome şi satisfacţie în raport cu  activităţile/proiectele derulate. Calitatea serviciilor 

educaţionale oferite vizează atingerea standardelor şi   ridicarea gradului de indeplinire a aşteptărilor 

beneficiarilor, aşteptări care trebuie identificate pe termen scurt şi lung. 

Toate activităţile  se vor derula intr-o  interdependenţă continuă de la demersul proiectiv , realizarea 

activităţilor, evaluare , revizuirea şi imbunatatirea. Acest ciclu  se va repeta in fiecare an şcolar , urmărind 

imbunătăţirea continuă rezultatelor şi creşterea satisfacţiei beneficiarilor 
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II. PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA EVALUĂRII SI ASIGURĂRII 

CALITĂŢII ÎN COLEGIUL TEHNIC MARIA BAIULESCU 

2016-2020 

1. Asigurarea calității activităților, pentru consolidarea Colegiului Tehnic ”Maria 

Baiulescu” ca instituție de nivel național 

Educația în învățământul tehnologic se desfășoara  într-un cadru concurențial din ce în ce mai 

accentuat, datorat pe de o parte creșterii ofertei de instruire și pe de altă parte, reducerii numărului de 

candidați. Colegiul Tehnic ”Maria Baiulescu”  trebuie să asigure absolvețtilor în primul rând competențe 

profesionale de înalt nivel. Acesta este rezultatul unor acțiuni ce trebuie să se deruleze într-un sistem de 

asigurare a călității clar structurat și eficient, dar și orientat către îndeplinirea cererilor formulate de 

beneficiari (absolvent si angajator). 
Pentru aceasta se impun o serie de acțiuni privind: 

  CEAC -   va derula procedurile necesare desfășurării activității și care au fost supuse  aprobarii 

Consiliului de administratie. 

 Eficientizarea mecanismelor de asigurare a calității la nivel de instituție, catedre, arii curriculare, 

compartimente etc. In evaluare, accentul se va pune pe calitatea proceselor de 

învățare/predare/instruire practica.In sistemul de evaluare se va avea în vedere și  criteriul „absorbției 

absolvenților” pe piata muncii. 

 Evaluarea internă periodică a calității activitatilor didactice si stiintifice, la nivelul catedrelor, 

comisiei de formare si dezvoltare profesionala, bazata pe indicatori formulati. 

 Utilizarea rezultatelor evaluării în eficientizarea activităților didactice, manageriale. In acest proces, 

elevii, beneficiarii directi, trebuie să fie activ implicați. 
  

2. Integrarea Colegiului Tehnic ”Maria Baiulescu”in spatiul european al invatamantului 

preuniversitar 

Pentru rezultate de anvergura și de durata este necesară armonizarea acțiunilor desfășurate de statele 

Uniunii Europene cu acțiunile la nivel național și la nivel instituțional, care să duca la rezultate concrete și 

viabile pe termen lung. Pentru aceasta sunt necesare: 

 Orientarea  CDL-urilor pentru a asigura absolvenților competențele necesare integrării pe piața 

regională, națională dar și  europeană a muncii și educației. 

 Realizarea de proiecte educaționale în parteneriat cu instituții din țară și străinatate. 

. 

3. Cresterea eficientei si competitivitatii procesului didactic prin: 

3.1. Cresterea competitivității 

 Diversificarea și flexibilizarea ofertei educaționale; 

 Modernizarea procesului didactic de predare/învățare prin dezvoltarea infrastructurii adecvată 

tehnologiilor informației și comunicării; 

 Dezvoltarea bazei materiale prin atragerea de fonduri suplimentare (implicarea agentilor 

economici, venituri proprii, comitetele de parinti sponsorizari, proiecte etc); 

 Perfecționarea sistemului de evaluare a elevilor prin diversificarea instrumentelor  de evaluare  
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3.2. Creșterea eficienței 

 Creșterea gradului de ocupare a posturilor didactice cu titulari  

 Numirea ca responsabili de compartimente/comisii/catedre metodice a cadrelor didactice care 

îndeplinesc criteriile de promovare, la standarde superioare; 

 Sprijinirea și stimularea cadrelor didactice pentru perfectionare și dezvoltarea profesională; 

 

4. Implicarea activã a agenților economici, pãrinților, instituțiilor şi autoritãților locale  în 

formarea profesionalã a elevilor.  

Se are în vedere: 

 Identificarea partenerilor, agenți economici, pentru a asigura formarea conform ofertei şcolare 

 Dezbateri cu agenții economici pe următoarele teme: 

 unitãți de competențã prevãzute în Standardele de Pregãtire Profesionale 

 elaborare şi adaptare CDL la condițiile locale 

 efectuarea instruirii practice a elevilor în cadrul unitãților partenere; 

 susținerea şcolii cu sponsorizãri financiare şi materiale; 

 Organizarea acțiunilor cu caracter extraşcolar în parteneriat cu instituții şi organizații locale pe 

teme de: sãnãtate, culturã, drepturi ale copilului, ecologie, protecția mediului; 

5. Adaptarea ofertei educaționale la dinamica pieței muncii 

Finalitatea procesului educațional constă în formarea de profesioniști capabili să se implice în 

progresul economic și social. Integrarea absolvenților pe piața muncii, valorificând competențele dobândite 

în anii de studiu, reprezintă o recunoaște a activității instituției. De aceea, este importanta dimensionarea si 

adaptarea ofertei educationale a unității școlare în conformitate cu previziunile pe termen mediu si lung 

privind dezvoltarea Regiunii Centru (PRAI), precum și cu cerințele de calitate și conținut exprimate de 

angajatori. 

Astfel, se va urmări: 

 Elaborarea şi implementarea unei proceduri de identificare a cererilor de pe piața muncii. 

 Elaborarea planului de şcolarizare în corelație cu cererile pieței muncii. 

 Organizarea sesiunilor de discuții cu  agenți economici parteneri vizând identificarea  nevoilor în 

ceea ce privește nivelul de calificare, abilitățile și competențele  absolvenților. 

 Adaptarea specializărilor existente și extinderea ofertei educaționale, atât la nivel liceal cât și 

profesional, tinând seama de necesitățile de pe piața muncii și de strategia de dezvoltare 

economică și socială conform PRAI ; 

 Aplicarea procedurii de monitorizare a inserției socio-profesionale a absolvenților Colegiului 

Tehnic ”M.Baiulescu”. 

6. Promovarea unui sistem eficient de management bazat pe principiile de parteneriat cu 

elevii și cu alți beneficiari ai procesului de învățământ 

 Implicarea activă și responsabilă a structurilor de conducere din instituție (Consiliul de 

administratie, consiliul profesoral, conducerile comisiilor, conducerile serviciilor administrative, 

financiar-contabile, biblioteca) în formularea strategiei de dezvoltare a instituției și în actul 

decizional. 

 Reactualizarea Organigramei cu evidențierea detaliată a structurilor și a nivelurilor de decizie, 

inclusiv în planul calității educației, a relațiilor de colaborare și subordonare dintre structuri. 
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 Discutarea programelor strategice și operaționale în structurile decizionale din școala și 

colaborarea cu elevii, parintii sau cu alti factori interesati. 

 Elaborarea anuala a unui Plan Operational pentru materializarea Planului de Actiune al Scolii si 

transpunerea operativă în practică, în consens cu realitățile fiecarei perioade 

 Transformarea paginii web a instituției în cartea de vizita a școlii noastre și canal de  promovare a 

rezultatelor instituției. 
  

7. Asigurarea calității vieții elevilor 

Perioada din liceu  este o perioadă de acumulări și reprezinta un moment important în formarea 

tinerilor ca specialiști și ca oameni. Una dintre responsabilitățile instituției este de a asigura cadrul 

instituțional necesar dezvoltării, în rândul tinerilor, a respectului pentru cunoaștere și pentru muncă; este 

necesară o evaluare a problemelor elevilor, a cerințelor și aspiratiilor acestora pentru a putea identifica 

(împreună cu beneficiarii) căile optime de acțiune. 

 Dezvoltarea unei infrastructuri IT (retele de calculatoare și conexiune la internet) în spațiile 

instituției, la care elevii să aibă acces o perioadă cât mai mare de timp; 

 Organizarea optimă a procesului didactic zilnic, cu respectarea programului de lucru și de pauza; 

 Imbunatățirea continuă a bazei documentare din biblioteca școlii și a accesului la aceasta; 

  Organizarea cât mai eficientă a stagiilor de instruire practică, pentru completarea reala a 

programului de studiu și familiarizarea cu mediul în care vor lucra după absolvire; 

 Implicarea activă a elevilor în găsirea soluțiilor de eficientizare a pregătirii profesionale; 

 Dezvoltarea unui sistem de consiliere și orientare pentru elevi; 

 Dezvoltarea și popularizarea în randul elevilor a activităților culturale, artistice și sportive 

organizate de scoala/ unități partenere 

 Sprijinirea logistică a activităților organizate de comitetul de elevi din instituție. 

  

8. Prevenirea şi diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar 

        Activitatea de preîntâmpinare a eşecului şcolar este extrem de complexă. În realizarea ei este necesară o 

coordonare eficientă a tuturor factorilor educaţionali în care, desigur, şcoala şi familia deţin prioritatea. Şi, 

pentru ca şcoala să-şi îndeplinească menirea, se impune derularea unor actiuni: 

 Alcătuirea şi actualizarea bazei de date privind frecvenţa abandonului şcolar  

 Identificarea  cauzelor  absenteismului scolar  

 Perfecţionarea şi diversificarea ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ, a calităţii procesului 

instructiv-educativ 

 Prevenirea/combaterea abandonului şcolar prin abordarea unor teme educative specifice în cadrul 

activităţilor de formare a cadrelor didactice 

 Prevenirea absenteismului/abandonului şcolar prin calitatea şi diversitatea activităţilor 

extracurriculare. 

 Implicarea responsabila a familiei în prevenirea abandonului şcolar. 
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    III. MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE  EVALUARE 
A CALITĂȚII 

 

Asigurarea calității în învătământul profesional şi tehnic se realizează atât la nivel de sistem, cât şi la 

nivel de furnizor şi se bazează pe Cadrul Național de Asigurare a Calitătii, dezvoltat în conformitate cu 

Cadrul Comun European de Asigurare a Calitătii (CCAC) pentru educație şi formare profesională şi implică 

desfăşurarea următoarelor procese: 

o autoevaluarea ( pe baza Manualului de Autoevaluare) 

o monitorizarea internă 

o monitorizarea externă 

o inspecția de validare a raportului de autoevaluare (pe baza Manualului de Inspectie pentru 

validarea externă a autoevaluării) 

Asigurarea calității în învătământul profesional şi tehnic presupune parcurgerea unui ciclu al calitătii, 

având următoarele etape principale: 

1. Elaborarea planului de actiune al şcolii (PAS) şi aprobarea de către Consiliul de Administratie al 

unitătii; acest document răspunde în termeni de dezvoltare instituțională priorităților regionale şi 

locale şi stabileşte prioritățile şcolii, cu precizarea obiectivelor propuse, a acțiunilor prin care se 

vor atinge aceste obiective şi cu stabilirea de termene şi responsabilități pentru fiecare acțiune. 

2. Monitorizarea internă coordonată de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calitătii din şcoală, 

prin care se urmăreşte dacă acțiunile propuse în PAS se desfăşoară conform calendarului propus, 

cu asumarea responsabilitătilor stabilite şi se evaluează procesul instructiv – educativ prin 

asistențe la ore. Monitorizarea internă permite identificarea imediată a dificultăților cu care se 

confruntă şcoala în atingerea obiectivelor stabilite sau care apar în procesul didactic curent la 

clasă şi identificarea unor soluții adecvate. Pe baza acestui proces continuu de monitorizare 

internă, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calitătii  raportul de monitorizare internă. 

3. Elaborarea raportului de autoevaluare (RAEI) de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calității şi transmiterea lui la ISJ Bașov şi CNDIPT în paralel cu inițializarea și completarea 

acestuia pe platforma dedicată. 

4. Elaborarea Planului de îmbunătătire a calității de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii. Planul de îmbunătățire se realizează pe baza raportului de autoevaluare şi trebuie să  țină 

cont de posibilitățile reale ale şcolii de a-l îndeplini în anul şcolar următor. 

5. Revizuirea Planului de Actiune al Şcolii, în concordanță cu planul de îmbunătățire a calitățtii. 

 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calitătii din Colegiul Tehnic ”M.Baiulescu” îşi propune: 

 

A. În domeniul planificării calității: 

 să stabilească măsuri pentru consolidarea culturii calității; 

 să creeze baze de date şi cunoştințe în domeniul asigurării calității care să permit autoevaluarea 

internă; 

 să identifice nevoile absolvenților, angajaților, comunității, ale propriului personal didactic 

şi administrativ şi ale elevilor. 
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B. În domeniul controlului calitătii: 

 să elaboreze metodologii de evaluare a activităților din unitatea școlară, conform criteriilor şi 

practicilor europene în domeniul calității; 

 să analizeze şi să evalueze performanțele actuale; 

 să verifice şi să evalueze implementarea programele de învățământ; 

 să interpreteze rezultatele, respectiv să stabilească abaterile de la standardele stabilite; 

 să identifice oportunitățile pentru acțiuni corective; 

 

C. În domeniul îmbunătătirii calității: 

 să evidentieze necesitatea de îmbunătățire; 

 să asigure implementarea strategiei şi politicilor pentru îmbunătățirea continuă a calității             

proceselor de predare şi învățare; 

 să stabilească şi să inițieze acțiuni corective şi preventive; 

 să asigure feed-back-ul din partea elevilor; 

 să asigure feed-back-ul din partea angajatorilor; 

 să propună evaluări interne şi evaluări externe; 

 să publice materiale privind asigurarea calității la Colegiul Tehnic ”M.Baiulescu” 

 să prezinte recomandări privind asigurarea calității în unitatea școlară. 

 

 

IV. INSTRUMENTE ŞI PROCEDURI DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII 
 

Procedurile pentru calitate se aplică în cazul tuturor activităților desfăşurate în cadrul Colegiului 

Tehnic ”M.Baiulescu”: administratie; Consiliul  de Administratie şi Consiliul Profesoral; admiterea; 

predarea şi învătarea; evaluarea elevilor; rețele de colaborare între şcoli; rețele de colaborare la nivel extern; 

relatiile cu societatea. 

  (1) Administrarea se realizează pe baza planurilor de management strategic elaborate anual  (Plan 

Operational) și al Planului de Acțiune al Școlii (PAS)  aprobate de Consiliul de Administratie unității școlare 

  (2) Procesul de predare – învățare se desfăşoară conform metodologiei şi normelor de calitate având în 

vedere următoarele componente: programe de studiu; managementul procesului de predare – învățare; 

strategia de predare, resursele de învătare. 

  (3) Evaluarea elevilor se desfăşoară conform metodologiei şi normelor de calitate, avându-se în vedere 

utilizarea unor metode echitabile de evaluare, corecte şi fiabile, precum şi reglementarea şi comunicarea  

modalităților de examinare şi  a obiectivelor evaluării. 

  (4) Relațiile cu societatea, rețelele de colaborare între şcoli funcționează pe baze contractuale prin 

stabilirea de parteneriate. 

 

Tipuri de instrumente pentru evaluarea internă (autoevaluarea) calităţii:  

1. Fişe şi alte instrumente de evaluare;  

2. Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din şcoală din şcoală;  

3. Chestionare; 

4. Ghiduri pentru interviuri;  
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5. Ghiduri de observaţie;  

6. Tipuri de proiecte;  

7. Rapoarte scrise;  

8. Diferite fişe de apreciere;  

9. Plan operaţional;  

10. Fişe de analiză a documentelor şcolii;  

11. Obiecte concrete: rezultate „materiale” ale proiectului;  

12. Standarde, metodologii, ghiduri de bune practici, alte instrumente privind evaluarea instituţională şi 

asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau local 

 

 

V. MODALITĂȚI ŞI PROCEDURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A  CALITĂȚII 
 

Avându-se în vedere descriptorii de performanță din raportul de autoevaluare, în cadrul 

managementului calității îmbunătățirea calității se face prin: 

 evaluări periodice – întruniri lunare ale membrilor comisiei şi analiza activităților comisiei în 

o perioada anterioară desfăşurării întâlnirii; 

 evaluare finală prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfârşitul anului; 

 elaborarea Planurilor de îmbunatățire conform metodologiei şi avându-se în vedere punctele slabe 

care reies din raportul de autoevaluare (RAEI); 

 elaborarea şi aplicarea periodică de chestionare care vizează activitățile membrilor  personalului 

pentru asigurarea calității în învățământ; 

 planul de îmbunătățire elaborat este aplicat prin îndeplinirea acțiunilor precizate referitoare la 

punctele slabe din planul de îmbunătățire şi respectarea termenelor limită de desfăşurare a 

acțiunilor. 

 planul de măsuri remediale cu obiective clare pentru întreaga şcoală. 
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ORGANIGRAMA UNITĂȚII ȘCOLARE 

- COLEGIUL TEHNIC MARIA BAIULESCUBRAȘOV – 
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PLANUL  STRATEGIC  AL  EVALUĂRII  ŞI  ASIGURĂRII  CALITĂŢII  ÎN  
COLEGIUL TEHNIC  „MARIA BAIULESCU” BRAȘOV 

2016 - 2020 

 

Orientarea generală a unității școlare privind calitatea revine managementului de la cel mai înalt nivel, care trebuie să se asigure că serviciile 

realizate de şcoală sunt corespunzătoare cerinţelor clienţilor şi continuu îmbunătăţite în scopul creşterii satisfacţiei clientului. 

 

Ţinta 1: Promovarea unei oferte educaţionale  relevante şi atractive   pentru beneficiari 

Obiective: 

1. Promovarea ofertei educaţionale pe baza studiilor de marketing educaţional şi adecvarea ofertei educaţionale la nevoile  beneficiarilor prin autorizarea până în 2018 a 

încă unei specializări noi: tehnician în turism și acreditarea specializării Tehnician maseur  până la finele anului scolar 2016/2017.  

2. Lărgirea gamei de acţiuni extracurriculare astfel încât să ofere posibilitatea ca fiecare elev să participe anual ( până în  2020)  la minim  o activitate (în afara 
activităților Saptămâna altfel). 

3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de orientare  şcolară şi profesională ( fiecare elev  să beneficieze de consiliere într-un program de O.S.P. derulat la nivelul şcolii )  

Obiective Acţiuni Indicatori de 

realizare 

Orizont

 

de timp 

Responsabili Resurse  Parteneri 

1 Promovarea ofertei 

educaţionale pe baza 

studiilor de marketing 

educaţional şi adecvarea 

ofertei educaţionale la 

nevoile  beneficiarilor 

prin acreditarea și  

autorizarea, până în 2017 

a calificărilor  de 

Derularea procesului de 

acreditare, autorizare a 

noilor calificări 

OMECTS de 

autorizare 

Sept. 2017 CEAC  

Echipa managerială  

Documente specifice 

Formulare adecvate 

Taxa de autorizare 

IŞJ   

Consiliul Local 

 Asociaţia Părinţilor 

Realizarea anuală a unui 

studiu de marketing pentru 

promovarea  unei oferte  

educaţionale  

competitive 

  

 

Studiu de marketing în 

zonele de recrutare a 

elevilor  

Anual    Director 

Comisia de marketing  

Consiliul Elevilor 

Chestionare 

Interviuri 

Pliante 

Date statistice 

IŞJ  

Consiliul Local  

Agenti economici 

Asociaţia Părinţilor  
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Tehnician maseur și 

Tehnician în turism  

 

 

 

Desfăşurarea în fiecare an 

şcolar a unei activităţi de 

promovare cu vizibilitate 

largă în comunitate  

  

Creşterea mediei de 

admitere cu 0,5 puncte 

2019 

Echipa managerială 

Comisia de marketing  

CEAC 

Consiliul Elevilor 

Acțiuni la Targul liceelor, 

școlii profesionale,   

Zilele porților deschise 

IŞJ  

Consiliul Local  

Agenti economici  

Asociaţia Părinţilor  

 

  

2. Lărgirea gamei de 

acţiuni extracurriculare 

astfel încât să ofere 

posibilitatea ca fiecare 

elev să participe anual ( 

până în  2019) la câte o 

activitate  

 

Lărgirea gamei de acţiuni 
extracurriculare, astfel încât 
să ofere posibilitatea fiecărui 
elev să participe  semestrial  
la o activitate în acord cu 
nevoile lui de învățare și 
dezvoltare personală; 

 

 

Cresterea nr. De 

parteneri 

educaționali cu min. 

10%față de anul 

2015 

 

 

2020 

Director 

Administratori de 

patrimoniu şi financiar   

Biblioteca 

Calculatoare 

Laboratoare 

Sala de festivități 

Sala de sport  

 

IŞJ  

CJRAE 

Consiliul local  

Asociaţia  Părinţilor  

 

Formarea continuă a 

diriginţilor pentru adaptarea 

activităţilor  educative și a 

celor extracurriculare la 

particularităţile / 

caracteristicile claselor de 

elevi. 

 

 Creşterea numărului  

de cadre didactice care 

au urmat un curs de 

formare cu teme de 

dezvoltare a 

personalității elevilor cu 

5 %  

Anual  Psihologul şcolar 

Comisia Diriginţilor 

Coordonator de 

proiecte  şi  programe 

extracurriculare 

Cărți/studii de 

specialitate 

Resurse audio-video 

adecvate 

IŞJ  

CJRAE CCD 
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Îmbunătăţirea   abilităţilor   

profesorilor   de   a valorifica 

mai eficient valenţele 

fiecărei discipline în 

consilierea, educarea 

elevilor. 

 

 

 

Realizarea în cadrul 

fiecărei comisii 

metodice , în fiecare an 

a cel puţin unei 

activităţi cu această 

temă  

 

  Anual  Director 

Şefii Comisiilor metodice 

Chestionare 

Interviuri 

 

IŞJ  

CJRAE 

Asociaţia  Părinţilor  

 

 

3. Îmbunătăţirea 

calităţii   serviciilor   

de   orientare  şi  

consiliere şcolară şi 

profesională  astfel 

încât fiecare elev  să 

beneficieze de 

consiliere într-un 

program de O.S.P. 

derulat la nivelul şcolii  

 

Formarea continuă a 

personalului didactic a diriginţilor pentru adaptarea activităţilor  de  consiliere şi orientare  şcolară la particularităţile/ caracteristicile claselor de elevi. 

 Creşterea numărului  

de cadre didactice 

care au urmat un curs 

de formare cu teme 

de OSP cu 5 %  

Anual  Psihologul şcolar 

Comisia Diriginţilor 

Coordonator de 

proiecte  şi  programe 

extracurriculare 

Oferta de cursuri CCD 

 

IŞJ  

CJRAE 

CCD 

Îmbunătăţirea   abilităţilor   

profesorilor   de   a valorifica

 mai eficient 

valenţele fiecărei 

discipline în consilierea 

privind cariera. 

Realizarea în cadrul 

fiecărei comisii 

metodice , în fiecare an 

a cel puţin unei 

activităţi cu această 

temă  

 

  Anual  Director 

  Şefii Comisiilor metodice 

 Chestionare 

 Resurse audio-video 

IŞJ  

CJRAE 

Asociaţia  Părinţilor  

 

Elaborarea  unui set de   

suporturi informaţionale 

necesare în activitatea de 

consiliere şi orientare. 

 

Realizarea unui ghid  

de orientare şcolară şi 

profesională care să 

țină cont de specificul 

şcolii noastre  

2018 Psihologul şcolar 

Coordonator de 

proiecte  şi  programe 

extracurriculare 

Resp. CEAC 

Materiale din presa 

despre activitățile , 

realizările colegiului 

 

Site-ul colegiului 

 

  

CJRAE 

Asociaţia  Părinţilor  
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Ţinta 2: Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi stimularea excelenţei prin implementarea unui curriculum centrat pe competenţe-cheie 

Obiective: 

1. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului de predare – învăţare – evaluare, prin aplicarea unui curriculum 

bazat pe competenţe-cheie şi prin promovarea învăţării centrate pe elev; 

2. Ridicarea performanţelor elevilor  la examenele de final de ciclu și a participanţilor  la concursurile şcolare  

3. Optimizarea capacităţii de aplicare a instrumentelor de management şi de asigurare a calităţii; 

3.  Îmbunătăţirea condiţiilor oferite pentru desfaşurarea tuturor activitaţilor in cadrul liceului  
Obiectiv Acţiuni Indicatori de 

realizare 

Orizont de 

timp 

Responsabili Resurse Parteneri 

1.Dezvoltarea 

competenţelor 

profesionale ale 

cadrelor didactice 

în  vederea   

creşterii calităţii 

actului de predare– 

învăţare– evaluare, 

prin aplicarea unui 

curriculum bazat pe 

competenţe-cheie şi 

prin promovarea 

învăţării centrate pe 

elev; aplicarea unui 

curriculum bazat pe 

Identificarea  stilurilor  de  învăţare  ale 

tuturor elevilor. 

Numărul de clase la 

care s-a aplicat 

chestionarul 

Anual Psihologul şcolar  

Comisia Diriginţilor 

Chestionar   

Materiale de 

specialitate 

ISJ, CJRAE 

Elaborarea la nivelul fiecărei catedre a 

unor materiale auxiliare adaptate 

diferitelor stiluri de învăţare ale elevilor. 

Sinteză anuală a 

auxiliare realizate  

Anual  Director 

CEAC 

Comisia de 

curriculum 

Internet 

Date statistice 

ISJ, 

CCD 

Aplicarea unor strategii didactice care să 

vizeze crearea unor situaţii de învăţare prin 

cooperare, în vederea dezvoltării 

inteligenţelor multiple, a gândirii critice şi 

creative. 

Numărul de 

activităţi 

didactice   bazate pe 

strategii activ - 

participative 

anuale 

2016-2020 Director 

CEAC 

Comisia  de curriculum 

Mijloace 

didactice 

moderne 

ISJ , 

CCD 
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competenţe-cheie şi 

prin promovarea 

învăţării centrate pe 

elev 

Organizarea unor activităţi metodice pe 

teme de didactică, aspecte ştiinţifice 

controversate ale disciplinei, noutăţi în 

domeniul disciplinei , gândirea critică şi 

inteligenţele multiple  

Numărul 

activităţilor 

organizate 

anuale 

Semestrial Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Fișe de 

lucru 

Laptop 

Video 

proiector 

Ecran 

ISJ 

CCD  

MECTS ISE 

Universitatea 

Transilvania  

Diseminarea bunelor practici privind 

învăţarea  centrată  pe  elev,  în  cadrul 

activităţilor fiecărei Comisii metodice. 

Numărul 

activităţilor metodice 

cuprinse în portofoliile 

comisiilor metodice 

anuale 

Anual Director 

Comisi metodice Profesori 

metodişti Profesori 

formatori 

Proiecte 

didactice 

Planșe 

Fișe de lucru 

ISJ  

CCD 

Parteneriate în proiecte 

educaţionale  

şi/sau 

POSDU 

 Abilitarea profesorilor în vederea 

optimizării strategiilor şi a instrumentelor de 

evaluare, astfel încât acestea să fie realizate 

prin îmbinarea evaluării performanţelor 

individuale ale elevilor cu evaluarea 

performanţelor colective   echipă. 

Numărul 

activităţilor 

metodice 

cuprinse în portofoliile 

comisiilor 

metodice 

anuale – min.3/an 

2016-2020 Director 

Comisii metodice 

Profesori 

metodişti 

Profesori 

formatori 

Fișe de 

evaluare 

Portofolii 

Proiecte 

ISJ  

CCD 

Parteneri în proiecte educaţionale  şi/sau POSDRU 

2. Ridicarea 

performanţelor 

elevilor participanţi 

la concursurile 

şcolare  

 

Organizarea unor programe de pregătire 

suplimentară  cu elevii  în vederea atingerii 

performanţei  şcolare la examene naţionale 

şi la examene de admitere. 

Procentele de 

promovare la 

examene naţionale 

cresc cu 8% pana 

2019 

Numărul   elevilor 

admişi într-o 

formă superioară de 

învăţământ  +3%anual 

2016-2020 Director 

Comisii metodice 

Planificarea 

activităților 

Grafice 

Materiale 

suplimentare 

ISJ  

Parteneri în proiecte educaţionale 
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Organizarea unor programe de pregătire 

intensivă a loturilor participante la 

concursurile şi olimpiadele şcolare. 

Rezultatele 

obţinute la 

concursuri şi 

olimpiade şcolare 

anual – min.5 premii 

anual 

2016-2020 Director 

Comisii metodice 

Culegeri 

Fișe de 

evaluare 

Modele de 

subiecte 

ISJ  

Parteneri în proiecte educaţionale 

3  Optimizarea 

capacităţii de 

aplicare a 

instrumentelor de 

management şi de 

asigurare a calităţii; 

Promovarea unei culturi organizaţionale 

a calităţii prin implementarea 

componentelor sistemului naţional de 

management şi asigurare a calității  calităţii. 

Realizarea unor noi 

instrumente pentru 

evaluarea internă  

2016-2020 Director 

CA 

 CEAC  

Comisii metodice 

Proceduri 

interne 

Chestionare 

ISJ  

Asociaţia de 

părinţi  

Realizarea unor instrumente de înregistrare a 

progresului fiecărui elev  la fiecare disciplină  

de-a lungul   fiecărui ciclu curricular   

Portofoliu  cadrului 

didactic  

Fișe de progres 

2018 CEAC  

Responsabili comisii 

metodice 

Modele de 

teste 

Grafice 

Caietul 

dirigintelui 

ISJ  

Consiliul elevilor  

Evaluarea şi revizuirea sistemului calităţii 

educaţiei. 

Numărul de 

documente CEAC 

revizuite anual 

Anual Director 

CA CEAC Comisii 

metodice 

Raport intern 

Plan 

managerial 

ISJ  

ARACIP 
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Ţinta nr . 3 :Creşterea prestigiului şcolii în comunitate , printr-o implicare de substanţă şi prin derularea proiectelor naţionale, europene şi internaţionale  

Obiective: 

1. Promovarea participării la educația permanentă și sprijinirea formării unei culturi a învățării pe tot parcursul vieții prin creşterea numărului de proiecte  naţionale 

şi internaţionale  în care colegiul este implicat cu 5% în fiecare an 

2. Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie 

3. Îmbunătăţirea  dialogului  şi colaborării cu   beneficiarii educaţiei   

 

Obiectiv Acţiuni Indicatori de  

realizare 

Orizont de 

timp  

Resurse Responsabili Parteneri 

1. Creşterea numărului de 
proiecte  naţionale şi 
internaţionale  în care 
colegiul este implicat cu  
5% în fiecare an  

Atragerea  unor posibili 

parteneri ai şcolii din rândul 

agenţilor economici, 

partenerilor educaționali, 

instituții publice  în vederea 

conceperii şi valorificării unor 

activităţi / proiecte comune 

prin: 

a. Identificarea 

problemelor, nevoilor 

concrete şi cererii de 

educaţie la nivelul 

partenerilor potenţiali; 

b.Precizarea  finalităţilor  

comune  care pot sta la 

baza parteneriatului; 

c.Stabilirea  priorităţilor  pe  

care  şcoala doreşte să 

Numărul de 

proiecte şi 

programe va crește 

anual cu 5% 

 

2016-2020 Profesori și 

elevi 

interesați 

Pliante 

specifice 

Protocoale 

de 

colaborare 

 

Director 

Resp CEAC 

Coordonator 

de proiecte şi 

programe 

extracurricuare 

Consiliul local 

Instituţii 

partenere, 

Camera de 

comerţ Agenţi 

economici 



 
COLEGIUL TEHNIC MARIA BAIULESCU BRASOV 

 

22 
 

le acopere prin 

intermediul parteneriatului; 

d.Clarificarea condiţiilor  

concrete pentru 

derularea efectivă a 

parteneriatelor; 

2. Promovarea şi 

valorificarea diversităţii  şi 

interculturalităţii în 

educaţie 

Susţinerea programelor 

educaţionale care 

promovează 

diversitatea culturală şi 

valorificarea tradiţiilor  

Număr 

programe/acțiuni 

educaţionale 

implementate 

anual – min. 4 

2016-2020 Proiecte/partener

iate educaționale 

Internet  

Site-ul colegiului 

Pliante, broșuri 

Director 

Comisia 

proiecte şi 

programe 

 

CEAC de programe Coordonator pentru proiecte  si programe educative scolare  si extracurriculare 

Consiliul local  

si judetean 

Instituţii 

partenere- 

poliţia,biserica, 

DJTS, 

DSP,DCPN 

3.Îmbunătăţirea  
dialogului şi colaborării  

cu beneficiarii educaţiei  

 

Participarea  elevilor  ca 

parteneri în educaţie   

Încurajarea iniţiativelor  şi 

deciziilor elevilor, precum  

şi responsabilizarea acestora 

 în realizarea lor 

Numărul de 

proiecte şi 

programe – va 

crește până în 2020 

cu 10% față de 

2016 

2016-

2020 

Profesori și elevi 

interesați 

Pliante specifice 

Protocoale de 

colaborare 

 

Director 

Coordonator 

de proiecte şi 

programe 

extracurricuare 

Instituţii 

partenere, 

Camera de 

comerţ Agenţi 

economici 

Implicarea mai activă  a 
părinților în activitățile 
școlii, întărirea legăturilor 
cu Consiliul reprezentativ al 
părinților 

Minim 3 acțiuni /an 
comune cu 
reprenetanți ai 
părinților 

2016-2020 Profesori,  

Părinți 

Protocoale 

de 

colaborare 

 

Direcțiune,  

CEAC 

Comisia 
diriginților 

 

Aplicarea criteriilor 
obiective de evaluare 
şi promovare în carieră 

a personalului didactic 

Numărul de cadre 
didactice care au 
promovat în 
carieră  anual 

2016-2020 Date statistice 

Certificate 

Director 
C.A. 

ISJ 
CCD 

Universitatăți 
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 Reducerea cazurilor de 
violenţă.  
Diminuarea numărului  
notelor scăzute la purtare 
din cauza indisciplinei . 

Reducerea cu 10%, 

până în 2020 a 

notelor scăzute la 

purtare din cauza 

disciplinei. 

2016-2020 Materiale 

informative 

Filme tematice 

Regulamentul 

Intern 

Director 
C.A. 

Inspectoratulde 
Poliţie,  

Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor, 

Consiliul local 

 

Ţinta nr . 4  Asigurarea climatului socio-afectiv deschis comunicării 

Obiective: 

 1.    Eficientizarea funcţionalităţii patrimoniului şcolii.  

 2.   Modernizarea patrimoniului școlii, dezvoltarea acestuia prin accesarea de fonduri europene; 

 3.   Identificarea unor surse suplimentare de finanţare în vederea motivării elevilor performanţi; 

 4.   Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii; 

Obiectiv Acţiuni Indicatori de  

realizare 

Orizont de 

timp  

Resurse Responsabili Parteneri 

 

1.    Eficientizarea 

funcţionalităţii 

patrimoniului 

şcolii. 

Monitorizarea 

graficelor de utilizare 

a spatiilor; 

Colaborarea eficientă 

cu toți factorii 

interesați – Primărie, 

ISJ, Asociații, Părinți; 

Amenajarea și 

dotarea 

corespunzătoare a 

cabinetelor, 

Materiale de 

prezentare a 

rezultatelor proiectului; 

2 laboratoare TIC – 

imbunătățite; 

Cabinet de Tehnician 

hotelier – înființare si 

amenajare; 

Cabinet Tehnician 

maseur - îmbunătățire.  

2016-

2020 

 

Fonduri europene; 

Fonduri 

extrabugetare; 

Materiale 

didactice, 

echipamente 

corespunzătoare  

 

Director 

Comisia 

CEAC 

Administr

ator 

Primăria; 

ISJ 

Brașov 

 

Asociații 

partenere 



 
COLEGIUL TEHNIC MARIA BAIULESCU BRASOV 

 

24 
 

laboratoarelor, 

atelierelor 

2.Modernizarea patrimoniului 

școlii, dezvoltarea acestuia 

prin accesarea de fonduri 

europene; 

 

Colaborarea cu partenerii 

interesați în dezvoltarea 

instituțională. 

Înlocuirea 

mobilierului 

deteriorat în 

proporție de 

50%; 

Amplasarea de 

video 

proiectoare în 

70%din sălile 

de clasă. 

Site-ul colegiului; 

Fonduri 

extrabugetare; 

Fonduri din 

proiecte 

europene, MEN  

(proiect ROSE) 

2016-2018 

 

 

 

2020 

Echipa de 

proiecte 

internaționale; 

Administrator de 

patrimoniu; 

Contabil-șef. 

MEN 

ISJBrasov 

Asociația de 

părinți 

Asociația 

M.Baiulescu 

3.Crearea unui climat de 

siguranţă fizică şi 

libertate spirituală pentru 

elevii şcolii; 

 

Elaborarea unui Plan al 

activităților extrașcolare 

adecvat specificului 

colegiului tehnic. 

Editarea revistei 

școlii; 

Organizarea a cel 

puțin unei activități 

extrașcolare pe 

lună. 

Elevi cu 

aptitudini; 

Profesori 

interesați; 

Calculatoare; 

Pliante, afișe, 

invitații; 

Imagini 

relevante. 

Bianual; 

 

 

Lunar  

Responsabila 

colectivului de 

redacție; 

Diriginții, 

responsabil   

programe 

educative. 

Asociația de 

părinți; 

Parteneri 

educaționali 

 Elaborarea unui Plan de 

pază eficient, coroborat cu 

Regulamentul Intern 

Elaborarea 

procedurilor de acces 

și circulație în școală; 

Organizarea 

serviciului pe școală 

pentru profesori/elevi 

și monitorizarea 

respectării acestuia. 

Regulamentul 

Intern; 

Plan de pază; 

Grafice, 

planificări; 

Strategii de 

îmbunătățire; 

Personal pază. 

Anual; 

 

 

Lunar; 

 

 

 

Comisia 

pentru 

organizar

ea 

serviciului 

pe școală; 

Directori. 

Poliția 

Comunita

ră; 

Jandarme

ria; 

Primăria. 
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4. Crearea unui climat de 

siguranţă fizică şi 

libertate spirituală pentru 

elevii şcolii; 

 Promovarea drepturilor 

omului şi formarea 

competenţelor specifice 

societăţii cunoaşterii şi 

dezvoltării economice 

durabile; 

Desfăşurarea  unor  

lectorate,  work-shop-uri 

pe teme ca: educaţia non- 

violentă în familie, climatul 

afectiv al familiei şi 

personalitatea copilului, 

relaţia părinţi-adolescenţi 

etc;  

Dezvoltarea de atitudini 

pozitive privind: sportul şi 

sănătatea, sportul şi 

educaţia, sportul şi 

democraţia, spiritul sportiv 

Minim 2 work-

shopuri/sem privind 

problematica 

specifică cu 

participarea elevilor 

 

Derularea a cel 

puțin două proiecte 

anual pe tema non-

violența   

 

 

 

 

40% dintre elevi 

participă la 

competițiile sportive. 

Lecții 

demonstrative; 

Afișe cu impact 

pozitiv; 

Site-ul 

colegiului; 

Numărul de 

materiale 

promoţionale 

realizate  anual; 

 

 

 

 

Promovarea 

concursurilor 

existente 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director; 

CEAC 

Coordonator 

pentru proiecte 

si programe 

educative scolare 

Psiholog scolar 

 

 

 

 

 

Director 

Comisia proiecte 

educative 

 de programe Coordonator pentru proiecte  si programe educative scolare  si  extrașcolare. 

Instituţii   

p u b l i c e  

partenere, 

ONG-uri  

ISJ Brasov 

 

 

Parteneri 

educaționali,  

Asociații, 

Reprezentanți 

părinți 

 

ISJ Brasov, 

DJTS 

MEN  

Unități partenere 
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PLAN OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII    2016-2017 

Nr. 

crt 

Obiective specifice Activităţi Resurse Responsabilităţ

i 

Termen Modalităţi de 

evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

realizare 

I Implementarea unei 

culturi a calităţii pentru 

personalului didactic, 

didactic auxiliar , 

nedidactic, părinţi, elevi, 

reprezentanţi ai 

comunităţii   în anul şcolar 

2016-2017 

1.Definirea CEAC la 

nivelul şcolii și 

organizarea activității 

acesteia 

- Legislaţie specifica acestui 

domeniu: LEN 1/2011, Legea 

87/2006 şi OUG 75/2005 – 

 - procedura de alegere a CEAC 

-  coli, markere, flip-chart, 

videoproiector, laptop, ecran  

 umane: membrii CP 

Director 

Consiliul 

profesoral 

octombrie 2016 Procesul verbal 

al CP 

Decizia de 

numire a CEAC 

şi a 

coordonatorului 

acesteia 

-1 proces verbal cu 

aprobarea CA 

pentru constituirea 

noului CEAC 

-rspectarea 

procedurii de 

alegere a CEAC  

  2.Revizuirea 

Regulamentului de 

organizare şi 

funcţionare a CEAC 

 de timp: 1 lună 

 de spaţiu:laborator TIC 

 materiale: 
- coli, markere, flip-chart, , 

laptop, analiza SWOT a CEAC 

pe an şcolar anterior  

 umane: membrii CEAC 

Coordonator 

CEAC 

 

noiembrie 2016 

Revizuirea 

regulamentului 

și realizarea 

modificărilor 

necesare 

1 regulament de 

organizare şi 

funcţionare a 

CEAC 

  3. Documentarea 

membrilor CEAC cu 

privire la întreaga 

legislaţie cu privire la 

domeniul asigurării 

calităţii în educaţie 

 de timp: semestrial 

 de spaţiu:cabinet TIC , 
bibliotecă 

 umane: membrii CEAC 

 logistice: internet, 
videoproiector 

 

Coordonator 

CEAC 

 

Semestrial 

Toate 

documentele 

din inventarul 

legislativ al 

ARACIP au fost 

parcurse 

1 mapă cu 

materiale 

legislative 

specifice ARACIP 

şi un folder/CD în 

care să fie stocate 
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documente 

legislative ale 

calităţii în vigoare 

  4. Elaborarea unui 

nou set de proceduri 

şi revizuirea celor 

existente 

 de timp: semestrial -1work-
shop 

 de spaţiu:cabinet TIC 

 materiale: 
set de proceduri,internet,site 

ARACIP , calculatoare, 

imprimante, dosare 

 umane: membrii CEAC şi 
responsabilii de arii curriculare 
şi compartimente din şcoală 

 

Director 

Coordonator 

CEAC 

 

aprilie 2017 

 

Verificarea  

procedurilor 

existente și 

adaugarea a 

min 5  

proceduri noi  

Toate procedurile 

existente au fost 

revizuite 

Au fost redactate 

procedurI pentru 

domeniile 

semnalate de 

CEAC 

  5. Revizuirea mapelor 

de lucru utilizate în 

procesul de evaluare 

internă 

la nivelul şcolii 

 de timp: un work-shop, trimI 
2017 

 de spaţiu:cabinet  TIC 

 materiale: 
set de proceduri,internet,site 

ARACIP , calculatoare, 

imprimante, dosare, curriculum, 

planuri ale Comisiilor, fişe de 

evaluare, chestionare 

 umane: membrii CEAC şi 
responsabilii de arii curriculare 
şi compartimente din şcoală 

Membrii CEAC Feruarie  2017 Toatele 

documentele 

din mapele de 

evaluare au 

fost actualizate 

în acord cu 

legislaţia în 

vigoare 

1 mapă de lucru 

revizuită pentru 

fiecare membru al 

CEAC 

  6. Diseminarea 

activităţii CEAC la 

nivelul tuturor 

cadrelor didactice, 

 de timp: întalniri de 
prezentare min 2/an in CP, 
sedințe cons.Reprezentativ al 
Părinților 

 de spaţiu:cabinet TIC 

Coordonatorul 

CEAC şi 

informatician 

şcoală 

semestrial 80% din părinţi, 

elevi, profesori 

au parcurs 

conţinutul 

Cel puţin 1 postare 

pe site şcoală cu 

informaţii din 

activitatea CEAC 
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elevilor, părinţilor şi a 

tuturor rapoartelor, 

actelor normative din 

domeniul asigurării 

calităţii 

 materiale:site şcoală, 
internet,pliante 

 umane: membrii CEAC şi 
directiune 

 

diseminat 

II  Implementarea  a cel 

puţin 2 acţiuni eficiente / 

semestru care să conducă 

la îndeplinirea  

descriptorilor de calitate 

de la indicatorii   cu 

calificativ satisfacator 

1.Evaluarea periodică 

internă pentru fiecare 

domeniu şi 

subdomeniu 

 de timp: pentru evaluare 

 de spaţiu:sala  

 materiale:mapă cu 
documente CEAC, fişe de 
evaluare 

 umane: membrii CEAC şi 
persoanele evaluate 

Membrii CEAC semestrial Toate acţiunile 

din planul lunar 

de evaluare 

internă al 

CEAC au fost 

parcurse 

Cel puţin 1 fişă cu 

feedback pentru 

fiecare persoană 

semestrial 

III 

 

 

 

 

Imbunatatirea calității 

serviciilor educaționale 

prin propunerea si 

implementarea unor 

măsuri de îmbunatățire 

 

 

 

1.Colectarea şi 

consemnarea tuturor 

dovezilor necesare 

evlauării interne 

 de timp: pentru evaluare şi 
organizare materiale 

 de spaţiu: cabinet TIC 
secretariat, cancelarie, 
birou director 

 materiale:dosariere CEAC şi 
dovezi selectate 

umane: membrii CEAC şi 

persoanele evaluate 

Membrii CEAC septembrie 

2017 

Toate dovezile 

din tabelul 

CEAC au fost 

văzute şi 

consemnate 

conform 

graficului de 

verificare 

Dosarul cu dovezi 

şi documnete 

CEAC 

IV Finalizare  RAEI 2015-2016 

și Elaborare RAEI  

2016-2017 

 

1.Finalizare  RAEI 

2015- 2016 

 de timp: pentru redactare 
RAEI 

 de spaţiu:cabinet TIC  

 materiale:dosareCEAC 
,internet, laptop 
umane: membrii CEAC  

Coordonatorul 

CEAC 

 oct 2016  Toate criteriile 

de întocmire a 

RAEI  

Au fost 

respectate 

RAEI înaintat către 

CA 
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a) Completare RAEI 

 

 

b) Completarea bazei de 

date in format electronic * 

pe platforma deschisa de 

ARACIP  

2.Initializare RAEI 

2016/2017 

 

 

2.Completarea bazei 

de date 

 de timp: pentru redactare 
RAEI 

 de spaţiu:cabinet TIC 

 materiale:dosareCEAC 
internet, laptop 

 umane: membrii CEAC 

Coordonatorul 

CEAC 

Membrii 

CEAC 

formati 

pentru 

aceasta 

activitate   

 oct 2016 

 

 

februarie 2017 

Baza de date   

V  Elaborarea  RAEI  pentru 

anul scolar 2016/ 2017 

1. stabilirea 
unei agende 
a evaluarii 

2. realizarea 
evaluarii 
interne 

 redactare RAEI 

 de spaţiu:cabinet iTIC 

 materiale:dosareCEAC 
internet, laptop 

 materiale:dosareCEAC , 
internet, laptop 

 

Coordonatorul 

CEAC 

Membrii CEAC 

formati pentru 

aceasta 

activitate   

Sept 2017  Toate criteriile 

de întocmire a 

RAEI  

Au fost 

respectate 

RAEI înaintat către 

CA 

 

 

Responsabil  C.E.A.C., 

Prof. Silviana OLINSCHI  

 

  

 


