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PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021 
 

 

Domeniul A: Capacitate instituțională 

 
Criteriu: b)baza materială 

Subdomeniu: 1 Spații școlare.  

Indicatorul:  Dotarea cu tehnologie informatică și de comuniare 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 
1. Dotarea cu echipamente 

electronice  a sălilor de 

clase pentru desfășurarea 

activităților educative în 

sistem hibrid. 

Dotarea cu tablete 

electronice  a elevilor și 

profesorilor pentru  

desfășurarea activităților 

educative online. 

Îmbunătățirea 

calității actului 

educațional 

15 octombrie 

2020-30 iunie 

2021 

Directori  

Administrator de 

patrimoniu 

Administrator 

financiar- sef 

Realizarea  dotării 

in 3 săli;  

Realizarea dotării 

pentru mimim cu 

echipamente 

electronice pentru 

50 de elevi sau 

profesori;  

Acoperirea, in 

proporție de 100% 

a nevoilor 

beneficiarilor 

Resurse: bugetare 

Prioritate: maxima 

Instrumente de evaluare: Chestionare;  

 

Domeniul A: Capacitate instituțională 

 
Criteriu: a)Structuri instituționale, administrative și manageriale 

Subdomeniu:  

Indicatorul:  Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării 

programului 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 
1. Asigurarea normelor 

sanitare de protecție: 

curățenie, dezinfecție 

între schimburi conform 

normelor sanitare în 

vigoare 

Planificare activităților 

educative pentru 

prevenirea transmiterii 

virusului Sars- Cov-2  

Păstrarea stării de 

sănătate a tuturor 

persoanelor implicate 

în realizarea actului 

educațional. 

15 octombrie 

2020-30 iunie 

2021 

Directori  

Administrator de 

patrimoniu 

 Administrator 

financiar- sef 

Plan de 

dezinfecție 

Orar activități 

Resurse: bugetare 

Prioritate: maxima 

Instrumente de evaluare: Chestionare;  
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Domeniul B: Eficacitate educațională 
 
Criteriu: a) Conținutul programelor de studiu 

Subdomeniu: 1. Oferta educațională 

Indicatorul: Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare)  

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 
1.  Realizarea a  cinci 

activități comune cu 

parteneri din  țară și din 

străinătate în cadrul unor 

parteneriate în vederea 

schimbului de bune 

practici. 

Implicarea și 

motivarea elevilor 

și a cadrelor 

didactice în 

activități 

extracurriculare 

face to face și  în 

sistem online 

15 octombrie 

2020-30 iunie 

2021 

Directori 

Consilier educativ 

Consiliul elevilor 

Responsabilul 

Comisiei diriginților 

 

Implicarea a 5 

clase, minim; -

grad de satisfacere 

al celor implicati, 

100%; 

Resurse: extrabugetare 

Prioritate:medie 

Instrumente de evaluare: Chestionare 

 

 

Domeniul C: Managementul calității 

 
Criteriu: a)strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii 

Subdomeniu: 1.Autoevaluarea instituțională 

Indicatorul: Existenta si aplicarea procedurilor interne de asigurare a calitatii 

 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 

 Analiza de nevoi 

Planificarea, realizarea si 

revizuirea activităților si  

procedurilor de asigurare 

și îmbunătățire a calității; 

Utilizarea 

procedurilor de 

evaluare 

sistematica a 

satisfactiei 

beneficiarilor in 

vederea 

imbunatatirii 

calitatii oferite de 

organizatie. 

Permanent  

Echipa C.E.A.C. 

 

FE demonstrează 

progres in 

ultimii 4 ani de 

la ultima 

evaluare externa, 

în privința 

folosirii 

procedurilor de 

autoevaluare 

instituțională, 

pentru 

îmbunătățirea 

calității 

educației.  

Resurse:bugetare 

Prioritate: maxima 

Instrumente de evaluare:chestionare 

 
Criteriu: a) strategii și proceduri pentru asigurarea calității 

Subdomeniu: 2. Managementul calității la nivelul organizației 

Indicatorul: 2.2. Dezvoltarea  profesională a personalului didactic 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 
1. Perfecționarea continuă a 

personalului didactic, prin 

cursuri de formare 

profesionala  

Îmbunătățirea 

performantelor 

didactice pentru 

activitatea desfășurată 

15 octombrie 

2020-iunie 

2021 

 

C.A. 

Responsabil -

perfecționare 

10% cresterea 

procentului de 

formare a 

beneficiarilor, 
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cu elevii în 

sistem blended learnin

g și online prin 

participarea 

personalului didactic 

la cursuri de formare 

profesională  

comparativ cu 

anul precedent, 

din resurse 

bugetare; 

Resurse: bugetare, extrabugetare 

Prioritate: medie 

Instrumente de evaluare:Chestionare/interviu- beneficiari; 

 

 

Criteriu: g) transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studiu și după caz, 

certificatele, diplomele și calificările oferite 

Subdomeniu: 1. Asigurarea accesului la informație al persoanelor și instituțiilor interesate 

Indicatorul: 1.1. Asigurarea accesului la oferta educațională a școlii 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 
1.  

Promovarea activitatii 

organizatiei, pe site-ul 

Scolii  

 

Asigurarea 

accesului la 

informație al 

persoanelor și 

instituțiilor 

interesate ; 

15 octombrie 

2020-30 iunie 

2021 

 

Catedra de 

informatică 

Administrator de 

rețea 

Peste 70% dintre 

persoanele 

interesate sunt 

satisfacute de 

informatiile 

oferite de site-ul 

scolii 

(chestionare) 

 

 

Resurse:bugetare 

Prioritate: medie 

Instrumente de evaluare:Chestionare beneficiari 

 

 

 
Criteriu: f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității 

Subdomeniu: 1. Constituirea și actualizarea bazei de date 

Indicatorul: 1.1. Constituirea bazei de date a unității de învățământ 

Nr. 

crt 
Activităţi Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 
1. - Actualizarea sistematica a 

bazei de date, referitor  

asigurarea interna a calității 

-Crearea unei baze de date 

privind inserţia socio-

profesională a absolvenţilor 

de liceu 

 

Imbunatatirea 

comunicarii intre 

institutii;  

Urmărirea evoluţiei 

şcolare şi 

profesionale a 

absolvenţilor; 

15 octombrie 

2020-30 iunie 

2021 

 

Directori adj. 

Echipa C.E.A.C. 

Alte compartimente 

FE demonstrează 

progres in 

ultimii 4 ani de 

la ultima 

evaluare externa, 

în privința 

folosirii 

procedurilor de 

autoevaluare 

instituțională, 

pentru 

îmbunătățirea 

calității 

educației. 

Resurse: extrabugetare 

Prioritate: medie 

Instrumente de evaluare: Chestionar C.A. 


