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STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII 
pentru perioada 2016-2020 

 

   

 
Odată cu aprobarea Legii 87/ 2006 privind asigurarea calităţii în educaţie, a fost 

creat cadrul legal pentru dezvoltarea unui sistem naţional de asigurare a calităţii în educaţie, 

la nivel de sistem şi la nivel de unitate şcolară.  

         În conformitate cu prevederile legii, agenţiile responsabile cu asigurarea calităţii în 

învăţământul superior (ARACIS) şi preuniversitar (ARACIP) au elaborat standarde, ghiduri 

şi metodologii de asigurare a calităţii pentru cele două subsisteme. 

            CEAC este structurat pe 7 principii ale calităţii care acoperă domeniile calităţii 

care trebuie luate în considerare de unităţile de învăţământ. Principiile calităţii vor fi utilizate 

ca punct de referinţă sau bază de comunicare de către toţi cei implicaţi în procesul de 

asigurare a calităţii în învăţământ. Fiecare principiu al calităţii este definit printr-un număr de 

descriptori de performanţă  care  definesc  nivelul  optim  al  activităţilor  şi  proceselor  

din învăţământ. Descriptorii de performanţă se bazează pe Ghidul European de 

Autoevaluare  a furnizorilor de formare profesională (CEDEFOP, 2003). 

 
Strategia CEAC se bazează pe documentele emise de ARACIP în acest domeniu 

(,,Strategia ARACIP pentru perioada 2007 – 2010”; ,,Ghidul Comisiei pentru Evaluarea 
şi Asigurarea Calităţii în Unităţile de Învăţământ Preuniversitar partea a II-a” etc.) şi pe 
Proiectul de Dezvoltare Instituţională (PDI) elaborat de directorul Şcolii G imnazia le 
Nr. 1,  prof. Mihaiu Ancuța, pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2016 – 2020. 
 
 
PARTEA I.  
Repere generale: 
 

Şcoala Gimnazială nr.1 este una dintre instituţiile de învăţământ  din Bistriţa, 
reprezentativă pentru judeţul BN, dată în folosinţă în anul şcolar 1964-1965 având o 
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funcţionare continuă de peste 50 de ani. În toată această perioadă s-au făcut modificări în 
ceea ce priveşte modul de utilizare al spaţiului disponibil, astfel încât s-a ajuns astăzi la 
următoarea configuraţie: 

- 46 săli de clasă 
- 7 cabinete-laboratoare 
- 1 sală de sport 
- direcțiune 
- secretariat-contabilitate 
- administraţie 
- sala profesorală 
- terenuri de sport în curtea şcolii.  

 
 
MOTIVAŢIA  
 
             Având în vedere conținutul documentelor enunțate, misiunea  Şcolii Gimnaziale 
Nr. 1 – Bistrița este de a oferi  educaţie de calitate,  instruire performantă şi creativă, 
integrare prin respectarea egalităţii de şanse, promovare a tradiţiei, a legăturii cu 
comunitatea locală şi a dimensiunii europene. 
 

Viziunea: 

Cu o tradiţie de peste 50 de ani, Şcoala Gimnazială  Nr. 1- Bistrița îşi propune: 

 o înaltă calitate în educaţie, competenţe  bazate pe cunoştinţe, inovare, 
responsabilitate, implicare şi spirit civic; 

 o puternică motivaţie, angajare şi atitudini profesionale din partea cadrelor didactice 
şi a elevilor; 

 respectul pentru diversitate,  posibilitatea integrării în societate şi şansa de a atinge 
excelenţa; 

 dezvoltarea de legături durabile, eficiente şi benefice  între Şcoală – Familie – 
Comunitate; 

 implicarea activ-participativă în parteneriate multilaterale, mobilități individuale pe 
plan naţional şi internaţional; 

 păstrarea rolului de lider în educaţie, pe plan local şi naţional, continuarea tradiţiei 
prin care elevii noştri au fost, sunt şi vor fi principalul vector de imagine al şcolii. 

 
Scopurile actuale: 

Deoarece şcoala noastră se încadrează în segmentul de învăţământ obligatoriu, 
scopurile actuale ale şcolii sunt: 

*Asigurarea unui cadru adecvat pentru o educaţie în spiritul respectării drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale cât şi pentru formarea unor tineri apţi să se integreze într-o 
societate civilizată; 

*Parcurgerea unui intinerar instructiv-educativ individualizat care să conducă la 
formarea capacităţilor intelectuale, a abilităţilor practice şi a competenţelor de a-şi insuşi 
cunoştințe ştiinţifice, valori ale culturii naţionale şi universale; 

*Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile morale şi 
civice, a respectului pentru mediul înconjurător; 

*Dezvoltarea armonioasă a individului printr-un program complex de educaţie 
igienico-sanitară, educaţie fizică şi pentru sănătate, practicarea sportului şi a activităţilor 
recreative corespunzătoare vârstei; 

*Cultivarea respectului faţă de valorile naţionale, europene şi universale, faţă de 
tradiţiile poporului român; 
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*Conştientizarea rolului deosebit de important al familiei în creşterea, educarea şi 
devenirea fiecărui individ; 

*Oferirea unor alternative educaţionale şi metodologice menite să contribuie la 
creşterea calităţii actului didactic şi atragerea unui număr cât mai mare de elevi; 

*Oferirea posibilităţilor de continuare a studiilor gimnaziale pentru elevii care au 
depăşit cu min. 2 ani vârsta şcolară. 
   *Sprijinirea nivelului educaţional la standarde de performanţă conforme 
dimensiunii europene pentru integrare în societate. 
 
Tradiţii ale şcolii noastre:  
                Concurs judeţean dedicat zilei Europei  
                Zilele şcolii - care se desfăşoară în ultima săptămână de şcoală a anului şcolar, 
cu concursuri sportive, culturale, festivităţi de premiere, etc. 
                Concert de colinde 
                Sărbătorirea absolvenţilor de clasa a VIII-a și a olimpicilor 
                Târg de Crăciun și de Paşte 
                 Dragobete şi Valentine’s day 
                 Carnaval de Halloween 
                 Zilele mediului 
                 Festivalul Naţiunilor 
       Ziua limbilor europene 
       Copil ca tine sunt și eu – acțiuni de voluntariat în folosul copiilor orfani  
 
Comunitatea în care funcţionează şcoala: 

Considerând comunitatea locală un factor decisiv în susţinerea programelor 
educaţionale, instituţia colaborează eficient cu Primăria Bistriţa, cu care a derulat un 
proiect educativ cofinanţat de aceasta în proporţie de 90%, cu Consiliul Local, cu alte 
organisme ale administraţiei locale. Dezvoltă parteneriate educaţionale cu I.J.P. B-N, 
I.S.J. B-N, C.C.D. B-N, mass-media, ONG-uri, etc. 

 
Dacă ne facem o strategie asupra valorilor pe care vrem să le promovăm şi a ceea 

ce așteptăm de la şcoală, ceea ce dorim sau trebuie să devină şcoala, înainte de a 
trece la proiectarea schimbării, este necesar să ştim exact situaţia  existentă, adică să-
i facem diagnoza. 
 
Analiza SWOT 
 
Puncte tari (S) 

 Conducerea şcolii se implică în desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi 

administrativ; 

 Şcoala are capacitatea de a stabili relaţii sociale favorabile învăţământului cu 

corpul profesoral şi elevii; 

 Există o bună colaborare cu membrii Consiliului Reprezentativ al Părinţilor care 

răspund cu promptitudine la acţiuni de dotare a şcolii, reamenajarea spaţiilor 

şcolare (sponsorizări, igienizări de clase, parchetare, zugrăvire, schimbarea uşilor, 

etc); 

 Şcoala stabileşte legături la standarde ridicate şi benefice pentru şcoală cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean, prin inspectorii de sector şi inspectorii de 

specialitate; 

 Pentru bunul mers al şcolii există o fructuoasă colaborare cu membrii Consiliului 

de administraţie în luarea deciziilor; 
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 Un colectiv didactic bine pregătit care manifestă preocupări de perfecţionare şi 

introducerea noului. 

 
Puncte slabe (W)        

 Utilizarea/aplicarea la clasă a unei evaluări, deseori, superficiale şi subiective, care 

afectează în mod negativ motivaţia pentru învăţare, stima de sine şi adaptarea 

socială; 

 Conservatorismul care se manifestă la unele cadre didactice; 

 Insuficienta utilizare a cabinetelor de informatică; 

 Formalism în aplicarea Regulamentului şcolar/de ordine interioară. 

 
Oportunităţi (O) 

 Cea mai bună oportunitate pe care se bazează bunul mers al activităţii este buna 

încadrare cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 

 Colaborarea constantă şi eficientă cu părinţii, comunitatea locală; 

 Atragere de noi surse financiare; 

 CDȘ - ofertă variată, atractivă, instructivă care răspunde cerinţelor elevilor şi 

părinţilor. 

 
Ameninţări ( T) 

 Pericolul tot mai mare al mediului social (fumatul, acţiunea găştilor de cartier); 

 Familii despărţite temporar prin plecarea părinţilor la muncă în străinătate, copiii 

rămânând în grija bunicilor sau chiar a vecinilor; 

 Abandonul şcolar. 
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PARTEA a II-a.  
PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA  
 
 
 

ACTIVITĂŢII DE EVALUARE A CALITĂŢII 
 
 
 

ȚINTELE  STRATEGICE  ALE  EVALUĂRII  CALITĂȚII (rezultate din diagnoza PDI şi 

ţintele strategice formulate în PDI): 
 
    • reconsiderarea  managementului  şcolii  în  vederea  continuării  reformei  prin 
implementarea curriculum-ului naţional şi stabilirea lui la decizia şcolii / CDS în funcţie 
de specificul acesteia şi de nevoile comunităţii locale şi prin organizarea unor cursuri de 
formare continuă a cadrelor didactice precum şi asigurarea accesului la internet pentru 
fiecare cadru didactic; 
    • realizarea unei colaborări Şcoală – Comunitate – Asociaţia Părinţilor, în vederea 
susţinerii şcolii în ceea ce priveşte asigurarea unui  proces educaţional de calitate prin 
intermediul activităţilor extracurriculare şi perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice 
şcolii, prin dezvoltarea unor parteneriate; 
    • îmbunătăţirea continuă a bazei materiale a şcolii urmărindu-se o dotare 
corespunzătoare pentru procesul instructiv-educativ şi pentru  funcţionarea optimă a 
unităţii, precum şi buna păstrare a acesteia; 
 crearea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică, dezvoltarea cu precădere 

la elevi a competenţelor de comunicare socială, relaţională interpersonală prin adaptarea 
unor oferte educaţionale care să genereze educarea morală, civică a elevilor, exclusiv 
prin metode active şi lucru în grup. 
 
 
 
ABORDĂRI STRATEGICE: 
 

1. Dezvoltarea curriculară 
 

 Optimizarea activităţii didactice la toate disciplinele în concordanţă cu planurile de 
învăţământ, adaptarea curriculum-ului naţional prin consultarea elevilor şi părinţilor. 

 Stabilirea în mod judicios a disciplinelor opţionale pe arii curriculare. 

 Echilibrarea componentelor formativ - informativ, educativ - instructive, creative - 
recreative. 

 Structurarea metodologică a activităţilor didactice în concordanţă cu noile obiective şi 
principii educaţionale ale curriculum-ului naţional. 

 
2. Dezvoltarea resurselor financiare 

 

     Finanţarea şcolii se realizează de la : 
 bugetul local pentru întreţinerea bazei materiale şi plata consumului de apă, energie 

electrică, căldură, telefon, internet 
 bugetul de stat pentru plata salariilor, burselor şi a altor drepturi băneşti  
 venituri extrabugetare  
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 - chirii,  contribuţia comitetelor de părinţi, sponsorizări şi donaţii. 

 
3. Dezvoltarea resurselor materiale 

 

 Şcoala dispune de o bază materială bună, formată din săli de clasă,  laboratoare, o 
sală de sport, o bibliotecă,etc.  

 Dispunem de o bază sportivă bună, formată din câte un teren de baschet, handbal, 
fotbal şi o pistă de alergare. 

 În vederea realizării cu succes a reformei în învăţământ se va pune accent pe 
utilizarea unor  mijloace  moderne  de  învăţământ  şi  anume:  table Smart, cu 
calculatoare şi internet, videoproiector. 

 
4. Dezvoltarea resurselor umane 

 

 Prin stimulare în salarii sau alte forme de prime.  

 
5. Dezvoltarea resurselor de timp 

 

 Prin dezvoltarea unei scheme orare bine-gândită, prin folosirea optimă a timpului, prin 
evitarea risipei de timp şi absenteismului.   

 
6. Dezvoltarea resurselor de informație 

 

 Se realizează prin accesul la internet.  

 
 

Ţintele strategice  

care stau la baza elaborării Strategiei de evaluare internă a calităţii  sunt: 

 
1. Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate și dezvoltare  

personală prin activități educative; 
2. Promovarea imaginii școlii în comunitate; 
3. Desfășurarea activităților din școală pe baza principiilor de management 

al calității; 
4. Îmbunătățire bazei trhnico-materiale a școlii în temeiulunei proiectări 

realiste; 
5. Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare 

desfășurării unui învățământ de calitate; 
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Ţinta strategică: Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate și dezvoltare personală prin activități educative 
 

 

Obiective 

specifice 

 

Activităţi 

 

Instrumente/ 

Resurse 

 

Responsabil 

 

Termen 

Modalităţi de 

evaluare a 

obiectivelor 

 

Indicatori de realizare 

Creşterea 

calităţii şi a 

numărului 

programelor 

educative 

extraşcolare 

- - Promovarea de politici 

educative incluzive care 

promovează toleranţa, 

multiculturalismul 

 

 director 

director 

educativ 

consilierul  

şcolar 

cadre didactice 

permanent raport de activitate 

semestrial/anual; 

fişa de 

autoevaluare; 

Realizarea de activităţi cu 

privire la promovarea toleranţei 

și multiculturalismului; 

Ameliorarea 

calităţii şi 

eficacităţii 

educaţiei şi a 

formării  

- - Elaborarea unei oferte 

educaţionale în acord cu 

interesele şi aptitudinile elevilor 

 

 resurse umane: 

cadre didactice, 

elevi; 

 

 

responsabili 

comisii 

metodice 

 

 

Periodic 

conform unei 

planificări 

 oferta CDŞ 

conform 

solicitărilor     

beneficiarilor 

Planificările anuale şi a 

unităţilor de conţinut cu 

specificarea competenţelor 

vizate, personalizate 

 

 

- - Promovarea creativităţii, 

competitivităţii, capacităţii  

profesionale şi a dezvoltării 

spiritului antreprenorial; 

 

 

 

Bugetul local 

- toate cadrele 

didactice şi 

elevii 

 

Săptămâna 

Să știi mai 

multe, să fii 

mai bun 

-“Târgul de 

Crăciun”/ 

“Târgul de Paște”- 

vânzare de produse 

create de elevi 

- stabilirea grilei 

pentru acordarea 

burselor 

- dosarele de bursă 

 

- Derularea activităţilor 

proiectului “Târgul de 

Crăciun”/ 

 „Târgul de Paște” şi obţinerea 

de fonduri 

Asigurarea 

educaţiei de 

calitate pentru 

toţi factorii 

implicaţi în 

-  Încurajarea colaborării între 

profesori, părinţi şi servicii de 

asistenţă socială, inclusiv prin 

strategii de incluziune socială  

- resurse umane: 

cadre didactice, 

elevi; 

 

 

 

- directori 

- cadrele 

didactice, 

diriginţi şi 

învăţători 

 

Permanent dotarea/modernizar

ea sălilor de 

clasă/cu 

calculatoare şi 

internet  

  

- instalarea in sălile de clasă a 

reţelei de internet 

- şedinţe cu părinţii (minim 3 

pe an) 

- lectorate cu părinţii 
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actul 

educaţional 

 

Modernizarea 

educaţiei şi a 

formării 

profesionale 

- Ameliorarea formării iniţiale 

a cadrelor didactice 

- Participarea cadrelor 

didactice la o formare 

profesională continuă 

 

- resurse umane: 

cadre didactice 

- resurse materiale: 

biblioteca şcolii, 

cabinete metodice 

- sponsorizări 

- toate cadrele 

didactice 

Anual -certificate/diplome 

de absolvire 

-certificate/diplome 

de competenţă 

- elaborarea fişei de 

autoevaluare 

- portofoliul 

profesorului 

- participarea cadrelor didactice 

la cursuri de formare continuă; 

 

 

Ţintă strategică:  Promovarea imaginii școlii în comunitate 

 

 

Obiective 

specifice 
Activităţi Resurse Responsabil Termen 

Modalităţi de 

evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de realizare 

Asigurarea 

cadrului formal 

de funcţionare a 

sistemului de 

management al 

calităţii, la 

nivelul unităţii 

de învăţământ; 

- Constituirea comisiei şi 

aprobarea componenţei 

acesteia în Consiliul de 

Administraţie;  

 

- Revizuirea de evaluare 

internă şi asigurare a calităţii 

în vederea implementării;  

 

- Întocmirea RAEI pentru 

anul şcolar anterior şi a 

planului de îmbunătăţire 

(PÎ) pentru anul şcolar in 

curs;  

Legea ARACIP 

PDI 

Raport de 

autoevaluare pe 

anul precedent 

Directorul 

unităţii 

CA  

CEAC 

 

 

  

Anual, în luna 

septembrie 

 

 

 

 

 

Anual, în luna 

octombrie 

 

Anual, în luna 

septembrie 

 

Decizii  

RAEI 

 

 

 

 

 

 

 

Decizia de constituire a CEAC în 

şcoală;  

Decizia de validare pentru : 

Comisie 

Regulament 

Strategie revizuită 

RAEI 
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Dezvoltarea 

culturii 

organizaţionale, 

creşterea 

gradului de 

responsabilitate 

a cadrelor 

didactice cu 

privire la 

calitatea actului 

de educaţie  

 

 

- Planificarea activităţilor de 

predare-învăţare-recuperare;  

 

 

 

Lista comisiilor 

metodice şi a 

şefilor de catedră 

Fişe de observare a 

activităţii 

 

 

CE Directori 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Fişe de 

observare a 

activităţii 

AC 

semestrial Graficul 

planificării 

asistenţelor la 

ore 

Fişe de 

observare a 

activităţii 

Plan remedial 

Graficul observării 

lecţiilor/semestrial pentru 

învățământ primar şi gimnazial 

Plan remedial – clasa a VIII- a 

- Elaborare, aplicare şi analiza 

chestionarelor pentru elevi, 

părinţi, cadre didactice 

Chestionare pentru 

elevi , cadre 

didactice, părinţi 

Elevi 

Părinţi 

Cadre 

didactice  

Consilier 

şcolar 

CEAC 

semestrial Grafice de 

interpretare a 

chestionarelor  

Rapoarte de 

analiză 

Chestionare pentru elevi 

Chestionare pentru părinți  
Chestionare pentru cadre 

didactice  

Interpretarea chestionarelor 

 

Îmbunătăţirea 

continuă a 

activităţii 

comisiilor 

metodice şi a 

serviciilor  

educaţionale 

- Monitorizarea activităţii 

comisiilor metodice;  

Responsabili 

comisii 

Portofoliile 

comisiilor 

Liste de verificare 

Echipa 

managerială 

CEAC 

semestrial 

 

Grafice de 

monitorizare 

listele de verificare a 

documentelor specifice şi grafice 

de monitorizare a activităţii;  

RA semestriale;  

 

- Monitorizarea activităţii 

serviciilor de secretariat, 

contabilitate;  

 

Echipa managerială 

Corp profesoral 

Secretar 

Contabil 

Liste de verificare 

 

CEAC 

Directori 

Corp 

profesoral 

Secretar 

Contabil 

permanent Proceduri pentru 

secretariat, 

contabilitate şi 

bibliotecă 

Raport de monitorizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Monitorizarea observării 

activităţilor de predare –

învăţare -  recuperare; 

 

 

 

 

Componenta 

comisiilor la 

nivelul scolii 

Fişe de asistenţe 

Liste de verificare 

 

 

 

CEAC 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Directori 

 

semestrial 

Planificarea 

observării 

lecțiilor 

Fişe de asistenţă 

la ore 

Rapoarte de 

analiză 

Lista de 

verificare 

rapoarte de monitorizare 

cuprinzând date statistice; 

listele de verificare a portofoliilor, 

evidenţa activităţilor 

extracurriculare; 

fişele de observare a lecțiilor şi 

fişele de autoevaluare; 
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Îmbunătăţirea 

continuă a 

rezultatelor 

învăţării;  

- Monitorizarea 

performanţelor privind 

rezultatele învăţării, 

frecvenţa participării la 

programele de învăţare, 

rezultatele participării 

elevilor la concursuri, 

competiţii, evaluări 

naţionale;  

Documente şcolare 

(cataloage, 

raportări către CP şi 

ISJ) 

Rezultate la 

olimpiade 

 

CEAC 

Comisia 

Diriginţilor 

Coordonator 

act; 

educative 

semestrial 

 

Raport de 

autoevaluare 

SC - uri 

Diplome obținute la concursuri și 
olimpiade școlare; 

Situații ale rezultatelor obținute; 

raportări semestriale  

Asigurarea 

calităţii şi 

transparenţei 

sistemelor de 

înregistrare, 

actualizarea şi 

păstrarea în 

condiţii de 

siguranţă şi 

confidenţialitate 

a documentelor 

- dovezi;   

- Rezolvarea contestaţiilor;  

- Monitorizarea  activitatea 

comisiei de rezolvare a 

sesizărilor şi contestaţiilor; 

Lista contestaţiilor Comisia de 

rezolvare a 

contestaţiilor 

şi sesizărilor;  

 

Ori de câte ori 

este necesar 

Raport de 

analiză 

Formulare tip - Cerere, solicitare 

informații de interes public; 

Reclamație administrativa; 

răspuns la cerere; răspuns la 

reclamație administrativa 

 

Registru pentru înregistrarea 

cererilor si răspunsurilor privind 

accesul la informațiile de 

interes public 

 

Promovarea 

educaţiei 

ecologice in 

scopul 

asigurării unui  

mediului de 

calitate 

 

 

- Promovarea la toate 

disciplinele şi permanent 

prin activităţi 

extracurriculare, a 

comportamentului activ 

pentru  o dezvoltare 

durabilă;  

Planificarea 

activităților 

extracurriculare 

și a activităților 

ecologice 

Cadre 

didactice  

 

Sărbători de 

iarna, ziua 

mărţişorul, 

ziua păsărilor, 

alte 

evenimente 

din calendarul 

ecologic 

Expoziții 
Concursuri de 

produse eco 

 

Expoziţii cu ocazia evenimentelor 

speciale 

participarea a > 50% a elevilor  la 

concursuri şi proiecte ECO ce se 

vor derula;  

- Acţiuni de curăţenie in 

curtea şcolii şi de voluntariat 

în afara şcolii 

Activități ecologice 

şi de voluntariat 

 

Colectarea separată 

deșeurilor de 

aluminiu si baterii 

si acumulatori. 

Cadre 

didactice  

 

permanent Participări la 

acțiuni de 

voluntariat 

Graficul de planificare a 

igienizării curții școlii  

Amenajarea grădinii scolii 

Colectarea  de maculatura 

Implicarea in proporţie de 80% a 

elevilor si a cadrelor didactice în 

colectarea de deşeuri reciclabile  
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- Implicarea elevilor si 

părinţilor în realizarea de 

obiecte din materiale 

reciclabile, obiecte eco - 

decorative, eco - mărţişoare, 

aranjamente decorative, etc 

 Diriginţi, 

Învăţători 

 

 

permanent 

 implicarea a peste 75% dintre 

colective în acțiunile proiectului 

ECOTradiții 
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Ţintă strategică:  Desfășurarea activității din școală pe baza principiilor de management al calității 

 

 

Obiective specifice Activităţi 
Instrumente/ 

resurse 
Responsabil Termen 

Modalităţi de 

evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de realizare 

Accesul elevilor la 

programul de instruire 

- Înscrierea elevilor în clasele 

pregătitoare şi clasa I 

- Aprobarea cererilor de înscriere şi a 

celor de transfer 

Formulare de 

înscriere 

Informatician 

Secretar şef 

Directorii 

şcolii 

Mai-

septembrie 

în fiecare an 

şcolar 

Procesul verbal 

încheiat în 

cadrul şedinţelor 

CA 

Realizarea planului de 

şcolarizare:  

 

 - Întocmirea planificărilor 

calendaristice personalizate pentru 

fiecare colectiv în parte 

- Adaptarea lecţiilor pentru a răspunde 

nevoilor elevilor 

- Folosirea de strategii diverse pentru 

a răspunde stilurilor individuale de 

învăţare  şi nevoilor elevilor 

- Comunicarea eficientă (ton, ritm, 

stil) cu elevii, răspunzând nevoilor 

lor diferite 

- Selectarea unei varietăţi de materiale 

şi resurse pentru a sprijini nevoile 

elevilor 

- Stabilirea domeniului activităţilor de 

educaţie nonformală în funcţie de 

nevoile elevilor 

- Stabilirea grupurilor ţintă din cadrul 

proiectelor educaţionale ţinând cont 

de principiul egalităţii de şanse 

Planificări 

 

Proiecte de lecţii 

 

 

 

 

 

Proiecte 

educaţionale 

Responsabilul 

comisiei 

învăţătorilor 

Responsabilul 

comisiei 

diriginţilor 

 

 

 

 

Consilierul 

şcolar 

Psihologul 

şcolar 

Anual, în 

luna 

septembrie  

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Anual, în 

luna 

octombrie 

Analiza 

proiectărilor 

calendaristice 

Analiza 

proiectelor de 

lecţie 

Analiza 

proiectelor 

educaţionale 

Procesele –

verbale din 

cadrul şedinţelor 

cu părinţii, în 

care sunt 

propuse 

activităţile 

extracurriculare 

şi proiectele 

educaţionale 

Existenţa planificărilor 

în portofoliul cadrului 

didactic 

 

 

 

 

 

 

Existenţa în portofoliu a  

proiectelor educaţionale 

demarate/în care este 

implicat colectivul de 

elevi și a parteneriatelor 

Valorificarea   

potenţialului elevilor, 

interacţiunea şi dialogul 

intercultural 

 

- Participarea fiecărui elev indiferent 

de vârstă, religie, origine socială, 

handicap, situaţie familială, la 

activităţile proiectelor educaţionale, 

Fişa proiectelor 

educaţionale 

 

 

 

 

Iniţiatorii de 

proiecte 

educaţionale, 

excursii 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Tabele cu elevii 

participanţi la 

proiecte, 

excursii 

 

 

Organizarea de excursii 

în care să fie implicaţi 

elevi din ciclul primar şi 

gimnazial 
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excursii, activităţi de ecologizare şi 

protecţia mediului înconjurător; 

- Integrarea elevilor care au studiat în 

străinătate în colectivele în care au 

fost repartizaţi 

Programe de 

intervenţie 

individualizată 

Învăţătorii şi 

diriginţii  

Psihologul 

şcolar 

 

permanent 

analiza 

produselor 

activităţii 

 

Stimularea  dialogurilor 

despre gen, vârstă, 

religie, origine socială în 

cadrul lecţiilor, cu accent 

pe promovarea echităţii şi 

parteneriatului  

- Iniţierea dialogului în cadrul 

lecţiilor, cu accent pe promovarea 

echităţii 

- Organizarea de  opţionale şi activităţi 

voluntare, care oferă elevilor şansa 

de a exercita activităţi tradiţionale 

asociate genului feminin, cât şi celui 

masculin 

- Organizarea de seminarii cu elevii 

din mai multe clase, în special la 

orele de Consiliere psihopedagogică 

şi Cultură Civică 

- Stimularea discuţiilor critice asupra 

mesajelor mass-media (reclame, 

articole, imagini promovate), 

inclusiv a celor cu referire la 

problematica de gen (sexism, 

misoginism etc;); 

Programe de 

opţionale 

 

Suport de curs 

educaţie civică 

 

 

Suport de curs 

ore de dirigenţie 

Diriginţii 

claselor V-

VIII 

Prof.  educaţie 

civică 

 

 

 

Psiholog 

şcolar 

Orele de 

dirigenţie 

 

 

Conform 

orarului 

 

 

Conform 

planificării 

Analiza 

planificărilor 

orelor de 

dirigenţie 

Susţinerea a 2 activităţi 

de dirigenţie pentru 

fiecare clasă gimnazială, 

ore  care abordează 

această tematică 

Participarea  elevilor 

capabili de performanţă 

la olimpiade şi concursuri 

- Derularea activităţilor de instruire şi 

pregătire suplimentară a elevilor 

capabili de performanţă 

Culegeri 

Teste 

Chestionare  

Şefii de 

catedre 

Conform 

planificării 

/permanent 

Tabel cu 

programarea 

şedinţelor de 

pregătire 

Tabel cu 

participanţii la 

concursuri 

Tabel cu 

rezultatele 

obţinute la 

competiţii 

Participarea la 

concursuri a peste 25% 

dintre elevii şcolii 
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Organizarea de programe 

de educaţie remediale 

- Identificarea grupului ţintă 

- Proiectarea activităţilor de 

recuperare 

- Stabilirea orarului 

- Desfăşurarea activităţilor de 

recuperare 

Analiza 

produselor 

activităţii 

Rezultatele 

testelor iniţiale 

Responsabilii 

de catedre 

Anual, în 

luna 

octombrie  

Urmărirea 

progresului 

elevilor prin 

notele obţinute 

Promovabilitate 

98% dintre elevii şcolii 

Participarea cu succes la 

educaţie a elevilor 

proveniţi din familii 

monoparentale / cu 

situaţie financiară precară 

- Identificarea elevilor din grupul ţintă 

- Întocmirea dosarelor pentru 

acordarea de burse sociale 

- Acordarea de ședințe de consiliere 

școlară elevilor și părinților aflați în 

grupuri vulnerabile 

Chestionare 

aplicate la 

şedinţele cu 

părinţii 

Discuţii 

individuale  

Legislaţia în 

vigoare 

Învăţătorii şi 

diriginţii 

Psihologul 

şcolar 

Anual, în 

luna 

octombrie 

Afişarea 

rezultatelor în 

urma  analizei  

cererilor şi a 

dosarelor 

depuse 

Acordarea burselor 

sociale conform 

legislaţiei 

 

Ţintă strategică:  Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a școlii ăn temeiul unei proiectări realiste 

 

 

 

Obiective specifice Activităţi Instrumente/ 

resurse 

Responsabil Termen Modalităţi de 

evaluare 

Indicatori de 

realizare 

 Motivarea atractivităţii 

învăţării prin asigurarea 

prezenţei elevilor la oră 

- Consemnarea absenţelor în catalog; 

- Monitorizarea stării frecvenţei la ore; 

- Verificarea caietului elevului de 

serviciu; 

- Verificarea motivării absenţelor; 

 

 

Cataloage 

SC-uri 

Scutiri medicale 

Cadre 

didactice 

Membri 

CEAC 

Inginer de 

sistem 

Profesor ce 

serviciu  

Comisia 

pentru 

monitorizarea 

absențelor 

 

semestrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC-uri 

 

> 95% elevi cu 

frecvenţă foarte bună 
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Identificarea gradului de 

înţelegere şi asimilare a 

cunoştinţelor predate la oră 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aplicarea pe un eşantion  

semnificativ de elevi, de chestionare  

grilă privitoare la obiectivul urmărit 

- Testarea  nivelului de cunoştinţe ale   

elevilor prin aplicarea de teste la 

nivelul programei 

   - Simularea examenelor naţionale 

   - Realizarea unui studiu comparativ 

între rezultatele consemnate în 

catalog şi la examenele naţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionare – 

grilă 

Teste iniţiale la 

nivelul 

programei 

Asistenţe la ore 

Subiecte pentru 

simularea 

examenelor 

naţionale 

Statistică 

comparativă: 

rezultate pe 

discipline  la 

examenele 

naţionale 

Cataloage 

 

Cadre 

didactice 

Şefii de 

catedră 

Comisia de 

simulare a 

examenelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele la 

clase 

Mediile claselor 

Rezultatele 

elevilor la 

simulare 

Statistica 

comparativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1grafic de 

interpretare/an 

2 rapoarte de 

analiza/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestarea de către elevi 

a interesului pentru 

conţinutul ştiinţific şi 

educativ al lecţiei 

 

 

 

- Integrarea, în tematica orelor de 

dirigenţie, a temelor legate de 

motivarea elevului în educaţie; 

- Aplicarea de chestionare la temă prin 

intermediul consilierului educativ şi 

a diriginţilor şi învăţătorilor; 

 

 

 

Chestionare 

Sondaje 

 

Asistenţa la ore 

Profesorii 

diriginţi,  

învăţători 

Membrii 

CEAC 

Consilierul 

educativ 

Membrii 

comisiilor 

metodice 

 

 

 

 

 

Permanent 

Panificarea 

pentru  orele de 

consiliere 

Interpretarea 

testelor 

Articole, studii 

publicate 

Realizarea și aplicarea 

de chestionare pentru 

părinţi şi pentru elevi  
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Feed-back-ul familiei 

raportat la integrarea 

elevului în climatul 

instructiv-educativ al şcolii 

 

 

 

 

 

 

- - Şedinţe cu părinţii 

- - Abordarea aspectului vizat în cadrul 

lectoratelor cu părinţii, organizate prin 

intermediul Asociaţiei părinţilor 

- - Întâlniri între consilierul educativ   şi 

părinţii elevilor cu dificultăţi de adaptare 

-Integrarea tematicii în planificările   

activităţilor de consiliere şi orientare 

- Aplicarea de chestionare părinţilor 

- - Aplicarea modalităţilor de comunicare 

eficientă cu părinţii în dublu sens 

 

Chestionare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- profesori 

diriginţi 

- învăţători 

- secretariatul 

şcolii 

consilierul 

educativ 

 

Semestrial 

Ori de cate 

ori este 

nevoie 

Semestrial 

 

 

 

 

 

Anual  

Permanent 

 

Procese verbale 

de la şedinţe cu 

părinţii 

Prezenţa 

părinţilor la 

şedinţele şi 

lectoratele 

organizate 

 

Nr. de 

transferuri din 

şcoală 

 

Planificarea 

lectoratelor cu părinții 
și a ședințelor; 

Procese-verbale de la 

ședințele cu părinții; 
Planificarea ședințelor 

de consiliere cu 

părinţii elevilor cu 

dificultăţi de adaptare; 

Planificarea orelor de 

dirigenție; 

Aplicarea 

chestionarelor la peste 

75% dintre părinți; 
Optimizarea relaţiei elev – 

profesor prin demersul 

didactic eficient, interactiv 

şi modern, adaptat 

specificului clasei de elevi 

 

- Efectuarea de asistenţă la ore    

Completarea fişei de asistenţă 

- Aplicarea de chestionare 

profesorilor şi elevilor 

 

Fisa de asistenţă 

 

Directorii 

Membri 

CEAC 

Cadre 

didactice 

Consilier 

educativ 

Conform 

graficului 

 

Procese - 

verbale 

Fişa de asistenţă 

la ore 

 

Fișe de asistențe la 

ore; 

numărul de elevi 

chestionaţi; 

 

Îmbunătăţirea calităţii  

activităţii didactice 

- Medierea cu imparţialitate a 

posibilelor conflicte profesor-

elev; 

- Parcurgerea integrală a materiei, 

conform planificării anuale şi 

semestriale 

Sondaje frontale 

Asistenţa la ore 

Semnarea 

zilnică a 

condicii  de 

prezenţă a 

cadrului 

didactic 

Monitorizarea 

fişelor de 

activitate a 

clasei 

 

Membrii 

CEAC 

Profesorii   de 

serviciu  

Şefii de 

catedră 

 

Membrii 

CEAC 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Analiza 

registrului 

pentru 

înregistrarea 

sesizărilo 

Parcurgerea 

materiei în 

proporţie de 

100% conform 

planificării 

Completarea 

fişei de 

observare a 

lecţiei 

registru pentru 

înregistrarea 

sesizărilor 

 

 

 

 

 

Rezultate menționate 

în rapoartele de 

activitate 
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Aplicarea de măsuri de 

îmbunătăţire a 

performanţelor şcolare şi 

de ameliorare a 

randamentului şcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea de situaţii de 

învăţare care să favorizeze 

gândirea elevului şi să 

formeze deprinderi de 

muncă intelectuală, 

respectând programa 

şcolară 

 

Calitatea activităţii 

didactice 

 

 

 

- Urmărirea progresului pe tot 

parcursul anului şcolar 

 

 

 

 

 

 

- Îndrumarea suplimentară a elevilor 

preocupaţi de performanţă 

 

 

 

 

 

 

 

  -  Îndrumarea suplimentară a elevilor 

cu randament şcolar scăzut 

 

 

 

 

     -   Realizarea portofoliului 

profesorului; 

     -  Aplicarea de metode moderne 

 de învăţare la clasă  

 

 

 

 

- Creşterea obiectivităţii evaluării şi 

notării 

 

 

 

Teste de 

evaluare 

sumativă la 

sfârşit de capitol 

 

 

 

 

Activitatea de 

pregătire cu 

elevii 

performanţi 

pentru 

olimpiade şi/sau 

concursuri 

şcolare 

 

Ore 

suplimentare de 

pregătire 

 

 

 

Plan de lecţie 

Fişe de lucru 

Baterii de teste 

Lecţii Ael 

 

 

 

 

Notarea 

obiectivă şi 

ritmică 

 

 

Profesori 

Învăţători 

Şefi de catedra 

si de comisii 

metodice 

Membri 

CEAC 

 

Profesori  

Învăţători 

 

 

 

 

 

 

 

Profesori  

Învăţători 

 

 

 

 

şefii de catedră 

Comisia 

CEAC 

 

 

 

 

 

Comisia de 

notare ritmică 

Comisia 

CEAC 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 

 

 

 

 

Graficul 

desfăşurării 

concursurilor 

si 

olimpiadelor, 

faza locală 

faza judeţ 

faza pe tara 

 

Graficul 

desfăşurării 

pregătirii 

suplimentare 

 

 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Graficul 

lecţiilor AEL 

 

 

 

Anual, în 

luna 

decembrie 

 

 

Salt calitativ 

faţă de anul 

şcolar trecut 

 

 

 

 

 

Note şi premii 

obţinute de elevi 

 

 

 

 

 

 

 

Salt calitativ 

faţă de anul 

şcolar trecut 

Cu 1 punct la 

medie 

 

 

Verificarea  

Portofoliului 

profesorului 

 

 

 

 

 

Monitorizarea 

consemnării 

notelor in 

catalog la un 

Raportul comisiei de 

asigurării a ritmicității 
notării 

 

 

 

 

 

Graficul programului 

de pregătire 

Prezența elevilor la 

activități 
 

 

 

 

 

Tabel cu prezența la 

activități 
 

   

 

 

fise de lucru  diferite 

toate lecţiile Ael 

propuse in  grafic 

listă cu metode de 

evaluare alternativă 

 

 

 

>90 % dintre elevi sa 

aibă notele trecute in 

catalog în funcţie de 

nr; ore pe săptămână la 

fiecare disciplină 
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Perfecţionarea sistemului 

de formare continuă a 

personalului didactic din 

şcoală pentru asigurarea 

calităţii învăţământului 

gimnazial 

 

 

 

 

 

- Participarea la cercurile metodice 

- Organizare de cursuri de utilizare a 

calculatorului, de aplicaţii soft şi 

alte activităţi formative în cadrul 

şcolii; 

- Participarea la cursuri de 

perfecţionare de către toate cadrele 

didactice; 

- Achiziţionarea şi utilizarea de 

calculatoare; 

Graficul de 

desfăşurare al 

şedinţelor de 

cerc 

Graficul de 

organizare al 

cursurilor de 

perfecţionare de  

la CCD 

Resurse 

materiale pentru 

achiziţionarea 

de  mijloace de 

învăţământ 

 

Cadre 

didactice 

Responsabili 

de comisii 

metodice şi 

cercuri 

pedagogice 

 

 

 

 

Directorii 

Cadre 

didactice 

 

Semestrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

interval de 4- 6 

săptămâni 

 

 

Lecţii deschise 

la cercuri şi  

Bază de date 

privind 

participarea la 

cursuri de 

perfecţionare 

Verificarea 

bugetului 

Găsire de 

sponsori 

 

60 ore perfecționare 

/cadru didactic 

 

Procese-verbale de la 

ședințele de comisii 

metodice 

Adeverințe de 

participare la cercuri, 

cursuri de 

perfecționare 

 

 

Existența celui de al 

doilea cabinet de 

informatică 

 

 

Ţinta strategică: Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui învățământ de calitate 

 

 

 

 

Obiective specifice 

 

Activităţi 

 

Instrumente/ 

Resurse 

 

Responsabil 

 

Termen 

Modalităţi 

de evaluare 

a 

obiectivelor 

 

Indicatori de 

realizare 

Iniţierea/ continuarea 

Programelor Europene - 

parteneriate bilaterale şi 

multilaterale; 

 

 

- Program perfecționare Erasmus+, 

secțiunea K1-proiect de mobilitate 

Creșterea calității educației prin 

întărirea dimensiunii 

interculturalității 
 

- resurse umane: 

cadre didactice, 

elevi, părinţi; 

 

- resurse 

materiale: 

formulare, CD-

uri, chestionare 

- directori 

- director educativ 

- membrii comisiei 

de proiecte 

extraşcolare 

 

Conform 

graficului 

de 

depunere a 

proiectelor 

- raport de 

activitate 

semestrial/an

ual; 

- fişa de 

autoevaluare; 

 

Depunerea la timp a 

proiectului 
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 Proiecte finanţate de 

comunitatea locală 

- Proiectul OSCAR - șarpele hoinar, 

… 

- resurse umane: 

cadre didactice, 

elevi, părinţi, 

comunitate 

locală 

- cadrele didactice, 

elevi, părinți 

la termen - raport de 

activitate 

semestrial/an

ual; 

- fişa de 

autoevaluare 

- implicarea elevilor 

cadrele didactice și a 

părinților 

 

Alte tipuri de proiecte 

de cooperare locală, 

regională, naţională, 

internaţională 

- Proiecte educaționale în parteneriat 

cu instituții culturale, agenți 
economici, ONG-uri din localitate 

- Proiecte parteneriat cu școli din alte 

țări 

-  

- resurse umane: 

cadre didactice, 

elevi, părinţi, 

comunitate 

locală 

- profesori de 

specialitate:  

- învăţători 

Consilier educativ 

periodic - raport de 

activitate 

semestrial/ 

anual; 

- fişa de 

autoevaluare 

Inițierea, derularea și 
implicarea proiecte  
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PARTEA a III-a.  
MODALITĂŢI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE EVALUARE A CALITĂŢII 
 
 
CADRUL LEGAL pentru funcţionarea CEAC este: 
• Legea  nr.  87/2006  pentru  aprobarea  O.U.G.  nr.  75/2005  privind  asigurarea calităţii 
, art. 11 şi 12; 
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
aprobat O.MEdC. nr. 4925/2005; 
• Strategia descentralizării învăţământului  preuniversitar aprobată prin Memorandum în 
Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005. SISTEMUL DE EVALUARE A CALITĂŢII 
URMĂREŞTE : 
• Îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală; 
• Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, 
părinţi, corp profesoral, comunitate locală); 
• Revizuirea şi  optimizarea politicilor  şi  strategiilor educaţionale de  la  nivelul unităţii 
şcolare. 
 
PROCESELE PRIN CARE SE ASIGURĂ CALITATEA SUNT: 
• Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracuriculare); 
• Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin organizarea 
situaţiilor de învăţare; 
• Activitatea cadrelor didactice în clasă, în şcoală şi în comunitate; 
• Obţinerea şi evaluarea rezultatelor învăţării; 
• Managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare; 
• Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (elevi ş i  părinţi) ş i  cu întreaga 
comunitate - asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii; 
• Evaluarea complexă a întregii „vieţi şcolare”. 
 
 
 
PARTEA a IV-a.  
INSTRUMENTE ŞI PROCEDURIDE  EVALUARE  INTERNĂ (AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII  
 
PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ (AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII: 
 
• Selectarea domeniului/temei/temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate 
domeniile prevăzute de lege); 
• Diagnoza nivelului de realizare; 
• Judecarea nivelului realizare; 
• Identificarea punctelor slabe şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere 
/dezvoltare; 
• Crearea unui grup de lucru; 
• Modificarea/optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale 
asociate; 

 Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare /optimizare /remediere; 

 Reaplicarea instrumentului de evaluare. 

 
TIPURI DE INSTRUMENTE DE EVALUARE INTERNĂ (AUTOEVALUARE ) A CALITĂȚII: 
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• Fişe şi alte instrumente de evaluare; 
• Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din şcoală; 
• Chestionare; 
• Ghiduri pentru interviuri; 
• Ghiduri de observaţie; 
• Tipuri de proiecte; 
• Rapoarte scrise; 
• Diferite fişe de apreciere; 
• Plan operaţional; 
• Fişe de analiză a documentelor şcolii; 
• Obiecte concrete: rezultate „materiale” ale proiectului; 
• Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi locale; 
• Standarde, metodologii, ghiduri cu bune practici, alte instrumente privind evaluarea 
instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau local. 
 
 
 
PARTEA a V-a.  
MODALITĂŢI ŞI PROCEDURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII  
 
1. Se selectează domeniul şi  criteriul/criteriile avute în vedere, cf. ,,Standardelor de acreditare  
ş i   de  evaluare  periodică”  (  H.G.21/18.01.2007  sau  art.  10  din  O.U.G. nr.75/12.07.2005 
aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006). 
2. Se urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi se realizează o diagnoză a nivelului 
de realizare. 
3. Se judecă nivelului de realizare. 
4. Se  identifică  punctele  tari,  a  celor  slabe  şi  a  ţintelor  pentru  intervenţiile  de 
remediere/dezvoltare. 
5. Se crează un grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătăţire (Evaluarea internă 
este coordonată şi realizată de către CEAC. Pentru zonele de îmbunătăţire se poate constitui 
o altă echipă, se pot stabili responsabili, în funcţie de rolul îndeplinit în organizaţie  -  profesor  
de  specialitate,  responsabil  de  comisie   metodică, de arie curriculară etc., care să aplice 
programul de îmbunătăţire).  
6. Se modifică / optimizează / completează PDI şi planurile operaţionale.  
7. Se desfăşoară propriu-zis activităţile de dezvoltare/ optimizare/ remediere pentru domeniul 
selectat.  
8. Se reaplică instrumentul de evaluare. 
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Responsabil CEAC, 

Prof. Moldovan Marcela 
 


