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 Domeniul: Eficacitate educaţională; Criteriul a) Conţinutul programelor de studiu; 
Subdomeniul: Oferta educaţională 
 
Domeniul: Eficacitate educaţională Criteriul a) Conţinutul programelor de studiu 
Subdomeniul: Curriculum 

Nr 
crt 

Obiective 
specifice 

Activităţi Instrumente/ 
Resurse 

Responsabili Termene Mod de 
evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 
realizare 

1. 

Asigurarea 
calităţii 

procesului de 
predare – 
învăţare, 

evaluare şi a 
serviciilor 

educaţionale, în 
vederea 

promovării unui 
învăţământ 

centrat pe copil. 
 

Utilizarea strategiilor didactice 
moderne şi de evaluare, în 

scopul dezvoltării creativităţii  
preșcolarilor, a participării lor 

active, a formării de 
competenţe. 

Documente M.E.C. 
Metodologii în 
vigoare, softuri 
educaţionale 

Director, 
membrii 
C.E.A.C. 

Permanent Teste 
iniţiale, 
fişe de 
progres 
şcolar, 
teste 

sumative, 
chestionare 

Toate cadrele 
didactice 
folosesc 
metodele 

moderne de 
predare-învăţare 

Stabilirea listei de materiale 
didactice viabile, în 

conformitate cu curriculum-ul 
aprobat pentru anul şcolar 

2020-2021 

Documente M.E.C. 
în vigoare 

 

Director, 
Resp. de 
comisii 

Septembrie Comenzi de 
materiale 

didactice la 
edituri 

Preșcolarii au 
seturi de lucru 

individuale 

Organizarea comisiilor de 
lucru 

Documente 
Legislaţia în 

vigoare 
ROF, ROFUIP 

Director 
 

Octombrie Decizii Dosarele 
comisiilor 

Realizarea unor proiecte în 
beneficiul comunităţii 

Proiecte 
comunitare 

Director Noiembrie Număr 
proiecte, 
număr 

participanţi 

Crestearea cu 
20% a numărului 

de proiecte 
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2 

Asigurarea 
conditiilor de 
dezvoltare 

personală a 
preșcolarilor, 
promovarea 
asigurarii de 

sanse egale si 
sporirea 

accesului la 
educație 

Identificarea preșcolarilor cu 
nevoi speciale 

Documente 
 

Coordonator
de proiecte si 

programe 
educative 
Educatori 

 

 
 

Octombrie 

Chestionare 
 

Numărul de 
preșcolari se 

identifica si prin 
aplicarea 

chestionarului 

Aplicarea chestionarelor de 
identificare a stilurilor de 

învătare 

Metodologii în 
vigoare 

Educatori 

 

Octombrie Chestionare Se vor completa 
chestionarele 

privind  
identificarea 

stilurilor 
individuale de 

învăţare 

Analiza activităţii anuale a 
colectivelor de preșcolari 

Testări 
Documente 

 
 

Cadre 
didactice  / 

CEAC 

 

30 iulie 
2021 

 

Situatii 
şcolare 

Rezultate la 
testări 

Fişă de 
monitorizare a 

situaţiei şcolare 

3 

Eficientizarea 
metodelor de 
evaluare şi 

monitorizare, în 
vederea 
obţinerii 

progresului 
şcolar 

Monitorizarea parcurgerii 
curriculum-ului aprobat 

Planificări 
calendaristice 

Proceduri C.E.A.C. 

Director, 
Responsabil 

C.E.A.C. 

Permanent Grafice de 
asistență 
Fise de 
progres 
scolar 

100% 

Monitorizarea şi evaluarea 
procesului de utilizare a 

tehnologiei informatice la 
disciplinele de învăţământ 

 
 
 

Soft-uri 
educationale 

Director, 
Responsabil 

C.E.A.C. 

Permanent Grafice de 
asistenţă 

Fişe de 
observare a 

activității 
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Monitorizarea şi evaluarea 
calităţii prestaţiei didactice, din 

perspectiva reuşitei şcolare 

Testări 
Cataloage 

Director 
 

Semestrial Situatii 
şcolare, 

Rezultate la 
concursuri 

Cresterea 
promovabilitătii 
până la 100% 

4 

Creşterea 
calităţii şi 

relevanţei ofertei 
educaţionale,  

prin 
diversificarea 
acesteia în 
funcţie de 
nevoile şi 
interesele 

partenerilor şi 
beneficiarilor 

 

Elaborarea ofertei 
educaţionale atractive şi 

adecvate profilului grădiniței şi 
cererilor pieţei muncii la nivel 

local 

Planuri cadru,  
curriculum 
preșcolar 

 

Director, 
membrii C.A. 

Octombrie 
2020 -

Ianuarie 
2021 

Proiect plan 
de 

şcolarizare 
viabil şi 
realist 

Realizarea 
planului de 
şcolarizare 

Promovarea ofertei 
educaţionale 

Oferta educaţională 
Târguri de ofertă 

Ziua portilor 
deschise 

C.A. 
Responsabil 
promovare 

imagine 
gradinita 

Aprilie- 
Mai 2021 

Număr 
participanţi, 

număr 
instituţii 

implicate 

Participarea 
tuturor cadrelor 

didactice la 
promovarea 

ofertei 
educaţionale 

Întocmirea programului de 
activităţi extracurriculare 

Propunerile 
responsabililor 

comisiei 
Legislatia in vigoare 

Coordonator 
proiecte si 
programe 
educative 

 

Octombrie Calendarul 
activităţilor 

extraşcolare 

Cresterea cu 
10% a numărului 

activităţilor 
extraşcolare 

Organizarea şi îndrumarea 
activităţilor educative şcolare 

şi extraşcolare 

Documente şi 
instructiuni ISJ Ilfov 

şi M.E.C. 
Protocoale de 
colaborare cu 

diverse instituţii 
implicate. 

Director 
Coordonator 
Comisie de 
proiecte si 
programe 
educative 

Semestrial 
 

Corelarea 
planurilor de 

activitate 
educativă cu 

specificul 
grădiniței 

Cresterea cu 
25% a numărului 

de preșcolari 
participanţi 
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Domeniul: Managementul calităţii  - Criteriul a) Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 
 Subdomeniul: Autoevaluarea instituţională 

Nr 
crt 

Obiective 
specifice 

Activităţi Instrumente/ 
Resurse 

Responsabili Termene Modalităţi de 
evaluare 

Indicatori de 
performanţă 

1 

Întărirea 
capacităţii 

instituţionale, 
prin 

implementarea 
cadrului legislativ 
privind calitatea 

educaţiei, la 
nivelul instituţiei 

şcolare 

Revizuire PDI (dacă e 
cazul) 

Raport de activitate 
an şcolar 2019-2020 

Director 
Consiliul de 
administraţie 

Noiembrie Gradul de 
realizare a 
obiectivelor 

propuse 

Cresterea cu 
20% a gradului 
de realizarea a 

obiectivelor 

Elaborarea unor 
instrumente 

operaţionale (fişa 
postului, fişa de 

evaluare, criterii de 
selecţie, proceduri) şi 

aplicarea lor în 
evaluare 

LEN nr.1/2011 
Regulamente şi 
metodologii în 

vigoare 

Director, CA, 
membrii 
CEAC 

Octombrie – 
Noiembrie 

Semnarea de 
către întreg 
personalul a 
fişei postului; 

Acordarea 
calificativelor 

Toti angajatii să 
obtină 

calificativul FB 

Realizarea asistenţelor 
la activitate 

Fişe de asistenţă Membrii 
CEAC 

 

Conform 
graficului 

Fişe de 
observare a 

activității 

Utilizarea 100% 
a strategiilor 

moderne 

2 

Revizuirea 
procedurilor şi 

utilizarea 
instrumentelor 

de autoevaluare 
instituţională 
care respectă 

prevederile 

Revizuirea procedurilor 
cuprinse în Manualul 

Calităţii 
 

Standarde de 
referinţă; 

Standarde de 
acreditare şi 

evaluare periodică a 
unităţii de 

învăţământ - H.G. 
nr. 21/2007 

 
Director 

 
Responsabil 

CEAC 
 

Membrii 
CEAC 

 
Octombrie 

2020 
 
 

Permanent 
 
 

Utilizarea 
procedurii de 
autoevaluare 

internă a 
calităţii; 

Revizuirea 
procedurilor de 

analiză 

Manualul 
calităţii; 

Portofoliile 
educatoarelor; 

Portofoliile 
evaluărilor 

iniţiale, 
sumative, finale. 
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legale Ghidul CEAC partea 
I şi partea a II-a; 
Alte documente 

emise de ARACIP; 
H.G. nr 600/2018 
pentru aprobarea 
Codului controlului 
intern managerial al 
entităților publice, cu 

modificările şi 
completările 
ulterioare; 

Instructiunea nr. 1 din 
16 mai 2018 privind 
aplicarea unitară la 
nivelul unităților de 

învățământ 
preuniversitar a 
Standardului 9 - 

Proceduri prevăzut în 
Codul controlului 

intern managerial al 
entităților publice, 

aprobat prin Ordinul 
secretarului general 

al Guvernului nr. 
600/2018 

 
 

instituţională, 
alte proceduri 

operaţionale, pe 
domenii de 
activitate; 

 

Cel puţin 80% 
din beneficiarii 

relevanţi se 
declară 

mulţumiţi de 
serviciile 

educaţionale 
furnizate; 
Existenţa 

consemnării 
altor aspecte ce 

urmează a fi 
revizuite, apoi 
implementate; 

3 
Elaborarea RAEI 

pentru anul 
şcolar 2019-

Standarde de referinţă; 
Standarde de 

acreditare şi evaluare 

 
Director 

 

 
14 oct. 2020 

Identificarea 
punctelor tari şi 
aspectelor ce 

 
 

Raportul Anual 
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2020 şi a 
Planului de 

îmbunătăţire a 
calităţii educaţiei 
(daca este cazul)  

periodică a unităţii de 
învăţământ; 

H.G. nr. 21/2007. 
 

CEAC trebuie 
îmbunătăţite în 

acest an 
şcolar, prin 

raportarea la 
standardele de 

referinţă 
specifice; 

Rezultatele 
autoevaluării 

sunt folosite în 
elaborarea 

documentelor 
proiective; 

de Evaluare 
Internă 100% 
completat şi 
făcut public; 

 

4 

Plan operaţional 
ce cuprinde ţinte 
strategice clare, 
fundamentat pe 

Strategia de 
evaluare internă 

a calităţii 

Strategia CEAC şi 
Regulamentul CEAC 

Standarde de referinţă; 
Standarde de 

acreditare şi evaluare 
periodică a unităţii de 

învăţământ ; 
H.G. nr. 21/2007; 

Ghidul CEAC. 

Director 
 

CEAC 

 
20. oct. 2020 

 Plan de 
îmbunătăţire; 

Plan operaţional 
al CEAC; 

Instrumente de 
evaluare 

stabilite şi 
elaborate; 

 

 

5 

Elaborarea unor 
noi fişe de 

monitorizare, 
chestionare, alte 
instrumente de 

evaluare 
 

Standarde de referinţă; 
Standarde de 

acreditare şi evaluare 
periodică a unităţii de 

învăţământ ; 
H.G. nr. 21/2007; 

Ghidul CEAC 
(I şi II). 

 
Director 

 
CEAC 

 
 

Permanent 

Aplicarea 
instrumentelor 

cuprinse în 
portofoliul 
CEAC şi 

monitorizarea 
informaţiilor 

obţinute. 

Portofoliile 
profesionale ale 

cadrelor 
didactice; 
Portofoliile 
evaluărilor 

iniţiale, 
sumative, finale 
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pe grupă. 
Centralizator, 

grafice de  
monitorizare a 

activităţilor 
extracurriculare; 

Fişe de 
evaluare a 
activităţii 

comisiilor; 
Rapoarte ale 

responsabililor 
comisiilor; 

Cel puţin 80% 
din beneficiarii 

relevanţi se 
declară 

mulţumiţi de 
serviciile 

educaţionale; 

6 

Implementarea 
unei noi 

modalităţi de 
raportare prin 

aplicaţia aferente 
„Manual de 

evaluare 
internă”, cu 

aplicaţia aferentă  
ARACIP 

Standarde de referinţă; 
Standarde de 

acreditare şi evaluare 
periodică a unităţii de 

învăţământ; 
H.G. nr. 21/2007; 

Ghidul CEAC partea I 
şi partea a II-a; 

 
Director 

 
Coordonator CEAC 

 

 
oct. 2020- 
iunie 2021 

Completarea 
secţiunilor: 

Baza de date,  
Documentele  

şcolii; 
Aplicarea 

instrumentelor 
cuprinse în 
portofoliul 
CEAC şi 

monitorizarea 

Portofoliile 
cadrelor 

didactice; 
Portofoliile 
evaluărilor 

iniţiale, 
sumative, finale. 

Centralizator, 
grafice de  

monitorizare a 
activităţilor 
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informaţiilor 
obţinute; 

Înregistrarea 
activităţilor de 
evaluare şi a 

celor de 
îmbunătăţire; 
Înregistrarea 
rezultatelor în 

urma 
monitorizării, 

evaluării; 

extracurriculare; 
Fişe de 

monitorizare; 
Fişe de 

evaluare a 
activităţii 

comisiilor; 
Rapoarte ale 

responsabililor 
comisiilor, 

rapoarte de 
activitate; 

Cel puţin 80% 
din beneficiarii 

relevanţi se 
declară 

mulţumiţi de 
serviciile 

educaţionale 
furnizate; 

100% RAEI 
completat în 

aplicaţia 
ARACIP. 
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  Domeniul: Managementul calităţii; Criteriul a) Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; 
   Subdomeniul: Managementul calităţii la nivelul organizaţiei-Dezvoltarea profesională a personalului; 

 

Nr 
crt 

Obiective 
specifice 

Activităţi Instrumente/ 
Resurse 

Responsabili Termene Modalităţi de 
evaluare 

Indicatori de 
performanţă 

1 

Armonizarea 
ofertei de 

servicii 
educaţionale şi 

formare 
permanentă cu 

nevoile 
specifice 

identificate în 
grădiniță şi 

comunitatea 
locală 

Adaptarea planului de 
şcolarizare la evoluţia 
economico-socială a 

comunităţii locale şi la nevoile 
de învăţare individuale 

Studii, analize – 
diagnostice  

privind dinamica 
populaţiei 

preşcolare. 

Director 
CA 

Octombrie -
Decembrie 

Proiect plan 
de 

şcolarizare 
realist 

 

Realizarea 
planului de  
şcolarizare 

Elaborarea proiectului de 
încadrare în conformitate cu 

planul de şcolarizare şi 
planurile cadru de învăţământ 

Metodologii în 
vigoare 
Plan de 

şcolarizare 
aprobat 

Director , 
secretariat 

 

Conform 
calendarul 

M.E.C. 

Proiect de 
încadrare 
corect şi 
realist 

100% 

Constituirea Consiliului 
Părinţilor din grădiniță 

ROFUIP 
ROF 

Preşedinte  
Asociaţia de 

Părinţi 
Coordonator  
Comisiei de 
proiecte şi 
programe 
educative 

Octombrie Numărul de 
părinţi 

antrenaţi,  
componenţa 

consiliului 

Creşterea cu 
30% a 

numărului de 
părinţi 

participanţi la 
activităţile 
derulate 

2 

Antrenarea 
cadrelor 

didactice în 
activitatea de 
perfectionare 

Stimularea şi susţinerea 
participării la examenele / 

formele de dezvoltare 
profesională şi evoluţie în 

carieră 

Oferta de 
formare continuă 

Director, 
responsabil 
Comisie de 
formare şi 

perfecţionare 

Conform 
programului 
instituţiilor 
ofertante 

Număr 
participanţi, 
rezultate, 
diplome, 

adeverinţe 

Creşterea cu 
20% a 

numărului de 
participanţi 

 



 

CEAC- PLAN OPERAȚIONAL 2020-2021  PAGINA 11 / 12 

 

 
Domeniul: Capacitatea instituţională; Criteriul: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale 
Subdomeniul: Management strategic - Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 

Nr 
crt 

Obiective 
specifice 

Activităţi Instrumente/ 
Resurse 

Responsabili Termene Modalităţi de 
evaluare 

Indicatori de 
performanţă 

1 

Utilizarea 
raţională  şi 
eficientă a 
resurselor  
materiale 

Elaborarea proiectului de 
buget al unităţii de 

învățământ 

Documentaţia 
specifică 

C.A. 
Contabilitate 

Noiembrie 
2020 

Corelarea 
proiectului cu 

analiza de 
nevoi 

100% 

Realizarea execuţiei bugetare Documente 
specifice 

Director 
Contabilitate 

Trimestrial Respectarea 
legislaţiei 

Realizarea 
execuţiei 
bugetare 

100% 

Realizarea planului de 
achiziţii  

Oferte Director 
Contabilitate 

Conform 
alocărilor de 

fonduri 

Respectarea 
listei de 
priorităţi 

100% 

Asigurarea transparenţei 
elaborării şi execuţiei 

bugetare 

Documente 
financiare 

Director 
Contabil 

Permanent Asigurarea 
circulaţiei 

informaţiilor 

100% 

2 

 
 

Acoperirea 
necesarului de 
echipamente 

didactice  
moderne şi soft 

educaţional 

Achiziţionarea materialelor 
conform bugetului alocat 

pentru dotare, conform legii, 
pe capitole şi articole 

bugetare 

Analiza de nevoi 
Necesarul 

minim de dotare 

Director 
Contabil 

Conform 
alocării 

bugetare 

Corelarea 
repartiţiei 

bugetare cu 
lista de 
priorităţi 

75% 

Dezvoltarea fondurilor şi 
repartizarea lor conform 

priorităţilor 

Documentaţia 
specifică 

Director Când este 
cazul 

Respectarea 
listei de 
priorităţi 

80% 
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                     DIRECTOR,                                                                                                      Coordonator CEAC, 
                  MOCA VICTORIA                              PINTILIE MARIA MAGDALENA 

pentru toate 
domeniile 
curriculare 

Repartizarea mijloacelor fixe 
şi a obiectelor de inventar 

achiziţionate, conform 
planificării 

Formulare de 
inventar 

Director 
C.A. 

Când este 
cazul 

Asigurarea 
condiţiilor 

optime pentru 
un 

învăţământ 
de calitate 

100% 

Întreţinerea şi dezvoltarea 
patrimoniului unității, pentru 

crearea unui ambient 
favorabil procesului de 

învăţare 

Documentaţia 
specifică 

Administrator 
Director 

 

Permanent Autorizaţii 100% 

3 

Identificarea 
unor posibilităţi 
de asigurare a 
unor venituri 

extrabugetare 

Identificarea surselor 
extrabugetare de finanţare 

Contracte de 
sponsorizare 

Director Permanent Veniturile 
extrabugetare 

obţinute 

Cresterea cu 
20 % a 

cuantumului 
veniturilor 

extrabugetare 


