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PLAN OPERAȚIONAL 

An școlar 2018 – 2019 
Obiectiv general :  

1. Asigurarea calității serviciilor educaționale oferite.  
2. Eficientizarea procesului de învățare-evaluare și transformarea acestuia într-un proces activ-participativ prin încurajarea implicării 

elevilor în propria lor formare si prin diversificarea instrumentelor de evaluare. 
Obiective stabilite în planul de îmbunătățire: 

• Valorificarea experienței pozitive a cadrelor didactice cu preocupări pentru cercetarea metodico- științifică 
• Îmbunătățirea accesului la informare 
• Dezvoltarea unui curriculum armonios și adaptat cerințelor specifice școlii  
• Creșterea calității activităților de orientare și consiliere privind cariera. 
• Reducerea absenteismului școlar în rândul elevilor 
• Promovarea metodelor ce plasează elevul în centrul activității didactice, perfecționarea metodelor de evaluare 
• Diversificarea modalităților  nonformale de educație 
• Dezvoltarea marketingului educațional.  Promovarea  mai eficientă a rezultatelor și valorilor școlii. 
• Implicarea părinților în toată activitatea școlii. Consilierea părinților 

 

Obiective specifice Acțiuni Instrumente/ 
resurse 

Responsabili Termen 
Modalități de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatorii de 
realizare 

1. Obiectivul: Organizarea și eficientizarea sistemului intern de asigurare a calității  
1.1 Stabilirea 
managementului 
C.E.I.A.C. pentru anul 
de învățământ 2018 – 
2019.  
1.2 Aplicarea  
procedurilor interne  
de asigurare a  
calității. 
1.3 Elaborarea 

Elaborarea planului de 
activitate CEIAC; 
Elaborarea raportului  
semestrial CEIAC; 
Elaborarea Raportului de 
autoevaluare în vederea 
acreditării programelor de 
studii: 
-Electromontor utilaje de 

– Plan operațional 
– Echipa 
managerială 
– Responsabili 
comisii metodice 
– Fișe de observare 
a activității 
– Proceduri interne  
de asigurare a 
calității; 

– Comisia C.E.I.A.C 
– CA 
– CP 
– Echipa managerială 
– Consiliul elevilor 
– Director adjunct-IE 
– Director adjunct-IP 
 

Octombrie – 
2018 
Pe parcursul 
anului 
 
 
 
 
 
 

– Procese-verbale    de 
la ședințele tematice 
–  
– Plane de acțiuni 
– Grafice 
– Manualul calității; 
– Codul de etică; 
– Proceduri noi 
realizate. 
– Calitatea Raportului 

– Îndeplinirea 
sarcinilor        
individuale 
 
– Desfășurarea 
activității 
subcomisiilor 
– Proceduri 
aprobate; 
– Aplicarea 



Obiective specifice Acțiuni Instrumente/ 
resurse 

Responsabili Termen 
Modalități de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatorii de 
realizare 

procedurilor de CEIAC. 
1.4  Elaborarea 
Raportului de 
autoevaluare în vederea 
acreditării programelor 
de studii 

dispecerat și  teleautomatică; 
- Operator la mașini-unelte 
semiautomate și automate; 
- Operator în depozite 
mecanizate și automatizate; 
- Operator pentru suportul 
tehnic al calculatoarelor; 
- Electrogazosudor-montator; 
- Strungar; 
- Electrician- electronist auto. 
Mecanic –auto. 

– Proceduri noi 
realizate și aprobate; 
 

 
 
 
 
 
 
Semestrul II 
2019 

de autoevaluare în 
vederea acreditării, 
varianta pe hârtie și 
varianta electronică 
 
 

procedurilor în 
procesul de 
activitate a școlii. 
Raportului de 
autoevaluare în 
vederea acreditării 
programelor de 
studii elaborat 
– Programe de 
studii acreditate 
 

2. Obiectivul: Asigurarea  socială a elevilor 
2.1  Pregătirea 
căminului pentru 
primirea elevilor, 
îmbunătățirea 
condițiilor de trai; 
 
2.2. Asigurarea 
socială a elevilor 
 
 

– Reparația curentă și cosmetică a 
odăilor de locuit.  
– Utilizarea eficientă a spațiilor 
locative; 
– Îmbunătățirea condițiilor de trai 
și studii. 

– Existenta planului 
de reparație curente 
și cosmetice.  
– Existenta planului 
financiar de 
investiții  pentru 
îmbunătățirea 
condițiilor de trai 
– Resurse materiale; 
– Resurse umane 

– Șef secție achiziții 
și patrimoniu; 
– Intendent 
– Contabil șef 
– Membrii CEIAC 
– CA 

20.07 – 25.08 
2018 

– Lista cu  lucrări 
îndeplinite, validată de 
șeful secției achiziții 

– Odăi reparate. 
Spații locative în 
care sunt asigurate 
condițiile de trai și 
studiu pentru elevi 
 

– Cazarea elevilor în cămin 
– Eliberarea bunurilor de 
inventar; 
– Contract de cazare a elevilor în 
cămin; 
– Accesul elevilor CU dezabilități 
și cu nevoi speciale în cămin. 
 

– Existența 
contractelor de 
cazare 
– Existența planului 
de cazare 
– Existența 
regulamentului de 
funcționare a 
căminului; 
– Metodologia 
privind cazarea 
elevilor în cămine;  
– Resurse umane 

– Director adj. IE 
– Administrator de 
cămin 
– Maiștrii și diriginții 
grupelor 
– Membrii CEIAC 
– CA 

02.09 – 04.09 
2018 

– Existența listelor și a 
cererilor depuse de 
elevi pentru obținerea 
căminului. 
– Existența listelor de 
elev disponibilizați de 
cămin din motive de 
încălcare de 
regulamentul de trai în 
cămin 

– Contract de 
cazare a elevilor în 
cămin; 
– Ordinul cu privire 
la taxa de cazare; 
– Existenta 
catalogului 
căminului cu 
distribuirea elevilor 
prin odăi 



Obiective specifice Acțiuni Instrumente/ 
resurse 

Responsabili Termen 
Modalități de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatorii de 
realizare 

– Licitația pentru alimentarea 
elevilor 
– Asigurarea elevilor cu 
alimentare; 
– Monitorizarea alimentării 
 
– Asigurarea elevilor cu servicii 
medicale, culturale și sportive; 
– Monitorizarea listelor cu 
bursieri și a indemnizațiilor 
pentru copii orfani 
– Chestionarea elevilor ce 
locuiesc în cămin  

– Existența 
procedurii de 
licitație; 
– Existența meniului 
de alimentare a 
copiilor. 
– Comanda zilnică 
la prânz; 
– Existența 
catalogului de 
verificare zi de zi a 
meniului de către 
medicul școlii; 
– Listele elevilor 
bursieri; 
– Lista elevilor 
orfani 
– Resurse umane 

– Director adj. IE 
– Manager de 
ospătărie 
– Bucătarul șef 
– Medicul școlii 
– Contabil șef 
– Psihologul școlii 
– Membrii CEIAC 

anual 
 
 
 
 
zilnic 
 
 
 
semestrial 
 
octombrie 
2018 

– Existența 
documentelor de 
achiziții a produselor 
alimentare; 
– Listele cu elevii 
bursieri; 
– Liste cu elevii orfani 

– Contract de 
alimentare cu 
ospătăria; 
– Comanda pentru 
prânz; 
– Meniul pentru 
prânz; 
– Listele elevilor cu 
carduri  
– Dispoziții de 
transfer de surse 
bănești. 
 

2.3 Accesul 
grupurilor 
dezavantajate și a 
persoanelor cu 
cerințe 
educaționale 
speciale la studii 

– Asigurarea elevilor cu căi de 
acces și blocuri sanitare ce 
corespund nevoilor elevilor cu 
CES; 
– Adaptarea curriculumului școlar 
la nevoile de dezvoltare personală 
ale elevilor cu CES; 
– Adaptarea strategiilor didactice 
în funcție de particularitățile 
individuale și de grup ale elevilor 
cu CES 

– Regulamentul   
– Echipa PEI 
– Procesele verbale 
Activitatea cadrului 
de sprijin; 
 

– Psihologul școlar 
– Echipa PEI 
– Director adj IE 
– Cadru de sprijin 

Septembrie-
octombrie 

Constituirea echipelor 
PEI 
Elaborarea și aprobarea 
PEI pentru fiecare elev 
cu CES. 
– Strategii didactice 
adoptate în funcție de 
necesitățile elevilor cu 
CES 

– Căi de acces și 
blocuri sanitare 
amenajate; 
– Echipa PEI 
– Curriculum 
modificat 
– Planuri 
educaționale 
individualizate 
– Procese verbale 
ale activității 
echipei PEI 

3. Obiectivul: Organizarea procesului de predare învățare, identificarea nevoilor de remediere și progres 

3.1 Respectarea 
cerințelor 
regulamentului 

– Elaborarea planul de activitate a 
școlii; 
– Elaborarea și aplicarea orarului 
– Elaborarea planurilor de 

– Existența planului 
de activitate a școlii, 
– Procedura de 
întocmire și aplicare 

– Administrația 
școlii; 
– Director adj. IE 
– Director adjunct IP 

3.1.1  
septembrie 

 
 

– Planul de activitate a 
Școlii Prof. nr.5; 
– Orarul avizat și 
afișat,  

– Orarul lecțiilor 
publicat pe situl 
școlii; 
– Tarificarea 



Obiective specifice Acțiuni Instrumente/ 
resurse 

Responsabili Termen 
Modalități de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatorii de 
realizare 

privind 
organizarea și 
desfășurarea 
procesului 
didactic; 

activitate a comisiilor metodice și 
a catedrelor; 
– Elaborarea curricula  de 
specialitate, acolo unde lipsesc 
–  Elaborarea planurilor de lungă 
durată 
– respectarea cerințelor  
– regulamentului privind 
organizarea și desfășurarea  
– procesului didactic; 

a orarului; 
– Existența 
planurilor 
catedrelor; 
– Existența curricula 
adaptate la cerințele 
curriculare; 
– Existența plănuirii 
calendaristice de 
lungă durată. 
– Procedura 
operațională: 
„Autoevaluarea 
instuțională” 
– Resurse umane; 
– Resurse timp. 

– Șefii de catedră; 
– Maiștrii-instructori; 
– Profesori; 
– Membrii CEIAC 
– CA 

3.1.2. 
25.08 – 30.08  

2018 
3.1.3. 

10 – 13 .09. 
2018 
3.1.4 

10 – 20 .09. 
2018 

– Întocmirea șarjei și a 
tarificării cadrelor 
didactice; 
– Plane de activitate a 
catedrelor; 
– Curricula meseriilor 
și planuri de lungă 
durată; 
– Regulamentul de 
organizare și 
desfășurare a 
procesului didactic în 
instituție; 

cadrelor didactice 
– Curricula de 
specialitate și 
planuri de lungă 
durată avizate de 
șefii de catedră și 
director-adj. IP; 
– Planul-cadru 
pentru  
învățământul  
profesional tehnic 
secundar cu  
– durata de studii de 
doi ani;   
–  Planul-cadru 
pentru  
învățământul  
profesional tehnic 
secundar cu  
– durata de studii de 
trei ani;  

3.2.Determinarea 
nivelului de 
cunoștințe inițiale 
a contingentului 
nou de elevi  

– Aplicarea testelor 
– Prelucrarea testelor inițiale și 
analizarea lor. 
– Analiza SWOT 
– Stabilirea măsurilor de 
remediere 
– plan de îmbunătățire 
individuale 
 

– Seturi de teste 
– Fișe de 
înregistrare Acte de 
studii gimnaziale 
–  Resurse umane 
(membrii 
subcomisiilor 
CEAC, profesorii, 
elevii) 
– Resurse materiale 
(copiator, hârtie, 
calculator) 
– Resurse financiare 
– Resursa timp 

– Profesorii; 
– Maiștri- instructori 
– Coordonatorul 
CEIAC 
– șefii de comisii 
– Șefii de catedră 
– CA 
– CP 
 

Primele doua 
săptămâni ale 
anului școlar, 
termen limită 
25.09 2018 
 

– Teste inițiale - 
portofoliile elevilor 
– Fișă de înregistrare; 
– Bază de date 
– Plan de măsuri – 
portofolii catedră, 
portofolii cadre 
didactice; 
– Rapoarte a șefilor 
comisiilor metodice la 
CP 

– Aplicarea testelor 
inițiale la toate 
clasele și la toate 
disciplinele 
–  Existența 
analizelor testelor 
pe grupe și 
discipline; 
– Rapoarte ale 
profesorilor despre  
evaluarea inițială – 
la secțiile metodice 
– Existența unor 
planuri remediile 

3.3 Sporirea – Consultarea elevilor cu privire 
la formele de  

– Clase dotate cu 
instrumente TIC;  

– Profesorii  
– Coordonatorul 

Pe parcursul  
procesului de 

– Ordinele de 
repartizare la stagiile 

– Curricula pe 
discipline/meserii;   



Obiective specifice Acțiuni Instrumente/ 
resurse 

Responsabili Termen 
Modalități de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatorii de 
realizare 

calității procesului 
educațional cu 5% 
prin utilizarea 
metodelor de 
predare – învățare 
centrate pe elev; 

organizare a activităților didactice 
și a măsurilor luate pentru  
îmbunătățirea procesului de 
predare-învățare. 
– Eficientizarea utilizării 
instrumentelor TIC în procesul de 
predare-învățare-evaluare a 
cursurilor/modulelor. 
– Motivarea elevilor prin 
Procesului de organizare a 
activităților extrașcolare 
– Utilizarea unor mijloace de 
învățământ moderne, 
performante, variate, 
antrenante pentru elevi, astfel 
încât procesul didactic să fie 
centrat pe elevi, pentru a 
stimula comportamentul 
creativ 

– Ateliere dotate 
pentru promovare a 
instruirii practice; 
– Existența planului 
de organizare a 
instruirii practice; 
– Grafic de 
promovare a 
consultațiilor pe 
discipline; 
– Literatură de 
specialitate; 
– Resurse umane; 
– Resurse timp. 
 

CEIAC 
– Șefii de comisii 
– Șefii de catedră 
– CP 
– Psihologul școlii 

studiu de practică a elevilor;  
– Agende și rapoarte 
ale elevilor privind 
stagiile de  
– practică;  
– Fișe/borderourile de 
evaluare a stagiilor de 
practică 
– Graficele 
consultațiilor pe 
discipline; 
– Graficele desfășurării  
stagiilor de practică; 
– Graficul promovării 
măsurilor extrașcolare 
– Fișe de observare ale 
orelor  asistate; 
– Fișe cu analiză a 
măsurilor 
extracurriculare. 

– Indicații metodice 
și alte suporturi 
didactice pentru  
– elevi;   
– Rezultatele 
sondajelor elevilor;   
– Dovezi privind 
acordarea suportului  
individual elevilor 
– (consultații, 
curarea grupelor);  
– Proiecte didactice 
ale prelegerilor, 
aplicațiilor practice;  
– Fișă de evaluare 
anuală a 
profesorului 
 

3.4 Sporirea 
performanțelor 
școlare cu 5% prin 
implicarea activă  
a elevilor în 
activități 
curriculare și 
extracurriculare și 
asigurarea 
accesului elevilor 
la autodeterminare 

– Monitorizarea activităților 
extracurriculare; 
– Evaluarea activității cercului de 
robotică; 
– Evaluarea activităților secției 
sportive 
– Coordonarea și monitorizarea 
activităților Consiliului Elevilor; 
– Monitorizarea și evaluarea 
procesului de instruire în 
scopul îmbunătățirii calității 
învățământului 
 

– Planul activităților 
extracurriculare; 
– Planul de 
activitate a cercului 
de robotică; 
– Planul de 
activitate a secției 
sportive 
– Planul de 
activitate a 
Consiliului Elevilor 

– Director adjunct-IE 
– Șeful Consiliului 
Elevilor; 
– Profesorii; 
– Diriginții; 
– Comisiile metodice 
– Comisia CEIAC - 
monitorizare 

Pe parcursul  
procesului de 

studiu 

– Graficul promovării 
măsurilor extrașcolare 
– Numărul de elevi 
participanți la secțiile 
sportive; 
– Activități 
extracurriculare 
petrecute; 
– Fișe cu analiză a 
măsurilor 
extracurriculare. 
– Rapoarte ale 
comisiilor metodice 

– Plan de activitate 
a CE; 
– Numărul 
participanților la 
decadele pe obiecte; 
– Numărul de 
participanți la 
concursul „ Cel mai 
bun elev la meserie” 
– Careuri solemne;  
– -Activitățile 
educaționale 
petrecute. 

3.5 Monitorizarea 
rezultatelor 

– Realizarea evaluării formative 
si  
remedierea  situațiilor problema; 

– Fișe individuale 
–  Resurse umane 
(membrii 

– Profesorii-realizare; 
– Secretarul CEIAC 
– Șefii comisiilor 

Permanent 
Semestrial 

 
– Seturi de teste pentru 
evaluarea sumativă – 

– Orarul evaluărilor 
– Teze de evaluare 
– Aplicarea 



Obiective specifice Acțiuni Instrumente/ 
resurse 

Responsabili Termen 
Modalități de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatorii de 
realizare 

evaluării continue 
și remedierea 
situațiilor 
problemă 
 

– Evaluarea calității stagiilor de 
practică  
– Interpretarea  testelor 
– Întocmirea planurilor remediile 
pe grupe  si/sau  a celor 
individuale 
– Asigurarea condițiilor  pentru 
frecventarea școlii  
– Motivarea frecventării școlii  
– Îmbunătățirea relațiilor 
profesor-elev, astfel încât aceasta 
să capete o mai mare încărcătură 
afectivă  
– Cultivarea încrederii în sine 
– Promovabilitatea elevilor 
– Promovarea imaginii școlii în 
societate; 

subcomisiilor 
CEIAC, profesorii, 
elevii) 
– Resurse materiale 
(copiator, hârtie, 
calculator) 
– Procedura 
operațională: 
„Observarea 
procesului de 
predare - evaluare” 
– Resurse financiare 
– Resursa timp 

metodice-analiză 
– CP 

suport hârtie și în 
formă electronică; 
– Fișe de înregistrare a 
datelor evaluării 
– Fișe de analiză 
– Planuri remediale 
– Centralizator privind 
evaluarea continuă 
– Plan de măsuri 
pentru diminuarea 
absenteismului și 
abandonului școlar; 
– Fișe de înregistrare  
a evoluției școlare 
– Feedback-ul primit 
de la elevi 

evaluărilor sumative 
la toate grupele 
– Existența 
analizelor testelor 
de evaluare; 
– Borderouri;     
Registre academice; 
– Existența unor 
planuri remediale 
– Numărul de elevi 
ce și-au lichidat 
restanțele 
– Progresul 
înregistrat la  
sfârșitul  
semestrului/anului  
școlar față de  
rezultatele obținute 
la T.I. 

3.6 Organizarea 
stagiilor de 
practică. 
Asigurarea 
eficacității 
procesului 
educațional în 
colaborare cu 
agenții economici 
în condiții de 
activitate 
economică reală. 

– Stabilirea relațiilor de 
colaborare cu agenții economici 
(Harta parteneriatului); 
– Încheierea contractelor de 
practică cu agenții economici;  
– Organizarea practicii de 
producție;  
– Asigurarea monitorizării 
practicii de producție; 
– Implicarea agenților economici 
în promovarea imaginii școlii pe 
piața muncii. 

– Programe pentru 
stagiile de practică; 
– Plan de observare 
a stagiilor de 
practică; 
– Grafic de 
observare a stagiilor 
de practică; 
– Resurse financiare 
– Resurse timp. 
– Registru de 
evidență a tehnicii 
securității și a 
protecției muncii. 

– Director adjunct IE 
– Maiștrii instructori 
–responsabili pentru 
stagiile de practică; 
– Maistrul superior - 
monitorizare; 
– Comisia CEIAC - 
monitorizare 

Pe durata 
desfășurării 
practicii în 
producție 

– Rapoarte ale 
stagiilor de practică; 
– Agenda elevului; 
– Elevi instruiți în 
tehnica securității; 
– Registru de 
monitorizare a 
stagiilor de practică 
de către maiștrii 
instructori 
– Rapoarte ale 
Comisiei metodice a 
disciplinelor de profil 
– Curricula națională 
pentru stagiile de 
practică 

– Ordinul de 
repartizare la 
stagiile de practică 
– Contracte de 
practică semnate de 
agentul economic; 
– Registrul tehnicii 
securității și 
protecției muncii 
– Agenda formării 
profesionale; 
– Caracteristica 
elevului de la locul 
de practică. 
– Borderouri de 
notare; 



Obiective specifice Acțiuni Instrumente/ 
resurse 

Responsabili Termen 
Modalități de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatorii de 
realizare 

3.7 Pregătirea 
muncitorilor 
calificați prin 
formare duală 

 

Colaborarea cu ICS “DRA 
Draexlmaier automotive ” în 
instruirea muncitorilor calificați 
necesari întreprinderii prin 
formare duală; 
Extinderea formării duale și cu 
alte companii; 

– Programe pentru 
studiul dual; 
– Curricula  
meseriei acreditată – Echipa managerială  

– Curricual meseriei 
dezvoltată de comun 
acord cu agentul 
economic; 
– Gradul de satisfacție 
a agentului economic 

– Acord de 
cooperare; 
– Contracte de 
ucenicie; 
– Numărul de elevi 
angajați la 
întreprindere 
 

4.   Obiectivul: Îmbunătățirea procesului  de autoevaluare internă, dezvoltarea marketingului educațional 

 
 4.1 Diversificarea 
și modernizarea 
strategiilor de 
predare-învățare-
evaluare și a 
stagiilor de 
practică; 
 

– Monitorizarea portofoliilor 
cadrelor didactice, 
documentelor vizând 
activitățile extracurriculare 
– Implementarea metodelor 
activ participative de 
predare/evaluare 
– Monitorizarea  derulării 
activităților 
– Monitorizarea gradului de 
utilizare a metodelor moderne 
de predare și evaluare 
– Monitorizarea activităților 
extrașcolare 
– Popularizarea exemplelor de 
bună practică 

– Programe 
școlare 
– Planuri de lungă 
durată 
– Plan de 
observare a 
activităților 
– Fișe de 
înregistrare, 
observare 
– Tabele ale stiluri 
de 
– Învățare 
– Resurse umane 
– Membrii 
CEIAC. 
– Echipa 
managerială 
– Resursa timp 
 

– Membrii CEIAC. 
– CA 
– CP 
– Echipa 

managerială 
– Șefii de comisii 

metodice 
– Șefii de catedră 
– Maistrul superior 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Portofolii ale 
cadrelor didactice 
–  
– Fișe de 
monitorizare 
– Portofoliile 
subcomisiilor 

– Proiecte de 
lecție elaborate 
– Lecții apreciate 
de elevi și 
analizate de 
profesori 
documentate 
– Fișe de 
autoevaluare 
documentate 
– Activități 
extrașcolare de 
învățare-evaluare 
documentate 
– Metode  
moderne  de 
predare-învățare și 
aplicarea lor 
documentate 
 

4.2. Verificarea  
corespunderii 
cunoștințelor 

– Asistarea la examenele de 
calificare. 
– Evaluarea curentă și finală a 
competențelor elevilor la 

– Fișe de 
examinare 
– Sarcini de 
examinare 

 
 
 
 

Iunie-Iulie 

 
 
– Fișe de examinare 
– Documente 

 
– Activități de 
examinare 
documentate; 

http://www.fia.md/index.php?option=com_contact&view=contact&id=58%3Adraexlmaier-automotive&catid=38%3Aorganizations-ru&Itemid=50


Obiective specifice Acțiuni Instrumente/ 
resurse 

Responsabili Termen 
Modalități de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatorii de 
realizare 

teoretice și a 
abilităților practice 
obținute de elev cu 
competențele 
procesului 
educațional; 
 

disciplinele studiate 
– Procedura de ghidare și  
– consiliere în carieră; 
– Conlucrare cu partenerii 
economici în vederea 
îmbunătățirii calității 
specialiștilor pregătiți de 
școala noastră 
– Evaluarea  gradului de 
satisfacție al partenerilor 
economici   cu privire la 
procesul educativ 

– Resurse umane 
(membrii 
subcomisiilor 
CEIAC, profesorii, 
elevii) 
– Site-ul școlii 
– Chestionare 
– Resursa timp 

 
– CEIAC 
 
– CA 
– CP 
 
 
– Comisia de 

examinare 
– Examinatorii 
 

normative de 
examinare 
 
– Chestionarele 
aplicate agenților 
economici. 
– Feedback-ul primit 
de la agenții 
economici 

 
– Traseul 
profesional al 
elevilor absolvenți 
 
– Analiza 
chestionarelor  
– Planuri 
remediale 
documentate 
 

5. Obiectivul: prevenirea și diminuarea absenteismului și abandonului școlar 

5.1 Diminuarea 
absenteismului și 
abandonului 
școlar; 

– a)Monitorizarea situației 
abandonului școlar,                                                              
b) identificarea cazurilor și 
soluțiilor 
– c) Consilierea diriginților și 
maiștrilor în vederea elaborării 
planului de acțiuni pentru 
diminuarea absenteismului 
– d) Aplicarea procedurilor de 
reducere a absenteismului și 
abandonului școlar 
– e) Valorificarea propunerilor 
părinților în chestionarele 
completate 
– f) Respectarea și realizarea 
temelor lectoratelor cu părinții 

– Dări de seamă 
despre absenteism,  
– fise de observare 
a elevilor 
problemă 
– plan de acțiuni 
– Resurse umane 

– Director adj. IE 
– Membrii CEIAC 
– Diriginții  
– Psihologul școlar 
 

lunar 

– Raportul lunar de 
activitate a 
dirigintelui/maistrulu
i 
– Plan de diminuare 
a absenteismului și 
abandon școlar, 
– Regăsirea 
propunerilor 
părinților în planurile 
manageri; 
– Creșterea  
numărului de părinți 
participanți la 
ședințele organizate 
de către Școala 
Profesională nr.5 

– Planul de 
diminuare a 
absenteismului și 
abandonului 
școlar realizat; 
– Dările de seamă 
despre absenteism 
stocate la 
directorul adjunct 
pe educație 
– Procese verbale 
de la întâlnirile cu 
părinții 
Chestionare cu 
propuneri ale 
părinților. 

5.2. Prevenirea / 
combaterea 

– Activități educative și de 
consiliere pentru cunoașterea 
psihopedagogică a elevilor; 

– Consilierea 
elevilor  pentru 
diminuarea 

 
–  CA 
– Director – decizie 

După 
necesitate 

– Plan de tematici 
utilizate la orele de 
dirigenție pentru 

– Planurile de 
activități ale 
diriginților, 



Obiective specifice Acțiuni Instrumente/ 
resurse 

Responsabili Termen 
Modalități de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatorii de 
realizare 

abandonului școlar 
prin abordarea 
unor teme 
educative specifice 
în cadrul orelor de 
dirigenție  
 

– Modificarea atitudinii 
profesorului în relaționarea cu 
elevul prin pozitivare, 
toleranță, înțelegere etc; 
– Stimularea și motivarea 
elevilor pentru învățătură prin 
activități diversificate 
– Diminuarea absenteismului 
și abandonului școlar 

absenteismului  
– Consilierea 
părinților în 
vederea  
diminuării 
abandonului 
școlar; 
– Implicarea 
părinților în 
activitatea școlii 
 

– Director adjunct 
pe educație-
monitorizare 
– Membrii CEIAC 
– Diriginții/maiștrii-
responsabili.  
– Psihologul școlar 
 

diminuarea 
absenteismului; 
– Raportul lunar de 
activitate a 
dirigintelui/maistrulu
i 
– Fedback-ul primit 
de la părinți 

comisiilor, 
catedrelor, 
cadrelor didactice 
pentru diminuarea 
absenteismului 
– Plan de 
diminuare a 
absenteismului și 
abandonului 
școlar 

6. Obiectivul: dezvoltarea bazei tenico-materiale a școlii 

6.1 Investiții pentru 
întreținerea și 
îmbunătățirea 
patrimoniului școlii 
 

– Schimbarea ferestrelor în 
cămin etajul IV și V (cămin) 
– Reparația cosmetică a odăilor 
de locuit în cămin 
– Înlocuirea mobilierului vechi cu 
mobilier nou, practic și de calitate 
– Înlocuirea saltelelor vechi cu 
canapelele; 
– Reparația rețelelor electrice et. 
II și III (cămin) 

– Proiect 
– Construcție 
– Amenajare 
– Rețea internet 
– Rețea electrică 

– Director-decizie 
– Director adjunct 
gospodărie 
– Contabil 
– Inginer  

Octombrie – 
mai  
2018-2019 

– Plan de efectuare a 
lucrărilor de reparație a 
clădirilor; 
– Stadiul lucrărilor 
– Raport la CA despre 
stadiul lucrărilor 

– Implicarea 
agenților  
economici în  
amenajarea și  
valorificarea  
lucrărilor  de 
construcție  
– Alocarea  
resurselor  
financiare 
necesare 

6.2 Acoperirea 
necesarului de 
echipamente 
didactice  moderne 
și soft educațional 
pentru toate 
domeniile 
curriculare. 

– Identificarea necesităților de 
dotare a atelierelor de instruire 
practică; 
– Planificarea mijloacelor 
financiare; 
– Achiziționarea echipamentelor 
pentru asigurarea funcționării 
laboratoarelor, atelierelor.  
– Achiziționarea manualelor și 
literaturi de specialitate 

– Analiza de nevoi 
– Plan de activitate 
al atelierului 
– D/s despre lucrul 
în atelier 

– Director-decizie 
– CEIAC-
monitorizare 
– Șef secție 
– Șef atelier 
– Șef de cabinete 

Permanent 

– Lista de propuneri 
din ateliere, laboratoare 
– Planul de finanțare 
pentru procurarea 
echipamentelor; 
– Planul de procurare a 
manualelor școlare; 
– Formulare de 
inventar; 
– Săli de clasă 

– Plan de activitate 
al atelierului 
– Raport lunar 
despre lucrul în 
atelier; 
– Raport de 
inventariere a 
bunurilor materiale 



Obiective specifice Acțiuni Instrumente/ 
resurse 

Responsabili Termen 
Modalități de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatorii de 
realizare 

– Repartizarea mijloacelor fixe și 
a obiectelor de  inventar 
achiziționate, conform 
planificării. 
– Întreținerea și dezvoltarea 
patrimoniului școlar pentru 
crearea unui ambient favorabil 
procesului de învățare 

amenajate; 
– Ateliere amenajate 
 

6.3 Identificarea 
unor posibilități de 
asigurare a unor 
venituri 
extrabugetare 

– Atragerea proiectelor de 
investiții în școală 
– Completarea bugetului din 
arendă, din servicii de reparare 
a automobilului, instalare și 
deservire a condiționerelor, 
lucrări sudare de diferite tipuri 
ș.a. 
– Prestări servicii de instruire 
de scurtă durată prin 
intermediul AOFM și 
individual la meseriile: 
electrogazosudor, lăcătuș la 
repararea automobilelor, 
electrician-electronist auto, 
electromecanic utilaj frigorific 
și comercial, strungar 
multiprofil 

– Propuneri de 
proiecte 
– Oferte 
– Programe de 
învățământ de 
scurtă durată 
 

– Director-decizie 
– CEIAC-
monitorizare 
– Șef secție 
– Șef atelier 
– Maiștrii-
instructori 

Permanent 

– Proiecte de 
investiții semnate; 
– Factură de încasare 
a banilor la 
contabilitate 
– Curricula la 
profesie 
– Plan de lungă 
durată 

– Contracte de 
sponsorizare 
– Contracte 
încheiate Servicii 
acordate 
– Servicii acordate 
– Suplinirea 
extrabugetului 

6.3 Reabilitarea 
spațiilor conform 
normelor de 
sănătate și igiena 
școlară 

– Verificarea iluminării 
cabinetelor, atelierelor, sălilor 
de studii conform normelor 
sanitare; 
– Menținerea spațiilor conform 
normelor igienice; 
– Verificarea normelor igienice 
în sectoarele de activitate; 

– Fișe de verificare 
a normelor 
sanitare 
– Resurse umane 
(membrii 
subcomisiilor 
CEIAC, profesorii, 
meșterii, elevii) 

– Director 
– Director adjunct 
gospodărie;  
– Asistentul 
medical 
– Șef secție practică 
– Maiștri instructori 

Pe parcursul 
anului școlar 

– Echipamente 
pentru asigurarea 
protecției muncii a 
tuturor actanților 
implicați în procesul 
educațional; 
– Grafic de efectuare 
a serviciului în 

– Fișe cu 
evaluarea 
iluminării în sălile 
de clasă; 
– Registrul 
instructajului cu 
normele securității 
și antiincendiare. 



Obiective specifice Acțiuni Instrumente/ 
resurse 

Responsabili Termen 
Modalități de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatorii de 
realizare 

– Verificare nivelului de 
asigurare a securității  tuturor 
actanților implicați în 
activitatea școlară 

– Resursa timp ateliere. 

7. Obiectivul: dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin participarea  la activități de formare continuă 

7.1 Perfecționare prin 
susținerea  gradelor 
didactice 

– Inspecții curente și speciale, 
gradul didactic II 
– Examenele de acordare a 
gradelor didactice întâi și 
superior 

– Lecții publice 
– Măsuri 
extrașcolare; 
– Activități în 
cadrul comisiilor 
metodice  
– Prezentări de 
informații  la CP 

– Responsabilul de 
formare continuă 
– Membrii CEIAC 

Pe tot 
parcursul 
anului școlar 

– Procese verbale ale  
– Comisiei de 
atestare 

– Harta creditară a 
cadrului didactic 
– Portofoliile de 
atestare; 
– Cadre didactice 
atestate 

7.2 Asigurarea 
accesului la 
formarea continuă 
și  atestare a 
cadrelor didactice 

– Stagii de formare  
continuă organizate în  
funcție de nevoile  
cadrelor didactice și ale  
elevilor;  
– Modernizarea procesului 
educațional prin utilizarea 
noilor tehnologii educaționale 
achiziționate în cadrul stagiilor 
de formare; 
– Formarea cadrelor didactice 
de specialitate în întreprinderi; 
– Instruirea cadrelor didactice 
în promovarea educației 
incluzive; 

– Participare în 
programul  de 
formare continue 
sau cursuri de 
perfecționare 
– Formari continue 
– Formarea 
maiștrilor în cadrul 
întreprinderilor de 
profil 

– Coordonator  
– CEAC  
– Responsabilii  
comisiilor  
metodice 
– Metodist 

Pe tot 
parcursul 
anului școlar 

– Procese verbale ale  
– Comisiei de 
formare continuă; 
– Promovarea 
activităților în scopul 
atestării cadrelor 
didactice; 
– Nr de profesori 
instruiți pentru 
pilotarea educației 
incluzive; 

– Acte de 
confirmare a 
promovării/ 
susținerii stagiilor 
de formare 
continuă a 
cadrului didactic; 
– cursuri de 
perfecționare; 
– Plan de formare 
a cadrelor  
didactice 
– Nr de profesori 
instruiți pentru 
pilotarea educației 
incluzive; 

7.3 Organizarea și 
monitorizarea  
diseminării 

– Diseminarea informațiilor 
însușite la  
cursurile de  

– Prezentare de 
informații la 
consiliul metodic, 

– Cadre didactice Anual 
– Procese verbale ale  
– CP în care are loc  
diseminarea  

– Lecții 
demonstrative  
– Adeverințe  



Obiective specifice Acțiuni Instrumente/ 
resurse 

Responsabili Termen 
Modalități de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatorii de 
realizare 

activităților de  
perfecționare 

perfecționare, relevante  
pentru activitatea școlii; 
– Dezvoltarea culturii și 
mentalitatea calității 

sau consiliul 
Profesoral 

informațiilor primite  
la stagiile de formare  

– Certificate  
– Portofolii 

8. Obiectivul: Dezvoltarea sistemului informațional al Școlii Profesionale nr. 5, mun. Bălți 

8.1 Gestionarea 
eficientă a 
sistemului de 
comunicare internă 
și externă 

– Reînnoirea periodică a 
informației pe pagina WEB și la 
panourile informative; 
– Dezvoltarea relațiilor interne de 
parteneriat dintre structurile 
organizatorice și obținerea unui 
sistem de comunicare internă 
funcțional; 
 

– Rețea internet; 
– CEIAC, 
profesorii, elevii) 
– Site-ul școlii 
– Administrator web 
– Sistem de 
comunicare internă 
 

– CA 
– Director – decizie 
– Director adjunct 
pe educație-
monitorizare 
– Membrii CEIAC 
– Diriginții/maiștrii-
responsabili.  
 

Anual 

– Panouri informative; 
– Orarul lecțiilor la 
panou; 
– Graficul de serviciu a 
maiștrilor-instructori; 
– Registrul de evidență 
a cadrelor didactice în 
cămin; 
– Registrul de evidență 
a orelor de lucru a 
cadrelor didactice. 
 

– Pagina WEB a 
Ș.P. nr.5, mun. 
Bălți; 
– Aviziere; 
– Orarul lecțiilor 
online; 
– Orarul sunetelor 
online; 
– E-mail-ul 
instituției; 
– Pagina Facebook 
 
 

8.2 Gestionarea 
eficientă a bazei de 
date 

–  –  –   –  –  

9.Promovarea imaginii instituției prin parteneriat de calitate cu agenții economici, părinți, ONG, organizații statale 

9.1 Consolidarea 
competențelor 
profesionale a 
elevilor în condiții 
de activitate 
economică reală 
 

– Încheierea  contractelor de 
colaborare între școală și agenții 
economici; 
– Studierea sistematică a pieței 
muncii în colaborare cu AOFM și 
agenții economici 

– Agenți economici 
dispuși spre 
conlucrare; 
– Școală receptivă la 
cererile agentului 
economic 
– Resursa umană 

– Echipa 
managerială 
– Director adjunct 
IP 
– Șef secție practică 
 

septembrie – 
iunie  

– Nivel de cooperare: 
școală-antreprenor, 
director-director, 
maistru-instructor-șef 
de secție, elev-
muncitor. 

– Oferte de plasare 
în câmpul muncii 
– Contractele 
elevilor de 
promovare a 
stagiilor de practică 
la întreprindere 
 

9.2 Colaborarea cu – Colaborarea cu instituțiile și – Parteneri sociali și – Echipa Septembrie – – Activități de – Numărul de 



Obiective specifice Acțiuni Instrumente/ 
resurse 

Responsabili Termen 
Modalități de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatorii de 
realizare 

APL, politia, 
ONG-uri, părinți  
în vederea 
asigurării unui 
mediu școlar 
atractiv, sigur și 
funcțional 

autoritățile centrale și locale, 
ONG-uri, alte instituții care 
activează în interesul sistemului 
educațional; 
– Organizarea și desfășurarea 
activităților cu implicarea IG 
Poliție; 
– Antrenarea părinților în 
organizarea și desfășurarea 
activităților educative 

educaționali dispuși 
spre conlucrare; 
– Consilierea 
părinților; 
– Chestionare de 
stabilire a gradului 
de satisfacție a 
părinților și 
agenților economici 

managerială; 
– Diriginții; 
– Maiștrii; 
– Pedagogii sociali 
 

mai  consiliere a părinților; 
– Activități de 
promovare a 
proiectelor cultural-
artistice, sportive, de 
promovare a sănătății 

părinți participanți 
la ședințe; 
– Numărul de 
chestionare; 
– Numărul de 
părinți implicări în 
activități 

9.3 Promovarea 
școlii în 
comunitate, mass-
media 

– Promovarea ofertei 
educaționale – marketing 
educațional; 
– Organizarea activităților pentru 
consilierea carierei, orientare 
școlară și profesională; 
– Promovarea imaginii școlii în 
mass-media 

– Oferta 
educațională 
– Agenți economici 
implicați în 
activitatea de 
orientare 
profesională 
– Resursa umană 
– Resursa financiară 

– Director adjunct IE 
– Profesorii 
– Maiștrii 
 

Februarie – 
august  

– Plan de orientare 
profesionale; 
– Plan de vizite a 
gimnaziilor și liceelor 
din regiune pentru 
orientarea profesională; 
– Procentul îndeplinirii 
ofertei educaționale. 
 

– Graficul 
activităților de 
orientare 
profesională 
– Nr de vizite în 
gimnaziile din 
municipiu și 
localități rurale 
– Apariții la TV, 
radio, rețele de 
socializare 

                                                                      
 
 
 
 
 

Șeful Comisiei de Asigurare Internă a Calității             _______________     Ungureanu Eugeniu 
 
 


