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NR 

CRT 

 

DENUMIREA ACŢIUNII 

 

TERMEN 

 

RESPONSABILI 

1.  Reactualizarea componenţei comisiei si 
distribuirea sarcinilor de lucru 

Sept. 2022 Director 

2.  Reactualizarea Regulamentului propriu de 
funcţionare a Comisiei de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii Educaţiei 

Sept. 2022 Membrii CEAC 

3.  Întocmirea raportului de evaluare internă, 
pentru anul şcolar 2021-2022, şi 
transmiterea lui către ARACIP 

14 nov.  
2022 

Membrii CEAC 

4.  Întocmirea fişei postului şi distribuirea ei 
către cadrele didactice. 

Oct. 2022 Secretariat 

Membrii CEAC 

5.  Încheierea unor protocoale de parteneriat 
cu: unităti de învătământ, agenţi economici  
şi alte organizaţii 

 

Permanent 

 

Membrii CEAC 

6.  Informarea întregului personal, a 
prescolarilor şi a celorlalţi beneficiari ai 
serviciilor oferite de unitate în ceea ce 
priveşte scopurile autoevaluării, aria de 
cuprindere, cum se va realiza autoevaluarea 
şi termenele 

Oct. 2022 Membrii CEAC 

7.  Intocmirea si afisarea graficelor de asistenta 
la activitati 

Oct. 2022 Sef comisie metodica 

8.  Crearea unei baze de date a prescolarilor si 
cadrelor didactice 

Dec. 2022  

9.  Întocmirea de proceduri operaţionale Permanent Membrii CEAC 

10   Aplicarea procedurilor operationale Permanent Membrii CEAC 



existente 

11   Informări periodice, în consiliile profesorale, 
cu privire la acţiunile CEAC 

Permanent  

12   Stabilirea stilurilor de învăţare  Oct. 2022  

13   Punerea la dispoziţia personalului a unei 
documentaţii suficiente şi actualizate 
privind sistemul calităţii instituţiilor de 
învăţământ 

Permanent Membrii CEAC 

14   Amenajarea unui spaţiu destinat activităţii 
CEAC 

Ian. 2023 Membrii CEAC 

15   Aplicarea de chestionare de autoevaluare 
cadrelor didactice şi personalului auxiliar în 
vederea utilizării lor în cadrul procedurii de 
autoevaluare instituţională 

Permanent Membrii CEAC 

16   Organizarea zilelor gradinitei  Mai 2023 Membrii CEAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMENIU OBIECTIVE 
1. CURRICULUM  
 

1.1 Cunoasterea si aplicarea 
documentelor de politica 
educationala si a finalitatilor pe 
nivele de scolaritate in conformitate 
cu modificarile legislative recente  
1.2 Asigurarea calitatii educatiei 
conform cu standardele de calitate si 
cu asteptarile beneficiarilor 
1.3 Stabilirea ofertei educationale a 
gradinitei in functie de nevoile 
specifice ale comunitatii  
1.4 Aplicarea sistemului de evaluare 
interna  
1.5 Valorificarea rezultatelor la  
concursurile scolare, pe baza datelor 
statistice detinute, pentru cresterea  
performantelor scolare  
 

2. MANAGEMENT  SCOLAR  
 

2.1 Monitorizarea realizarii 
proiectului de  dezvoltare 
institutională  
2.2. Asigurarea asistentei 
manageriale si de specialitate prin 
asistente la activitati  
2.3. Optimizarea folosirii resurselor 
umane, materiale si financiare in 
vederea atingerii scopurilor 
educationale stabilite  
2.4. Transmiterea operativa a tuturor 
actelor normative specifice emise de 
M.E, de I.S J..PH. si urmarirea 
respectarii prevederilor legale in 
toate domeniile si actiunile scolare. 
 

3. RESURSE  UMANE  
 

3.1 Asigurarea cunoasterii ordinelor, 
metodologiilor si a celorlalte acte 
normative privind incadrarea, 
perfectionarea si evaluare  
cadrelor didactice si personalului 
didactic auxiliar  



3.2 Asigurarea formarii personalului 
didactic  
3.3 Cresterea calitatii resurselor 
umane angajate in unitate in vederea 
indeplinirii scopurilor educationale 
propuse si asigurarea calitatii  
 

4. PARTENERIATE  SI PROGRAME  
 

4.1 Coordonarea si organizarea 
proiectelor de parteneriat educational 
(plan intern/international)  
4.2 Colaborarea cu institutii 
guvernamentale si ONG abilitate in 
derularea de proiecte si programe 
comune  
4.3 Coordonarea si organizarea 
proiectelor proprii specifice, pentru 
prescolari  
 

5. RESURSE  MATERIALE  
 

5.1 Fluidizarea fluxului 
informational  
5.2 Gestionarea eficienta a resurselor 
materiale  
5.3 Executia bugetului pentru anul 
financiar 2022-2023 
 

6. RELATII CU COMUNITATEA  
LOCALA SI IMAGINE  
 

6.1 Crearea conditiilor necesare in 
vederea cresterii implicarii 
comunitatii locale in viata gradinitei  
6.2 Asigurarea conditiilor pentru 
buna colaborare cu Consiliul 
Reprezentativ al parintilor  
6.3 Asigurarea transparentei in ceea 
ce priveste activitatea Gradinitei cu 
Program Prelungit ARIEL Ploiesti si 
conturarea unei imagini pozitive a 
institutiei in urma relatiei cu 
comunitatea locala  
6.4 Participarea la Manifestari pentru 
prezentarea Ofertei Educationale a 
gradinitei . 
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