
Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia 
Str. Gheorghe Pop de Băseşti nr.2, cod 510215, jud. Alba  
Tel./fax: 0258834102 
Web: aicta.ro 
Mail: office@aicta.ro 

 

 

 

PLANUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI 

ASIGURARE A CALITĂŢII  
(pe semestrul I al anului şcolar 2015-2016) 

 
NR. 

CRT. 

ACTIVITATEA PROGRAMATĂ 

  

PERIOADA DE 

DESFĂŞURARE 

1.  Întocmirea planului de activitate al CEAC pe semestrul I al 
anului şcolar 2015-2016 

Septembrie 2015 

2.  Stabilirea responsabilităţilor membrilor comisiei şi a 
echipelor de lucru pe anul şcolar 2015-2016 

Septembrie 2015 

3.  Aplicarea unor chestionare elevilor nou veniți în unitatea 
școlară pentru stabilirea stilurilor de învățare ale acestora 
și anexarea tabelelor cu stilurile de învățare ale tuturor 
elevilor în cataloage 

Septembrie 2015 

4.  Întocmirea RAEI aferent anului şcolar 2014-2015 şi  
încărcarea lui pe site-ul ARACIP și pe site-ul școlii aicta.ro  

1-15 Octombrie 2015 

5.  Întocmirea unor noi proceduri şi diseminarea lor 
 

Septembrie 2015- 
Ianuarie 2016 

6.  Multiplicarea şi distribuirea fişelor de observare a lecţiei 
tuturor responsabililor de comisii metodice (observatori) 
pentru perioada I de raportare 

Septembrie 2015 
 
 

7.  Observarea lecţiilor pentru perioada I de raportare Septembrie- 
Decembrie 2015 

8.  Completarea bazei de date a şcolii pe site-ul ARACIP cu 
noi date aferente anului școlar 2015-2016  

20 Octombrie - 30 
Noiembrie 2015 

9.  Elaborarea, aplicarea, centralizarea şi interpretarea unor 
chestionare pentru părinţi 

Octombrie- 
Noiembrie 2015 

10.  Centralizarea fișelor de observare a lecţiei pentru perioada 
I de raportare  

10-12 Decembrie 
2015 

11.  Analiza fişelor de observare a lecţiei pentru perioada I de 
raportare şi identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe 

12-15 Decembrie 
2015 

12.  Completarea formularului pentru perioada I de raportare 
şi încărcarea lui pe site-ul școlii aicta.ro 

10-15 Decembrie 
2015 

13.  Multiplicarea şi distribuirea fişelor de observare a lecţiei 
tuturor responsabililor de comisii metodice (observatori) 
pentru perioada II de raportare 

10 Ianuarie 2016 
 

14.  Începerea  și desfășurarea observării lecţiilor pentru 
perioada II de raportare 

10 Ianuarie-12 
Martie 2016 

15.  Verificarea registrului cuprinzând procesele verbale de la 
toate activitățile CEAC din semestrul I; diverse 

Ianuarie 2016 
 

 
Responsabil CEAC, 

prof. MARIA HODOR 
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