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RAEI – Partea a II-a 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 

ANUL SCOLAR 2012-2013 

Nr. 

crt 
Activităţi 

Tipul  de 

activitate1 Obiective Termene Responsabilităţi 
Indicatori de 

realizare 

1 

Dotarea spatiilor scolare 

3, 6 

Respectarea, în spaţiile şcolare deţinute, a 

normativelor de dotare, conform legislaţiei în vigoare 

Dotarea spaţiilor şcolare în concordanţă cu efectivele 

de elevi din cadrul formaţiunilor de studiu 

Iunie 

2013 

Director prof. Matei 

Stefan 

Director adj. prof. 

Gradinaru Daniel 

Consiliul local 

Normele in vigoare 

indeplinite 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de … 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială . Asigurarea calitatii in invatamant inseamna o buna dotare si functionare a spatiilor scolare. 

2 

Imbunatatirea caracteristicilor şi 

funcţionalitatii spaţiilor auxiliare 
3, 6 

Respectarea, în spaţiile auxiliare, a Normelor de 

igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi 

instruirea copiilor şi tinerilor (norme  specifice), 

conform legislaţiei în vigoare. 

Iunie 

2013 

Director prof. Matei 

Stefan 

Director adj. prof. 

Gradinaru Daniel 

Consiliul local 

Normele in vigoare 

indeplinite 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de … 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială . Asigurarea calitatii in invatamant inseamna o buna dotare si functionare a spatiilor scolare. 

3 

Dezvoltarea fondului bibliotecii 

şcolare 

3, 6 

Adecvarea fondului  bibliotecii  şcolare  la numărul 

de elevi estimat, la nivelul de şcolarizare,  la profilul 

şi la specializările / calificările  profesionale oferite. 

Numărul de  volume şi publicaţii per elev este cel 

puţin egal cu  numărul mediu de  volume şi publicaţii 

per elev corespunzător nivelului de educaţie. 

Martie 
2013 

Bibliotecar 

Contabil 

Director prof. Matei 

Stefan 

Director adj. prof. 

Gradinaru Daniel 

Respectarea 

normelor in vigoare 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 20% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială . Asigurarea calitatii in invatamant inseamna o buna dotare si functionare a spatiilor scolare. 

4 

Creşterea calităţii procesului didactic 

- Aplicare de metode noi de predare şi 

evaluare 

- Utilizarea echipamentelor moderne 

în lecţii 

- Analiza periodică a rezultatelor 

1, 6 
Un proces de predare/ invatare/evaluare de o mai 

buna calitate. 
Iunie 
2013 

Coordonator CEAC 

Responsabili Comisii 

metodice 

Director prof. Matei 

Stefan 

Director adj. prof. 

Gradinaru Daniel 

Realizarea a cel 

putin 2 asistente 

pentru fiecare cadru 

didactic 

                                                 
1
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Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 50% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială.  

5 

Cresterea numarului activitatilor 

extracurriculare si realizarea unui 

studiu de impact. 2, 6 

Înregistrarea rezultatelor la activităţile 

extracurriculare prezente în oferta şcolii, 

inclusiv a impactului acestor activităţi asupra 

grupurilor-ţintă. 

Iunie 
2013 

Coordonator proiecte 

si programe 

educative 

Crestere cu 10% 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 20% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială . A crescut gradul de satisfactie a elevilor si parintilor 

6 

Identificarea unor surse noi de 

finantare. 

 6 Cresterea veniturilor bugetare. 
Iunie 
2013 

Contabil 

Director prof. Matei 

Stefan 

Director adj. prof. 

Gradinaru Daniel 

Acoperirea 

cheltuielilor 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 5% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială. Caliate inseamna si o buna finantare. 

7 

Crearea procedurilor de inserţie 

profesională pentru cadrele didactice 

noi / fără experienţă recentă 1 

Cresterea calitatii activitatii cadrelor didactice 

D
ec

em
b
ri

e 

2
0
1

2
 

CEAC 

Responsabili comisii 

metodice, sefi de 

catedra 

 

Cel putin 1 

procedura 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 30% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială. Gradul de satisfactie a resursei umane se reflecta in calitatea muncii depuse 

8 

Imbunatatirea sistemului de 

colectare a datelor  

6 

-realizarea procedurilor privind controlul 

documentelor 

-realizarea instructiunilor privind realizarea 

recensamantului copiilor 

-innoirea licentei pentru softul de foi matricole 

-realizarea bazei de date privind formarea 

profesionala 

 

 

 

Iunie 

2013 

CEAC 

Directorii 

Secretar 

Comisia formare 

profesionala 

 -realizarea 

procedurii si 

instructiunii de 

lucru 

-baza de date 

formare 

profesionala 

Comentarii:  

 Realizat partial în proporţie 60% 

 Ce am învăţat din realizarea parţială …. 

-activitatea compartimentului secretariat este foarte eficienta si este singura sursa de baza privind colectarea datelor 

-necesitatea unor instructiuni si proceduri de lucru foarte clare 

-necesitatea scanarii tuturor documentelor scolare ce tin de formarea profesionala a cadrelor didactice 
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9 

 -Aplicarea testelor de evaluare 
iniţială conform cerinţelor 
impuse la fiecare disciplină 
prin ISJ 
-Stabilirea graficului de aplicare 
la nivelul catedrelor 
 -Evaluarea rezultatelor 
elevillor 
 -Analiza rezultatelor şi 
elaborarea setului de măsuri 
pentru a asigura progresul 
şcolar 
 
 

1 

Realizarea evaluării iniţiale  

S
ep

te
m

b
ri

e 

O
ct

o
m

b
ri

e 
2

0
1

2 

Cadrele didactice Teste initiale  
Analize 
Măsuri de 
îmbunătăţire 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială.  
-Curriculum –ul şi programele de învăţare sunt stabilite în prezent de MECTS. Modul de aplicare a acestora de către cadrele didactice ţinând cont 
de analiza rezultatelor la testele de evaluare iniţială dar şi de rezultatele la bacalaureat, asigură egalitatea de şanse a elevilor, sporesc valoarea 
învăţării prin activităţi practice, îi încurajează pe elevi să-şi asume responsabilitatea învăţării. Şcoala monitorizează evoluţia şcolară a elevilor în 
funcţie de competentele stabilite în curriculum-ul naţional. Pentru cresterea progresului şcolar, se încearcă măsuri de remediere – pregătire 
suplimentară, consiliere, combaterea absenteismului. 
-S-au utilizat pe scară mai largă metodele activ-participative, centrate pe nevoile de dezvoltare personală a elevilor. 

10 

 Programul „Să știi mai multe, 
să fii mai bun!”  

2 

Formarea capacităţilor de comunicare 
Dezvoltarea spiritului de echipă şi 
relaţionare 

A
p

ri
li

e 
20

13
 

Director  
Coordonator 
programe şi 
proiecte educative 
Cadre didcatice 
 
 

-creşterea 
gradului de 
implicare a 
elevilor şi 
părinţilor în 
activităţile 
propuse 
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Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială.  
-implicarea masivă şi foarte serioasă din partea majorităţii cadrelor didactice în elaborarea proiectelor şi implementarea lor a dus la 
creşterea interesului elevilor pentru activităţi extraşcolare. Activităţile enumerate mai sus precum şi altele care s-au desfăşurat atât în 
programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!” precum şi pe parcursul semestrelor, au adus un plus valoare ideii de calitate în educaţie şi au 
condus cu succes la dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor de învăţare, a învăţa prin a face, dar şi civice, interpersonale, sociale şi de 
exprimare culturală. Cu siguranţă, şi elevii, şi cadrele didactice se vor gândi încă de pe acum ce activităţi vor face anul viitor în cadrul 
programului  „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”,  cu ce noutăţi vor veni,  care să le aducă şi mai multă bucurie şi  satisfacţia că 
se poate „învăţa” îmbinând utilul cu plăcutul. 

 

11 

-Organizarea/participarea la 
activităţile metodice organizate 
la nivel de catedră şi municipiu 

4 

Diseminarea informaţiei celor formaţi în 
grupurile de interes. 

20
12

-2
01

3 

Responsabilii 
comisii metodice 

-creşterea 
interesului 
cadrelor didactice 
pentru aceste 
activităţi 
-exemple de bune 
practici 

12 

-Participarea cadrelor didactice 
la sesiuni de referate şi 
comunicări ştiinţifice, 
 -Publicare articole de cercetare 
ştiinţifică, cărţi de specialitate 

4 

Monitorizarea planurilor individuale de 
dezvoltare profesională a cadrelor didactice 

20
12

-2
01

3 toate cadrele 
didactice 

Proiecte, articole, 
cărţi de 
specialitate 
 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială.  
-participarea excepţională a cadrelor didactice atât la simpozioane, conferinţe cât şi la programe de formare continuă sau de prefecţionare prin 
grade didactice, respectiv masterate a dus la formarea unui colectiv foarte bine pregătit profesional capabil să obţină rezultate bune în activitatea 
sa.  
-organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi 
evaluate de personal competent şi calificat. 
-întreg personalul  îşi înţelege foarte bine rolurile şi responsabilităţile, respectiv impactul pe care îl are asupra unităţii scolare şi asupra succesului 
elevilor 
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RAEI – Partea a IV-a. 

 

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR (2013-2014) 

 

 

Nr. 

crt 
Activităţi 

Tipul  de 

activitate
2 

Obiective Termene Responsabilităţi 
Indicatori de 

realizare 

1.  

Standarde de referinta, Domeniul B,criteriul b), 

subdomeniul 1, indicator 1.1 

Fiecare cadru didactic poate descrie pentru fiecare grupă / 

clasă şi educabil punctele tari şi cele slabe privind 

realizarea obiectivelor curriculare. 

- Realizarea portofoliilor claselor 

Cadrele didactice folosesc cu precădere stimulentele 

pozitive (lauda, încurajarea etc.). 

- Stimularea permanenta a tuturor elevilor, 

incurajarea in asumarea de noi responsabilitati 

Autoevaluarea şi inter-evaluarea educabililor sunt folosite 

sistematic în activităţile de învăţare. 

- Utilizarea autoevaluarii si inter-evaluarii in mod 

sistematic 

Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ultimii 

trei ani / de la ultima evaluare externă, privind 

continuarea studiilor sau, după caz, încadrarea în muncă a 

absolvenţilor 

- Parcursul absolventilor, studiu 

Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în ultimii 

trei ani / de la ultima evaluare externă, raportat la 

Sistemul Naţional de Indicatori privind Educaţia (SNIE), 

privind rezultatele şcolare corespunzătoare tipului de 

unitate şcolară şi categoriei de risc. 

- Se va realiza o analiza comparativa a rezultatelor 

obtinute la examenele nationale 

1, 2 

Fiecare cadru didactic va 

dispune de un portofoliu 

care cuprinde 

caracterizarea fiecărei 

grupe/clase şi elev în 

parte. 

Realizarea obiectivelor 

curriculare se va face 

prin utilizarea de strategii 

adaptate stilurilor de 

învăţare individuală, 

abilităţilor, tipului de 

cerinţe speciale, 

interesului şi motivării 

elevului. 

Adecvarea resurselor 

materiale, de timp şi de 

informaţie vor avea  în 

vedere utilizarea acestora 

în funcţie de nevoile şi 

cerinţele educaţionale ale 

elevilor. 

Cadrele didactice vor 

încurajea orice progres 

realizat de elev, prin 

stimulare verbală, prin 

acordarea de premii, 

Iunie 

2014 

CEAC 

Coordonator 

CEAC prof. 

Dima Marina 

Dirigintii 

Cadrele 

didactice 

Director prof. 

Matei Stefan 

Director adj. 

prof. 

Gradinaru 

Daniel 

 

Portofoliile claselor 

Chestionare aplicate 

elevilor 

                                                 
2
 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 



RAEI 6 

diplome etc. 

Se va consideră progres 

orice achiziţie dobândită 

de elev, în funcţie de 

posibilităţile sale 

psihoindividuale. 

Se vor organiza de 

tabere, excursii în care să 

fie incluşi elevii care au 

realizat progrese şcolare 

deosebite. 

 

 

2.  

Standarde de referinta, Domeniul B,criteriul c), 

subdomeniul 1, indicator 1.1 

Cadrele didactice valorifică în activitatea educaţională 

rezultatele cercetării de profil, desfăşurată la nivel local, 

regional, naţional sau internaţional. 

- Participarea unui număr mai mare de profesori la 

activităţile metodice 

- Realizarea unor activităţi de microcerc în şcoală 

 

1 ,2 ,4 

-Creşterea numărului de 

profesori care sunt 

implicaţi în activităţi 

metodice sau ştiinţifice 

Iunie 

2014 

Coordonatoru

l de proiecte 

si programe 

educative 

prof. Vaduva 

Mariana 

Cadrele 

didactice 

Cel putin 1activitate, 

elevi+profesori/seme

stru 

3.  

Standarde de referinta, Domeniul C,criteriul a), 

subdomeniul 2, indicator 2.1 

Ţintele strategice, activităţile specifice şi procedurile 

privind îmbunătăţirea calităţii sunt cuprinse în 

documentele programatice. 

Procedurile fundamentale (pentru procesele 

fundamentale, de comunicare internă, decizie şi raportare, 

de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore, de 

control al documentelor şi al înregistrărilor, de 

monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a 

calităţii) sunt cunoscute şi aplicate de către personalul 

unităţii şcolare. 

Angajatorii relevanţi la nivel local sau regional sunt 

implicaţi în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii la 

6 

Transparenţa în relaţia cu 

educabilii, cu părinţii, cu 

comunitatea în general 

Îmbunătăţirea calităţii 

actului educaţional în 

urma finalizării 

cursurilor de formare 

Iunie 

2014 

CEAC 

Coordonator 

CEAC prof. 

Dima Marina 

Dirigintii 

Cadrele 

didactice 

Director prof. 

Matei Stefan 

Director adj. 

prof. 

Gradinaru 

Daniel 

 

Actualizarea tuturor 

procedurilor 

Elaborarea a cel 

putin 5 proceduri 

Aplicarea a 30 

chestionare 

Fiecare cadru 

didactic sa-si 

alcatuiasca planuri 

de diseminare pentru 

a populariza 

rezultatelor 

participarii la 

programe de formare 
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unităţile şcolare care oferă calificări profesionale. 

Evaluarea activităţii profesionale a personalului utilizează 

criterii, metode şi instrumente cunoscute de către cei 

implicaţi. 

Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării 

la programele de formare continuă şi de dezvoltare 

profesională este monitorizată sistematic. 

Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării 

la activităţile metodice şi ştiinţifice este monitorizată 

sistematic. 

- Elaborarea şi funcţionarea unor proceduri interne 

de proiectare, evaluare şi revizuire. 

- Purtătorii majoritari de interese (reprezentanţii 

părinţilor, elevilor, CL)participă la şedinţele CA. 

- Participarea personalului de conducere, a 

personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidiactic la diferite cursuri de formare şi 

dezvoltare profesională 

- Alcatuirea unor planuri de diseminare pentru a 

populariza rezultatele participarii la programe de 

formare continua 

- Popularizarea procedurilor 

continua 

 

4.  

Înregistrarea şi îmbunătăţirea participării elevilor  la 

activităţile extracurriculare 

5 -cresterea interesului 

elevilor si profesorilor 

pentru realizarea 

unor activitati 

estrascolare calitativ 

superioare 

Iunie 

2014 

Director 

Coordonatorul 

de proiecte şi 

programe 

Membrii 

CEAC 

-participarea 

voluntara a peste 

50%din elevi si 

profesori la activitati 

5.  

-Îmbunătăţirea ofertei educaţionale şi promovarea ei 

 -Stabilirea în Consiliul de administraţie şi aprobarea 

Consiliului Profesoral a unui plan de şcolarizare în 

concordanţă cu nevoile şi strategiile  PDI în funcţie de 

personalitatea şcolii, de cererea de pe piaţa muncii şi a 

absolvenţilor claselor a VIII-a si a XII-a 

6 Creşterea posibilităţii de 

a fi realizat a planului de 

şcolarizare  Iunie 

2014 

Directori 

Membrii CA 

-realizarea 

Proiectului  planului 

de şcolarizare 

 

6.  
Îmbunătăţirea sistemului de centralizare a datelor 6 Creşterea bazei de date 

centralizată 

Iunie 

2014 

CEAC 

informatician 

-80% din date 

colectate şi 
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înregistrate 

7.  

Îmbunătăţirea activităţii CEAC 

1.Pregatirea membrilor CEAC pentru implementarea noii 

platforme ARACIP 

2.Asumarea sarcinilor de catre membrii comisiei 

3.Realizarea, monitorizarea si evaluarea activitatii 

membrilor comisiei 

6 -cresterea calitatii 

activitatii membrilor 

comisiei CEAC Iunie 

2014 

CEAC 80% membrii 

comisiei formati 

100% din activitatile 

prevazute realizate 

8.  Dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare 3, 6 

Adecvarea fondului  

bibliotecii  şcolare  la 

numărul de elevi estimat, 

la nivelul de şcolarizare,  

la profilul şi la 

specializările / 

calificările  profesionale 

oferite. Numărul de  

volume şi publicaţii per 

elev este cel puţin egal cu  

numărul mediu de  

volume şi publicaţii per 

elev corespunzător 

nivelului de educaţie. 

Iunie 

2014 

Bibliotecar 

Contabil 

Director prof. 

Matei Stefan 

Director adj. 

prof. 

Gradinaru 

Daniel 

Respectarea 

normelor in vigoare 

9.  

Cresterea numarului activitatilor extracurriculare si 

realizarea unui studiu de impact. 

2, 6 

Înregistrarea rezultatelor 

la activităţile 

extracurriculare prezente 

în oferta şcolii, inclusiv a 

impactului acestor 

activităţi asupra 

grupurilor-ţintă. 

Iunie 

2014 

Coordonator 

proiecte si 

programe 

educative 

Crestere cu 10% 

10.  

Creşterea calităţii procesului didactic 

- Aplicare de metode noi de predare şi evaluare 

- Utilizarea echipamentelor moderne în lecţii 

- Analiza periodică a rezultatelor 
1, 6 

Un proces de predare/ 

invatare/evaluare de o 

mai buna calitate. 

Iunie 

2014 

Coordonator 

CEAC 

Responsabili 

Comisii 

metodice 

Director prof. 

Matei Stefan 

Director adj. 

Realizarea a cel 

putin 2 asistente 

pentru fiecare cadru 

didactic 
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prof. 

Gradinaru 

Daniel 

11.  
Identificarea unor surse noi de finantare. 

 
6 

Cresterea veniturilor 

bugetare. 

Iunie 

2014 

Contabil 

Director prof. 

Matei Stefan 

Director adj. 

prof. 

Gradinaru 

Daniel 

Acoperirea 

cheltuielilor 

12.  
Crearea procedurilor de inserţie profesională pentru 

cadrele didactice noi / fără experienţă recentă 
1 

Cresterea calitatii 

activitatii cadrelor 

didactice 

D
ec

em
b
ri

e 
2
0
1
3

 CEAC 

Responsabili 

comisii 

metodice, 

sefi de 

catedra 

 

Cel putin 1 

procedura 

13.  Imbunatatirea sistemului de colectare a datelor 6 

-realizarea procedurilor 

privind controlul 

documentelor 

-realizarea instructiunilor 

privind realizarea 

recensamantului copiilor 

-innoirea licentei pentru 

softul de foi matricole 

-realizarea bazei de date 

privind formarea 

profesionala 

 

 

 

Iunie 

2014 

CEAC 

Directorii 

Secretar 

Comisia 

formare 

profesionala 

 -realizarea 

procedurii si 

instructiunii de lucru 

-baza de date 

formare profesionala 

14.  

-Crearea la nivelul fiecărei arii curriculare a unei baze de 

documentare curriculară. 

- Diseminarea în rândul elevilor a prevederilor 

metodologice pentru examenele de bacalaureat şi 

certificarea competenţelor 
1 

Documentare curriculară 

şi examene naţionale 

Iunie 

2014 

Director 

Resp. comisii 

metodice  

CEAC 

-profesorii 

care predau 

discipline de 

bacalaureat 

-Existenţa 

materialelor necesare 

pentru fiecare 

disciplină (obţinute 

la consfătuirile pe 

dicipline) 

-Creşterea gradului 

de informare a 
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elevilor şi părinţilor  

 

 

15.  

-Realizarea rapoartelor catedrelor privind activitatea 

cadrelor didactice şi progresul elevilor 

 -Revizuirea planului managerial al catedrei  

 

1 

Eficientizarea planurilor 

de îmbunătăţire a 

programelor de învăţare 

pe profesor şi pe comisii 

Ia
n
u
ar

ie
. 
2
0
1
3

 

Director 

Resp. comisii 

metodice  

CEAC 

-existenţa rapoartelor 

realizate în cadrul 

comisiilor metodice 

-existenţa planurilor 

de îmbunătăţire la 

nivelul catedrelor 

-creşterea nivelului 

de pregătire al 

elevilor 

16.  

-Evaluarea activităţii cadrelor didactice în vederea 

realizării proiectului de încadrare dar şi pentru acordarea 

calificativelor 

 -Acordarea calificativelor în Consiliul de administraţie 

după strategia stabilită. 

4 

Evaluarea personalului 

Iunie 

2014 

CEAC 

(verificarea 

portofoliilor 

-sem I) 

-comisie de 

evaluare 

-responsabilii 

de comisii 

metodice 

-CA 

-Fişe de evaluare 

-existenţa fişei de 

monitorizare a 

verificării 

portofoliilor (CEAC) 

-existenţa raportului 

de monitorizare a 

verificării 

portofoliilor (CEAC) 

-procese verbale 

(comisie, CA) 
 

 

 

 


