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RAEI – Partea a II-a 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 

An școlar 2017-2018 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate
1
 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

1 Reabilitarea şi 

modernizarea 

spaţiilor 

şcolare 

 

 

3 Creşterea 

satisfacţiei 

personalului 

şcolii, elevilor 

şi a părinţilor 

la 100% 

Eficientizarea 

procesului 

instructiv- 

educativ 

Creşterea 

interesului 

elevilor pentru 

studiu prin 

folosirea 

mijloacelor de 

învăţământ 

permanent Director 

Şefi comisii 

Ingineri 
Maiştri 

Reabilitare 5 săli 

de clasă 

Reabilitare sala 
profesorală și 

direcțiune 

Reamenajare 1 
cabinet 

informatică 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 95% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: adecvarea numărului sălilor de clasă, al 

laboratoarelor, al atelierelor, etc., la planul de şcolarizare prognozat şi realizat 
 

2 Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

 Dotarea 

spațiilor 

administrative 

adecvat tipului 

de activitate 

3 Achiziționarea 

de 

consumabile și 

utilizarea lor 

judicioasă 

permanent Director 

Contabil  

Fonduri centrale  

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 90% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială :utilizarea raţională a materialelor şi consumabilelor 
pentru sectorul administrativ 

 

3 Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

 Localizarea cu 

ușurinta a 

spațiilor 

 
 

3 Realizarea 

accesibilității 

spațiilor 

auxiliare 

pentru toți 

Noiembrie 

2017 

 

 
Martie 2018 

Echipa 

managerială 

CA 

Semnalizarea 

corespunzătoare 

fiecărui spațiu 
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elevii 
Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială :asigurarea accesibilităţii la spaţiile auxiliare, 

inclusiv pentru elevii cu nevoi speciale şi localizarea uşoară a spaţiilor 

 

4 Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

 Utilizarea de 

către elevi a 

bibliotecii, la 

sala de lectura 

conform 

programului  

Accesul 

elevilor la 

serviciile de 

consiliere și 

orientare 

3 Eficientizarea 

utilizării 

spațiilor 

auxiliare 

Permanent Director  

Bibliotecar 

Psiholog 
 

Utilizarea 

spaţiilor auxiliare 

100% conform 
programului de 

funcţionare 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: Cresterea numarului de elevi la 90% care au utilizat 

biblioteca; accesarea cabinetului de consiliere de către elevi într-o proporție de 80% conform unui 

program de funcționare 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : eficientizarea procesului instructiv-educativ prin 
utilizarea bibliotecii şi consilierea unui număr mare de elevi 

 

5 Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

 Activitati 

extracurriculare 

locale, 

județene, 

naționale 

Popularizarea 

activităților 

extracuriculare 

și a rezultatelor 

acestora 

5 Mărirea 

impactului 

rezultatelor 

activităților 

extrașcolare 

asupra 

elevilor, 

părinților, 

comunității 

Permanent Responsabil 

proiecte 

educative 

Manager 

 

Proiecte 

educative 

locale, judeţene, 

naţionale 

Protocoale de 

colaborare 

Articole în 

media locală 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: Cresterea numarului de cadre didactice şi elevi implicaţi în 

activităţi extraşcolare la 90% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : Definirea personalităţii şcolii şi creşterea 

prestigiului, îmbunătăţirea imaginii 

 

6 Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

 Revizuirea 

ofertei 

educaţionale şi 

a CDȘ 

6  Introducerea 

de noi 

specializări, 

Parteneriate  

Octombrie 

2017 

 Martie 

2018 

Echipa 

managerială 

Comisia pentru 

curriculum 

CEAC 

Oferta 

educaţională 

promovată la 

nivelul 

comunităţii 

utilizându-se 
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metode 

specifice 
Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: 75% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : diversificarea ofertei educaţionale. 

 

7 Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

 Elaborarea de 

către fiecare        

comisie 

metodică a unui 

set de teste 

iniţiale şi 

sumative unice 
 

1 Proiectarea 

unor modalităţi 
de evaluare 

eficientă 

Octombrie 

2017 
 

Ianuarie-

mai 2018 

Responsabilii 

comisiilor 
metodice 

Numărul testelor 

aplicate  
Chestionare de 

satisfacţie părinţi, 

elevi 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: 60% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : elaborarea testelor iniţiale pe baza unor itemi 

raportaţi la standardele naţionale de performanţă pot orienta activitatea de proiectare a cadrelor 

didactice, cu efecte în învăţarea la elevi; întocmirea planurilor remediale 

 

8 Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

 Efectuarea 
asistenţelor         
la activităţile 
didactice 

4, 6 Măsurarea 
calităţii 
actului de   
predare   -
învăţare        -
evaluare 

Octombrie 

2017 

 

Mai 2018 

Coordonator 
CEAC 

Număr fişe 

observare lecţie 

Număr cadre 

didactice 

asistate conform 

planificării 
Planuri          de 
îmbunătăţire 
individuală       
a cadrelor 
didactice 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: lecţii observate 75% din totalul cadrelor didactice  

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială :cadrele didactice dau dovadă de o pregătire atât 

psihopedagogică, teoretică, cât şi experenţială efectivă pentru ora de curs 

 

9 Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

 Elaborarea 

procedurilor de 

lucru, a 

rapoartelor şi a 
documentelor de 

funcţionare a 

CEAC 

6 Organizarea şi 

funcţionarea 

eficientă a 

CEAC 

Permanent Director 

CEAC 

Şefi comisii şi 

compartimente 

Proceduri 

operaţionale pe 

sectoare 

Documente 
CEAC 

Rapoarte de 

autoevaluare şi 
monitorizare 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : existenţa unor linii directive de organizare a 
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activităţilor, a demersurilor educaţionale dar şi de organizare şi funcţionare a unităţii şcolare 

determină o derulare temeinică şi eficientă în concordanţă cu finalităţile propuse, permiţând şi o 

evaluare gradată cu rol reglator 
 

10 Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

 Participarea 

membrilor   

comisiei CEAC 

la cursuri de 

perfecţionare       

în evaluarea şi 

asigurarea 

calităţii 

4 Formarea 

competenţelor 

în evaluare a 

membrilor 

CEAC 

Permanent Coordonator 

CEAC 

2 membri 

CEAC formaţi 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: 40% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : se impune o strategie de perfecţionare cu 

caracter practic- aplicativ  
 

 

Data: 03.09.2018 

 
Întocmit, 

Resp. CEAC 

Csorba Victoria 
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RAEI – Partea a IV-a. 

 

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE  

PENTRU ANUL ŞCOLAR  2018-2019 
 

 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate
2
  

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

1 Achizitionarea 

de volume noi, 
manuale 

pentru fiecare 

disciplină 

3 Realizarea unui 

progres privind 
achizitionarea 

sau realizarea 

unor noi 

materiale pentru 
biblioteca 

 

permanent Bibliotecar 

Manager 

Cresterea 

cantitativă cu peste 
30% și existența a 

cel putin unui 

manual pe 

disciplina de 
studiu 

2 Diversificarea 
mijloacelor de 

învătământ 

prin achiziţia 

de softuri 
educaţionale şi 

alte materiale 

informatice şi 
audiovideo, 

luând în 

considerare 
cerinţele 

curriculare şi 

solicitările 

personalului 
didactic şi ale 

educabililor 

3 Realizarea unui 
progres privind 

achizitionarea 

sau realizarea 

unor noi 
materiale pentru 

biblioteca 

 

permanent CA 
Echipa 

managerială 

Responsabiliai 

comisiilor 
metodice 

creşterea cu cel 
puţin 5 % pe an a 

fondului de 

material informatic 

şi audio-video 
 

 

3 Utilizarea la 
clasă a 

auxiliarelor 

curriculare 

3 Realizarea unui 
progres privind 

achizitionarea 

sau realizarea 

unor noi 
materiale pentru 

biblioteca 

 

permanent CA 
Echipa 

managerială 

Responsabiliai 

comisiilor 
metodice 

Existenta  de 
materiale auxiliare 

în biblioteca școlii 

 

4 Sondarea 
satisfacţiei 

personalului 

şcolii, a 
elevilor şi  a 

părinţilor 

privind dotarea 
cu mijloace de 

învăţământ si 

auxiliare a 

3 Realizarea unui 
progres privind 

achizitionarea 

sau realizarea 
unor noi 

materiale pentru 

biblioteca 
 

permanent CEAC 
Echipa 

managerială 

- creşterea 
satisfacţiei 

personalului şcolii, 

elevilor şi a 
părinţilor la 100% 

-creşterea 

interesului elevilor 
pentru studiu prin 

folosirea 

materialelor 

                                                
2 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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bibliotecii existente în 

biblioteca școlara 

5 Întocmirea 

testelor, fișelor 

de evaluare 

1 Realizarea 

activității de 

evaluare prin 

planificarea ei la 
nivelul comisiei 

metodice 

Permanent Echipa 

managerială 

Responsabilii 

comisiilor 
metodice 

Fișe de evaluare și 

teste pentru toate 

clasele și nivelurile 

de instruire ale 
școlii 

6 Stabilirea 
punctelor tari 

și a celor slabe 

în ceea ce 

înseamna 
realizarea 

obiectivelor 

curriculare 

1 Realizarea 
activității de 

evaluare prin 

planificarea ei la 

nivelul comisiei 
metodice 

Permanent Echipa 
managerială 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Fiecare cadru 
didactic stabilește 

care sunt punctele 

slabe și punctele 

tari în realizarea 
obiectivelor 

învățarii la elevi 

7 Întocmirea 

unor planuri 

remediale 

pentru elevii 
care nu au 

atins 

performanța 

1 Realizarea 

activității de 

evaluare prin 

planificarea ei la 
nivelul comisiei 

metodice 

Permanent Echipa 

managerială 

Responsabilii 

comisiilor 
metodice 

Toti profesorii își 

vor întocmi planuri 

remediale 

8 Participarea 

unui număr 

mare de cadre 

didactice 
la activităţi de 

cercetare 

ştiinţifică în 
cadru 

organizat: 

masterate, 
doctorate, 

cursuri, grade 

didactice  

4 Aplicarea 

rezultatelor 

cercetării de 

profil la clasă 
 

Permanent Şefii de 

catedră 

Echipa 

managerială 

Certificate  

Diplome 

cel puţin una pe 

fiecare cadru 
didactic din şcoală 

 

9 Valorificarea 
rezultatelor 

cercetării de 

profil în 
activitatea 

educaţională 

4 Aplicarea 
rezultatelor 

cercetării de 

profil la clasă 
 

Permanent Şefii de comisii/ 
catedră 

Profesori  

Publicaţii -două 
articole pe 

an/profesor 

50 % lecţii 
susţinute /profesor 

în urma 

perfecţionării 

pentru creşterea 
performanţelor 

învăţării  

10 Elaborarea şi 
pregătirea in 

cadrul  unor 

planuri 

remediale 
privind 

progresul şi 

dezvoltarea 
elevilor  

1 Creşterea 
procentului de 

promovabilitate 

la examenele 

naționale 

permanent Cadre didactice 
Şefi comisii 

metodice 

Creşterea 
procentului de 

promovabilitate la 

examenele 

naţionale cu cel 
puțin 10% 
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11 Elaborarea şi 

aplicarea de 
instrumente de 

evaluare la 

nivelul 
comisiilor 

metodice 

privind 

progresul 
şcolar al 

elevilor 

1  periodic Cadre didactice 

Şefi comisii 
metodice 

Creşterea nivelului 

de pregătire de la 
evaluarea iniţială  

pănă la evaluarea 

finală la 95% 
dintre elevi 

12 Monitorizarea 
strictă a 

absenţelor 

nemotivate 

înregistrate de 
elevi conform 

procedurii 

existente 

1 Reducerea 
absenteismului 

şi a ratei de 

abandon şcolar  

Lunar, 
conform 

termenelor 

din 

procedură 

Diriginţi Reducerea 
absenteismului 

tuturor elevilor din 

şcoală aplicând 

foaia de parcurs 

13 Contactarea 

familiilor şi 

organizarea 

şedintelor de 
consiliere cu 

elevi/părinţi 

1  Când este 

cazul 

Diriginţi 

Consilier şcolar 

Reducerea 

absenteismului cu 

100% 

 

 
Data: 03.09.2018 

 

Întocmit, 

Resp. CEAC 
Csorba Victoria 

 

 
 


