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RAEI – Partea a II-a 

 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 

 

 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate
1
 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

1 -Elaborarea documentelor 

manageriale: optimizarea 

Planului de Acţiune al 

şcolii planurile 

manageriale semestriale, 

planurile operaţionale 

pentru obiectivele 

strategice. 

-Elaborarea documentelor 

catedrelor şi comisiilor 

metodice, a programului 

de activităţi 

extracurriculare 

6 Învăţământ de 

calitate, 

management 

performant prin 

orientarea spre 

beneficiar 

(elevi, părinţi, 

comunitate) şi 

pe rezultate 

Permanent Echipa 

managerială a  

şcolii 

PAS actualizat 

şi îmbunătăţit 

Comentarii:  

 Realizat 

 Ce am învăţat din realizare – formarea unei viziuni de ansamblu asupra evoluţiei şcolii şi importanţa 

conceperii documentelor în echipe de lucru 

2 Elaborarea de către 

fiecare comisie 

metodică a unui set 

de teste ininiale si 

sumative unice 

1 Proiectarea 

unor modalităţi 

de evaluare 

eficiente 

-octombrie 

2011 

-ianuarie 

2012 

mai 2012 

-responsabilii 

comisiilor 

metodice 

-numărul 

testelor 

aplicate 

-grafice si 

statistici 

Comentarii: 

 Realizat în proporţie de 70% 

 Ce am învăţat din 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 

3 Urmărirea evoluţiei 

şcolare şi profesionale a 

absolvenţilor  

4 Coletarea 

informaţiilor 

privind evoluţia 

şcolara şi 

profesională a 

absolvenţilor  

 

Permanent  

 

Echipa 

managerială a  

şcolii, 

Diriginţi  

- Atingerea 

aspiraţiilor 

profesionale  

- Îmbunătăţirea 

imaginii şi 

creşterea 

prestigiului 

şcolii.  

- Evaluarea 

performanţei 

şcolare  

Comentarii:  

 Realizat 

 Ce am învăţat din realizare – formarea unei viziuni de ansamblu asupra evoluţiei şcolii şi importanţa prin 

evaluarea performanţei şcolare 

4 Promovarea unui 

marketing educaţional 

anticipativ creativ – un 

avantaj net în condiţiile 

existenţei unui mediu 

concurenţial între şcoli 

1,2,5 Promovarea 

elementelor de 

identitate şi 

cultură 

specifică a 

şcolii şi a 

Permanent  Echipa 

managerială a  

şcolii 

Cadre didactice 

Articole 

publicate în 

presa locală în 

care sunt 

prezentate 

activităţi, 

                                                 
1
 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 



RAEI 2 

 

 

produselor 

realizate de 

elevi 

Editarea anuală 

a pliantului  

Educarea 

elevilor în 

spiritul 

valorilor 

europene 

proiecte, 

rezultate şi 

oferta 

educaţională 

Comentarii:  

 Realizat 

 Ce am învăţat din realizare – necesitatea realizării echităţii în educaţie 

5 Studiul opţiunii elevilor 

claselor a VIII a în 

legătură cu admiterea în 

liceu 

2,4,5 Prezentarea 

rutelor de 

formare 

profesională şi 

a ofertei 

educaţionale a 

şcolii 

Semestrul 

II 

Consilier 

educativ, 

psiholog şcolar, 

diriginţi 

Realizarea 

planului de 

şcolarizare 

6 -Introducerea de clase cu 

specializări noi 

(organizator banqueting, 

oferta CDL) 

-Încheierea de 

parteneriate şi convenţii 

de practică cu agenţii 

economici 

1,6 Corelarea cu 

cerinţele 

beneficiarilor 

direcţi şi ale 

pieţei muncii 

Septembrie  

2011 

Direcţiunea  

Şefii de catedră 

Tehnic 

Realizarea 

Planului de 

şcolarizare 

Comentarii: 

 Realizat 100% 

 Concluzie: Atenţie sporită pentru corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei, ale comunităţii locale şi 

regionale 

7 -Încheierea unui acord de 

parteneriat cu poliţia 

rutieră, comunitară, 

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

4,6 Asigurarea 

desfăşurării în 

bune condiţii şi 

siguranţă a 

procesului 

instructiv 

educativ 

15.10.2011 Echipa 

managerială a  

şcolii, 

responsabil 

comisie 

delincvenţă 

juvenilă 

Acorduri de 

parteneriat 

Comentarii:  

 Realizat 

 Ce am învăţat din realizare – importanţa siguranţei elevilor în spaţiul şcolar 

8 -Constituirea şi întrunirile 

Consiliului Elevilor şi al 

Consiliului reprezentativ 

al Părinţilor 

4,6 Implicarea 

educabililor şi 

a părinţilor în 

dezvoltarea 

sistemului 

educativ 

(Regulament 

şcolar, 

proceduri, 

decizii) 

La 

începutul 

anului 

şcolar şi 

Semestrial  

Echipa 

managerială a  

şcolii, diriginţi, 

cadre didactice 

Cunoaşterea de 

către toate 

categoriile de 

persoane 

implicate în 

procesul 

educativ a 

activităţii 

şcolare 

Comentarii:  

 Realizat 

Ce am învăţat din realizare – importanţa funcţionării relaţiilor între şcoală, educabili, părinţi şi comunitate 

9 -Actualizarea site-ului 

şcolii şi îmbogăţirea cu 

noi informaţii 

-Implementarea 

sistemului de comunicare 

1,4,6 Diseminarea 

informaţiei 

privind 

activitatea din 

şcoală  

Permanent  Echipa 

managerială, 

responsabili 

comisii metodice 

şi lucrative 

Existenţa şi 

funcţionarea 

sistemului de 

comunicare 

virtuală (ofertă 
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formală, externă cu 

părinţii, instituţii (şedinţe 

cu părinţii) 

 

Informarea 

permanentă şi 

utilizarea feed-

back-ului 

educaţională, 

rezultate 

şcolare, 

regulament 

intern) 

Comentarii:  

 Realizat 

Ce am învăţat din realizare – importanţa diseminării informaţiilor  

10 -Campanie împotriva 

violentei „Tineri 

împotriva violenţei” 

-Conceperea şi 

prelucrarea cu elevii, 

părinţii şi personalul 

şcolii a procedurilor de 

gestionare a situaţiilor de 

criză  

2,4,5 Prevenirea 

violenţei în 

mediul şcolar 

 

Asigurarea 

siguranţei  

Semestrul 

II 

 

 

Semestrul I 

Echipa 

managerială, 

diriginţi, consilier 

educativ 

Comisia de 

săsătate şi 

securitate în 

muncă 

254 elevi 

participanţi la 

campanie 

 

Exerciţii de 

evacuare a 

elevilor în timp 

optim pentru 

diferite situaţii 

de criză 

 

 

Comentarii:  

 Realizat 

 Ce am învăţat din realizare – diversificarea şi complexitatea serviciilor oferite de şcoală 

11 Funcţionarea reală şi 

eficientă a Cabinetului 

psihologic şcolar prin 

oferirea de programe şi 

servicii de orientare şi 

consiliere competitive 

2,4,5 Participarea 

educabililor la 

programe şi 

servicii de 

orientare şi 

consiliere 

Permanent  Diriginţi, 

Psiholog şcolar 

Planul 

managerial al 

cabinetului 

Elevii şi 

părinţii au 

desfăşurat 

activităţi 

specifice 

cabinetului 

Comentarii:  

 Realizat 

 Ce am învăţat din realizare – necesitatea existenţei psihologului şcolar cu normă întreagă (continuitatea 

activităţii acestuia) 

12 Asigurarea încadrării cu 

personal didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic 

calificat, conform 

metodologiilor şi 

normativelor în vigoare 

4,6 Evaluarea 

periodică a 

calităţii 

corpului 

profesoral 

Realizarea fişei 

de încadrare şi 

fişei de fincţii 

Final an 

şcolar 

Consiliul de 

administraţie, 

responsabili 

comisii metodice 

Proiectul de 

încadrare 

Comentarii:  

 Realizat 

 Ce am învăţat din realizare – realizarea încadrării cu personal didactic calificat a dus la creşterea 

performanţelor şcolare 

13 Îmbunătăţirea sistemului 

de evaluare a personalului 

didactic 

6 Creşterea 

performanţelor 

şcolare 

Permanent  Echipa 

managerială a  

şcolii şi CEAC 

Verificare 

portofoliului 

cadrelor 

didactice şi ale 

elevilor de 

către director şi 

CEAC 

Comentarii:  

 Realizat 

 Ce am învăţat din realizare – implicarea tuturor cadrelor didactice în procesul de evaluare colegială în comisii 

14 Introducerea unui nou 

nivel de învăţământ – 

1 Diversificarea 

ofertei 

Permanent  Echipa 

managerială a 

Ofertă 

educaţională 
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Gimnaziu vocaţional 

disciplina schi 

educaţionale a 

şcolii 

şcolii, CEAC şi 

comunitatea 

locală 

modificată pe 

baza noului 

plan de 

şcolarizare  

Comentarii:  

 Realizat 

 Ce am învăţat din realizare – buna comunicare şi colaborare cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii locale 

15 Finalizarea construcţiilor 

necesare pentru 

funcţionarea salii de sport 

şi a bibliotecii 

 

 

3 Învăţământ de 

calitate, 

condiţii optime 

pentru 

descfăşurarea 

procesului 

instructiv 

educativ 

Anul scolar 

în curs 

Echipa 

managerială 

Comisie 

formata din 

managerul 

şcolii şi 

reprezentanţi ai 

comunităţii 

locale şi ISJ 

monitorizează 

acţiunea prin 

procese 

verbale. 

Comentarii:  

 Realizat 

 Ce am învăţat din realizare – buna comunicare şi colaborare cu reprezentanţii comunităţii locale 

16 Realizarea planurilor de 

îmbunătăţire a dotării sălii 

de sport şi a bibliotecii 

3 Dotarea şi 

modernizarea 

sălii de sport şi 

a bibliotecii 

1.03.2012 Echipa 

managerială, 

bibliotecar,  

Amenajarea 

sălii de sport şi 

a bibliotecii 

17 Campanie de atragere a 

cititorilor spre biblioteca 

şcolii 

     

Comentarii:  

 Realizat 

Ce am învăţat din realizare – adaptarea spaţiilor în funcţie de necesităţi 

18 Responsabilizarea 

cadrelor didactice în 

completarea portofoliului 

elevului  şi al profesorului   

1 Creşterea 

performanţelor 

şcolare 

Semestrial Şefii ariilor 

curriculare 

verificare 

documente de 

către director şi 

CEAC 

Comentarii:  

 Realizat 

 Ce am învăţat din realizare – folosirea noilor metode şi tehnici de predare şi evaluare 

19 Implicarea cadrelor 

didactice în accesarea 

proiectelor şcolare şi 

extrascolare 

5 Îmbunătăţirea 

procesului  

instructiv-

educativ 

 

Anual  Consilierul 

pentru proiecte şi 

programe 

educative, 

cadrele didactice 

din şcoală  

Dotarea şi 

modernizarea 

bazei materiale 

a şcolii 

Comentarii:  

 Realizat 50% 

 Ce am învăţat din realizare – buna comunicare şi colaborare părinţii şi cu reprezentanţii comunităţii locale 

20 Participarea cadrelor 

didactice la programe de 

formare profesională 

4 Creşterea 

numărului de 

ore de pregătire 

profesională 

raportat la 

numărul de 

cadre didactice 

Anual  Echipa 

managerială a 

şcolii, şeful 

Comisiei de 

Perfecţionare , 

Cercetare şi 

Evaluare 

 

Un număr cât 

mai mare de 

cadre didactice 

formate 
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 Partea a IV-a. 

 

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 

URMĂTOR  
 

 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate
2
  

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

1 Optimizarea 

PAS 

6 corelarea cu 

Legea Educaţiei 

Nationale 

nr.1/2011 si actele 

normative 

subsecvente legii  

 

octombrie 

2012  

 

Echipa 

managerială 

existenţa, 

structura şi 

conţinutul 

documentelor 

proiective  

 

2 Reorganizarea 

Comisiei 

pentru 

evaluarea si 

asigurarea 

calităţii din 

şcoala.  

6 -aplicarea 

ordonantei pentru 

modificarea si 

completarea OUG 

75/200  

 

octombrie 

2012  

 

Echipa 

managerială 

-componenta 

comisiei pentru 

evaluarea si 

asigurarea 

calitatii:  

-3 cadre didactice 

- 1 reprezentat al 

sindicatului  

- 1 reprezentant al 

parintilor  

- 1 reprezentant al 

consiliului local  

 

3 Stabilirea 

strategiei 

Comisiei 

pentru 

evaluarea si 

asigurarea 

calităţii din 

şcoala.  

 

6 -imbunatatirea 

proceselor si 

rezultatelor scolii 

-corelarea cu 

actele 

metodologice 

impuse de Legea 

Educatiei 

Nationale 

nr.1/2011  

 

Noiembrie 

2012 

Membrii 

Comisiei pentru 

evaluarea şi 

asigurarea 

calităţii  

 

-existenţa, 

structura şi 

conţinutul 

documentului  

 

4 Încheierea 

acordului de 

parteneriat cu 

Poliţia rutieră, 

Poliţia 

Comunitară, 

Inspectoratul 

pentru situaţii 

de urgenţă.  

 

6,2,4 -asigurarea 

desfasurarii in 

bune conditii a 

proceselor 

fundamentale  

 

octombrie 

2012  

 

Echipa 

managerială, 

Comitetul de 

sănătate şi 

securitate în 

muncă 

Acorduri de 

parteneriat 

5 Elaborarea de 

către fiecare 

comisie 

1 Realizarea 

evaluării 

formative 

septembrie 

2012 

Echipa 

managerială 

Responsabilii 

Proiectarea unor 

modalităţi de 

evaluare eficiente 
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metodică a 

unui set de 

teste iniţiale si 

sumative unice 

continue comisiilor 

metodice 

Numărul testelor 

aplicate 

Grafice si 

statistici 

6 Desfăsurarea 

activităţilor 

educative 

şcolare si 

extracurriculare 

cu grupuri de 

elevi 

2 Asigurarea 

unui suport 

moral si 

educaţional 

elevilor 

aparţinând 

unor grupuri 

vulnerabile 

Permanent Consilier şcolar Cresterea 

numărului de 

elevi 

participanţi 

Formarea 

atitudinilor si 

comportamentelor 

pozitive 

7 Participarea 

cadrelor 

didactice la 

programe de 

formare 

profesională 

3 Asigurarea 

unui climat 

care să 

favorizeze 

comunicarea 

si dezvoltarea 

personală 

Permanent Echipa 

managerială 

 

Cresterea 

numărului de 

programe si de 

ore 

de pregătire 

profesională / 

număr de cadre 

didactice 

8 Înregistrarea 

ritmică a 

rezultatelor 

scolare în baza 

de date 

3,6 Crearea unui 

sistem 

informatizat 

de 

înregistrare a 

rezultatelor 

scolare 

Permanent Echipa 

managerială 

Secretariat 

informatician  

Rapiditatea 

obţinerii datelor si 

exactitatea lor 

pentru eliberarea 

unor documente si 

pentru informarea 

partenerilor 

educaţionali 

9 Chestionarea 

părinţilor si 

elevilor privind 

climatul scolar 

în unitate 

1,6 Obţinerea 

feed-backului 

din 

partea 

beneficiarilor 

Semestrul 

II 

2012-2013 

coordonator 

CEAC 

Numărul celor 

chestionaţi 

Relevanţa 

aspectelor 

consemnate 

10 Efectuarea 

asistenţelor la 

activităţile 

didactice 

pentru grupul(- 

rile) ţintă 

stabilite 

4,6 Măsurarea 

calităţii 

actului de 

predare – 

învăţare – 

evaluare 

Permanent  CEAC Numărul 

asistenţelor 

Planuri de 

îmbunătăţire 

individuală a 

cadrelor didactice 

11 Derularea 

integrală a 

procedurilor de 

lucru 

6 Eficientizarea 

activităţii 

CEAC 

Permanent   CEAC Rezultate scolare 

Validitatea 

procedurilor 

Cncordanţa cu 

nevoile 

identificate 

12 Amenajarea 

unui spaŃiu de 

joacă si 

recreere pentru 

elevi 

2,3,5 Cresterea 

gradului de 

securitate 

fizică si 

psihică 

Semestrul I 

2012-2013 

Echipa 

managerială, 

administrator 

Echipamante 

montate si 

utilizate 

de către elevi 

Numărul de copii 

beneficiar 

13 Promovarea si 

prezentarea 

activităţilor 

liceului în 

2,3,6 Încadrarea 

liceului în 

manifestările 

tradiţionale 

Permanent  Echipa 

managerială, 

comisia pentru 

promovarea 

Spaţiu de afisaj 

pentru proiectele 

derulate 

Articole în presă 
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scoală si în 

comunitate 

ale 

comunităţii 

imaginii şcolii 

 

Site-ul scolii 

actualizat 

Materiale pentru 

imaginea scolii 

14 Participarea la 

competiţiile de 

proiecte cu 

finanţare 

nerambursabilă 

2,3,4,5 Atragerea de 

fonduri 

extrabugetare 

Permanent  Echipa 

managerială, 

consilier 

educativ 

Funcţionarea 

echipelor de lucru 

Număr proiecte 

scrise / aplicaţii 

depuse 

Colaborări cu alte 

instituţii din 

cadrul 

comunităţii 
 

 

 

Coordonator CEAC 

 

Prof. DIACONU DANIELA 


