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RAEI – Partea a II-a 

 
 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 
 
 

 
Nr. 
crt 

Activităţi Tipul  de 
activitate1 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

1. 
 
 
 
 
 
 

Amenajarea 
spațiilor  de 
joacă și 
recreere 
pentru copii 
  
 

2,3 Amenajarea curții școlii 
Crearea de condiții de 
recreere pentru elevi 
Estetizarea spațiilor  
școlare 
Creșterea gradului  de 
siguranță fizică a elevilor 

15 sept. 2012 Directori,  
C.A. 

Nerealizat 

Comentarii:  
• Nerealizat  
• Ce am învăţat din nerealizare: Acțiunile nebugetate, pentru a fi realizate trebuie identificate surse alternative  

de finanțare. Mai multă preocupare din partea managementului pentru întărirea legăturii cu comunitatea locală. 
2 Dotarea 

cabinetelor 
1,3 Creșterea eficienței 

activităților de predare-
învățare-evaluare 

15 sept 
.2012 

Directori,  
C.A. 

Foarte mică 
măsură 

Comentarii:  
• Realizat  în foarte mică măsură. 
• Ce am învăţat: Acțiunile nebugetate, pentru a fi realizate trebuie identificate surse alternative  de finanțare. 

Implicarea cadrelor didactice în scrierea și aplicarea unor proiecte care ar contribui la îmbunătățirea dotării. 
Prioritizarea obiectivelor și acțiunilor. 

3 Atragerea de 
resurse 
extrabugetare 

3 Suplimentarea surselor 
bugetare de finanțare  în 
vederea îndeplinirii 
planurilor manageriale 
anuale 

Permanent Directori, 
C.A. 

50% 

Comentarii:  
• realizat în proporţie de 50%… 
• Am reușit să atragem mai multe fonduri decât  anul școlar anterior, din  închirierea sălii de sport și alocarea de 

2% din impozitul pe venit, de către părinți în beneficiul Asociației ”Pro Educație”   

 
4 Obținerea unei surse de 

încălzire proprie pentru 
școala ”Grigore Silași” 

3 Asigurarea  condițiilor 
optime de studiu în săile de 
clasă pe timpul iernii  

01.nov.2012 Directori,  
C.A 

50% 

 
Comentarii:  

• Realizat în proporţie de  50% 
• Este nevoie de implicarea tuturor angajaților pentru atragerea de surse de finanțare. Se impune prioritizarea 

acțiunilor și activităților școlii. 

5 Amenajarea 
cabinetului 
de biologie 

1,3 Eficientizarea activităților de 
predare-învățare-evaluare la 
științe 

15 sept. 2012 Grigore Anica 
 

100% 

 
Comentarii:  

• Realizat în proporție de 100% 
• Ce am învăţat din realizare : Atunci când responsabilitatea realizării acțiunilor este individuală,  gradul de 

implicare este crescut. 

                                                 
1 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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6 Asigurarea  accesului permanent al 
elevilor la serviciile medicale prin 
cabinet propriu sau pe baza unor 
acorduri de asistența cu unități 
sanitare 

2,3,4 Asigurarea accesului 
permanent al elevilor prin 
cabinetul medical propriu, la 
servicii medicale 

2013 Directori, 
 CA 

Nerealizat 

 
Comentarii:  

• Nerealizat 
• Pentru realizarea acestui indicator este nevoie de mai multe acțiuni, mai ales că nu a fost identificat nici spațiul 

unde va funcționa cabinetul. Această activitate care implică colaborare cu alte instituții ale comunității are 
nevoie de proiectare și delegarea realizării . 

7 Utilizarea rezultatelor autoevaluărilor și 
evaluărilor externe în planificarea, realizarea și 
revizuirea activităților și procedurilor de 
asigurare și îmbunătățire a calității  

6 Imbunătățirea 
strategiilor și 
procedurilor pentru 
asigurarea calității 

2013 CEAC 
Director 

50% 

Comentarii:  
• Realizat în proporţie de  50% 
• Ce am învăţat din realizare partială: Implicarea directorului unității școlare în activitatea de îmbunătățire a 

calității este esențială. Directorul nu ar trebui să+şi delege această atribuție. Din punct de vedere a asigurării 
calității educației nu este benefică schimbarea frecventă a conducerii. Din experienţa noastră recomandăm ca 
CEAC să fie aleasă pe o durată de 2 ani cu posibilitatea prelungirii. 

8. Monitorizarea modului de notare şi evaluare a 
elevilor 
 

1,4 Creşterea gradului 
de atractivitate a 
educaţiei oferite de 
scoală. 

08.06 
2012 

Director,  
CEAC 

100% 

9. Implicarea cadrelor didactice în realizarea de 
activităţi atractive care să stimuleye frecventarea 
cursurilor de către elevi 

Cadrele 
didactice, 
CEAC 

80% 

10 Respectarea procedurii de elaborare şi 
populariyare a CDŞ 

Director 90% 

11. Susţinerea de lecţii demonstrative şi promovarea 
exemplelor de bună practică la nivelul comisiilor 
metodice. 

RCM, 
CEAC 

50% 

RCM, 
CEAC 

50% 
12. Utiliyarea la clasă într+o mai mare măsură a 

metodelor active de predare+invaţare+evaluare 
RCM, 
CEAC 

50% 
13 Pregătirea suplimentară a elevilor prin consultaţii. 

Valorificarea potenţialului elevilor capabili de 
performanţă prin participarea la competiţii 

 
Comentarii:  

• Realiyare parţială 
• Proiectarea activităţilor din cadrul CM şi CC să se realizeze ţinând cont de obiectivele Planului managerial 

anual. Evitarea formalismului în activitatea comisiilor metodice. 

14 Realizarea de proiecte educative anuale cu 
implicarea tuturor claselor 

1,2,5 Atragerea copiilor 
spre şcoală prin 
realizarea de 
activităţi 
extraşcolare şi de 
timp liber 
 
 
 
 
 

08.06 
2012 

Diriginti 
Consilier 
educativ 

80% 

15 Valorificarea activităților extrașcolare prin 
crețterea participării elevilor la concursurile 
școlare 
 
 

08.06. 
2012 

Cadrele 
 

100% 

Comentarii:  
• Realizare parţială 
• Implicarea elevilor în activități educative ți extrașcolare sunt apreciate de elevi și părinți și cresc atractivitatea 

școlii. 
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16 Actualizarea fișelor de evaluare pentru personalul 
didactic, conform OMECTS 6143/2011. 
Monitorizarea completării documentelor școlare în 
conformitate cu prevederile legale. 
Revizuirea fiselor postului pentru postul de 
 secretar. 
Actualizarea completării dosarelor personale ale 
tuturor angajaților unității școlare. 
 

4,6 Respectarea 
prevederilor legale 
privind 
managementul 
resursei umane 

08.06. 
2012 

Director 100% 

Comentarii:  
• realizat în proporţie de 100% 
• Este necesară  monitorizarea aplicarii metodologiei existente, derivate din Legea 1/2011.   

17. Imbunătățirea cooperării și comunicării dintre 
profesori și echipa managerială 

6 Asigurarea 
transparenței în 
luarea deciziilor. 

Perman
ent 

Directori 
C.A. 

50% 

Comentarii:  
• realizat în proporţie de 50%… 
• Acest aspect ce trebuie îmbunătățit a reieșit ca urmare a inspecției generale efectuată de echipa ISJ in anul 

școlar 2011-2012. 

 
 

 
RAEI – Partea a IV-a. 

 
 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CLITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
2012/2013. 

 
 
 
Nr. 
crt 

Activităţi Tipul  de 
activitate2  

Obiective Termene Responsa
bilităţi 

Indicatori de 
realizare 

1 Asigurarea  accesului 
permanent al elevilor la 
serviciile medicale prin 
cabinet propriu . 

2,3,4 Asigurarea accesului 
permanent al elevilor 
prin cabinetul medical 
propriu, la servicii 
medicale adecvate 

An școlar 
2012/2013 

Directori, 
C.A. 

Creșterea cu 50% 
a nr. de elevi care 
frecventează 
cabinetul medical 
în scop preventiv 

2. Reorganizarea 
activității preșcolarilor 
prin constituirea de 
grupe separate, formate 
numai din preșcolari de 
la programul normal  si 
grupe formate numai cu 
prescolari de la 
programul  prelugit. 

1,2,6 Optimizarea activității 
la învățământul 
preșcolar 

Sept. 2013 Directori, 
C.A. 

50% din nr. de 
grupe vor fi 
combinate. 
 

 
 

Reorganizarea 
activității 
învățământului primar 
și gimnazial ca urmare 
a comasării celor 2 
instituții 

3,4,6 
 
 
 
 
 

Optimizarea activității 
la învățământul primar 
și gimnazial 
 
 
 

Sept.2013 Directori, 
C.A. 

Toate clasele 
primare vor 
funcționa în 
spațiile din str. 
Petru Maior 
 

4. Amenajarea de noi 
cabinete școlare, ca 
urmare a reorganizării 
activității 

1,3,6 Creșterea eficienței 
activităților de 
predare-învățare-
evaluare 

2012-2014 Directori, 
Cadre 
didactice 

Reorganizarea 
tuturor 
cabinetelor 

                                                 
2 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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5. Finalizarea investițiilor 

începute: central și 
reabilitarea termică, 
legarea vestiarelor sălii 
de sport la canalizare 

3,6 Asigurarea condițiilor 
de studiu conform 
standardelor de calitate 

2012/2014 Directori 
C.A. 

Vestiarele sălii de 
sport vor putea fi 
utilizate de către 
elevi.Cresterea 
confortului 
termic cu 50% 
din sălile de clasă 

6. Organizarea de către 
școală a unor activități 
neplătite, suplimentare 
de pregătire a elevilor în 
vederea susținerii 
testelor naționale 

1,6 Șanse  egale de acces 
la liceu pentru toți 
elevii 

Octombrie 
2013 

RCM, 
Directori 

Îmbunătățirea cu 
50% a 
rezultatelor 
elevilor, la 
admitere 
 

7. Introducerea 
alternativelor 
educaționale cu 
program prelungit , 
neplătit pentru ciclul 
primar 

1 Diversificarea ofertei 
educaționale la cererea 
părinților 

1 sept 
2013 

Directorii 
 

O clasa pe nivel 
începând cu 1 
sept.2013  
 
 
 

8. 
 
 

Îmbunătățirea 
manualului calității. 
 

6 Îmbunătațirea 
managementului 
calității  

1sept.2013 CEAC 
Directori 

 
 

9. Îmbunătățirea 
comunicării între 
manageri și cadrele 
didactice 

4,6 Creșterea coeziunii 
grupului 

Iunie 2013 Directori 
Psihologi 

Scaderea cu 50% 
a numărului de 
conflicte 

10 Formarea echipei 
(echipelor) școlii 

4,6 Promovarea muncii în 
echipă pe domenii 
pentru rezolvarea 
problemelor școlii 

Iunie 2013 Directori Creșterea cu 50% 
a eficienței 
muncii 

 
 


