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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 

proiectului de 

dezvoltare 

institutionala 

 

 

1 Organizaţia asigură o 

conducere şi un 

management 

caracterizate prin 

eficacitate în ceea ce 

priveşte calitatea şi 

dezvoltarea 

curriculum-

ului/învăţării 

Sept. 2012 Director 

Consiliu de 

administratie 

CEAC 

Existenta, 

structura si 

continutul 

documentului 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de …100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: responsabilizarea tuturor participantilor 

2 Reorganizarea 

Comisiei de 

evaluarea şi 

asigurarea 

calităţii 

1 Organizaţia 

asigură o 

conducere şi 

un 

management 

caracterizate 

prin eficacitate 

în ceea ce 

priveşte 

calitatea şi 

dezvoltarea 

curriculum-

ului/învăţării. 

Sept. 2012 Corp profesoral, 

Director 
Existenta CEAC 

 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială ….CEAC este necesara pentru asigurarea calitatii in 

sistemul educational 

3 Elaborarea 

planului 

operaţional 

Revizuirea 

procedurilor 

existente si 

realizarea de noi  

proceduri 

Diseminarea 

informaţiilor 

Participarea 

membrilor 

CEAC la 

cursuri de 

instruire 

1 Sistemul de 

management al 

calităţii asigură 

calitatea 

programelor de 

învăţare şi 

promovează 

îmbunătăţirea 

continuă. 

Octombrie 

2012 

 

 

Permanent 

 

 

 

Director  

Membri CEAC 

 

 

Cadre didactice şi 

didactice auxiliare 

Existenta 

documentelor 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : necesitatea existentei procedurilor si respectarii 

lorin intreaga activitate 

4 Completarea 

fişei de 

monitorizare  
Realizarea 

planurilor de 

îmbunătăţire  

2 Sistemul de 

management al 

calităţii asigură 

calitatea 

programelor de 

învăţare şi 

promovează 

 

Octombrie 

2012 

 

 

Permanent 

 

Director  

Membri CEAC 

Şefi arii 

curriculare 

Existenta fiselor 

de asistenta  
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îmbunătăţirea 

continuă. 

Organizaţia se 

asigură că 

programele 

sunt furnizate 

şi evaluate de 

personal 

competent şi 

calificat. 

 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : calitatea procesului de predare-invatare creste  

5 Monitorizarea 

completării 

cataloagelor 

şcolare 

Monitorizarea 

ritmicităţii 

evaluării 

Monitorizarea 

progresului 

şcolar 

Monitorizarea 

frecvenţei la ore 

Monitorizarea 

orarului şi a 

desfăşurării 

orelor de 

laborator 

 

2 Organizaţia 

oferă condiţii 

egale de acces 

la programele 

de învăţare şi 

sprijină toţi 

elevii. 

 

Lunar 

 

Reprezentant CA  

 

 

Responsabil 

monitorizare 

 

 

Cadrele didactice  

 

 

 

Diriginţi 

Responsabil 

monitorizare  

Existenta 

documentelor 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : necesitatea evaluarii continue a elevilor si a 

prezentei la orea acestora 

6 Monitorizarea 

respectării R O I 

şi a  

R O F U I P 

2 Sistemul de 

management al 

calităţii asigură 

calitatea 

programelor de 

învăţare şi 

promovează 

îmbunătăţirea 

continuă. 

 

Permanent 

 

 

 

Diriginţi 

Comisia de 

disciplină CPPE 

Existenta 

documentelor 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : importanta asigurarii si mentinerii ordinii si 

disciplinei 

7 Monitorizarea 

managementului 

clasei şi a 

strategiilor 

didactice 

Monitorizarea 

impactului 

folosirii 

echipamentelor 

performante şi a 

softurilor 

educaţionale 

3 Organizaţia 

utilizează 

procese eficace 

de evaluare şi 

monitorizare 

pentru a 

sprijini 

progresul 

elevilor. 

 

 

Permanent 

 

 

 

Director 

Şefi arii 

curriculare 

Existenta 

documentelor 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 90% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : tehnicile moderne de predare-invatare axate pe 

elev cresc eficienta procesului instructiv-educativ 
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8 Monitorizarea 

externă a şcolii 
2 Performanţa 

organizaţiei 

este 

monitorizată şi 

evaluată şi se 

stabilesc paşi 

în vederea 

îmbunătăţirii, 

prin asigurarea 

calităţii şi 

autoevaluare 

Noiembrie 

2012 

 

 

 

ISMB Existenta 

documentelor  

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială :  monitorizarea externa puncteaza ce actiuni sunt 

eficiente si unde trebuie facute inbunatatiri si corectii 

9 Monitorizarea 

utilizarii 

laboratoarelor, 

salilor si 

terenurilor 

sportive 

4 Asigurarea 

accesului 

echitabil la 

toate 

mijloacele de 

invatare 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Cadre didactice şi 

antrenori 

Existenta 

documentelor de 

programare a 

accesului 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : necesitatea asigurarii unui mediu adecvat invatarii 

care sa foloseasca aplicatiile puse la dispozitie de sistemele de calcul 

10 Verificarea 

portofoliilor 

cadrelor 

didactice; 

verificarea 

portofoliilor 

elevilor 

5  Organizaţia 

utilizează 

procese eficace 

de evaluare şi 

monitorizare 

pentru a 

sprijini 

progresul 

elevilor 

 

 

Permanent 

 

 

 

Director  

Membri CEAC 

Sefii de catedra 

 

 

 

Existenta 

documentelor 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 90% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : eficientizarea activitatii si stimularea cadrelor 

didactice 

11 Monitorizarea 

aspectului 

salilor de curs si 

a asigurarii 

iluminarii 

corecte 

5 Asigurarea 

conditiilor 

optime de 

invatare 

 

Permanent 

 

 

 

Administrator 

Personal auxiliar 
Aspectul salilor 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : necesitatea si importanta existentei unui mediu 

placut si adecvat instruirii 
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RAEI – Partea a IV-a. 

 

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 

URMĂTOR. 

 

Nr. 

crt 
Activităţi 

Tipul  

de 

activi

tate
2
  

Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori 

de 

realizare 

1. 

Analiza rezultatelor examenului de 

bacalaureat 2013 pe şcoală, pe 

filiere, specializări şi pe discipline. 

1 

 

Informare  privind 

rezultatele la  

bacalaureat  - sesiunile 

iunie si august 2013 

Octombrie 

2013 
Director  În curs 

2. 

Prelucrarea metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a 

examenului de bacalaureat naţional 

şi vocational  2014, Testari 

nationale şi a calendarului 

examenelor  2014 (Ordinul 

MECTS nr. 4923/29.08.2013 

1 

 

Informarea elevilor  și 

profesorilor privind 

noua metologie de 

desfăşurare a 

examenului de 

bacalaureat. 

Octombrie 

2013 

Diriginţii claselor 

terminale  
În curs  

3. 

Prelucrarea materialului de analiză 

a rezultatelor examenului de 

bacalaureat 2013 si testarilor 

nationale elevilor din clasele 

terminale şi părinţilor acestora. 

1 

 

Conştientizarea elevilor 

şi părinţilor privind 

examenul de 

bacalaureat.  

Noiembrie 

2013 

 

Diriginţii claselor 

terminale. 
În curs  

4. 

Culegerea opţiunilor  privind 

bacalaureatul naţional precum şi a 

disciplinelor la alegere (proba E-d) 

în două etape.  

1 

 

Întocmirea unei baze de 

date  privind opţiunile 

pentru alegerea 

disciplinei la alegere 

(proba E-d) pentru 

absolvenţii claselor 

terminale. 

Noiembrie 

2013 

Aprilie 

2014 

Diriginţii claselor 

terminale. 
În curs  

5.  

Pregătirea suplimentară a elevilor 

pentru disciplinele de la examenul 

de bacalaureat, evaluari si testari 

nationale 

1 

 

Ridicarea nivelului de 

pregătire pentru 

cresterea 

promovabilităţii. 

Anul şcolar 

2013-2014 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

implicate. 

În curs 

6. 

Monitorizarea profesorilor şi 

elevilor implicaţi în pregătirea 

suplimentară pentru examenul de 

bacalaureat evaluari si testari 

nationale  

1 

 

Ridicarea nivelului de 

pregătire pentru 

cresterea 

promovabilităţii. 

Anul şcolar 

2013-2014 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

implicate 

În curs 

7. 
Simularea probelor  scrise de la 

bacalaureat si testari nationale. 

1 

 

Verificarea 

cunoştinţelor la 

momentul aplicării 

simulării. 

 

Februarie 

2014 

Aprilie 

2014 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

implicate 

În curs 

8. Informarea elevilor  privid 

metodologia și desfășurarea 

examenului de certificare a 

calificării profesionale 

1 

 

Ridicarea nivelului de 

pregătire pentru 

cresterea 

promovabilităţii. 

Ianuarie 

2014 

Responsabilii catedre 

discipline tehnice. 

În curs 

9. Monitorizarea profesorilor şi 

elevilor implicaţi în pregătirea 

suplimentară pentru examenul de 

bacalaureat si testari nationale. 

1 

 

Ridicarea nivelului de 

pregătire pentru 

cresterea 

promovabilităţii. 

Anul şcolar 

2013-2014 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

implicate 

În curs 

10. 
Discutarea în şedinţele de catedră a 

posibilităţii introducerii de cursuri 

opţionale de tip nou  

1 Diversificarea ofertei de 

CDŞ 
Martie.2014 

Responsabil de arie 

curriculară, 

Matematică şi ştiinţe , 

Limbă și comunicare 

În curs 

11. Aplicarea de chestionare elevilor şi 

părinţilor  privind diversificarea 

ofertei de CDŞ 

1 

Martie.2014 

Consilier şcolar 

Responsabilii 

comisiilor metodice  

În curs 

12. Elaborarea programelor pentru 1 Aprilie Responsabili de arii În curs 
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disciplinele opţionale de tip nou 2014 curriculare, 

Matematică şi ştiinţe , 

Limbă și comunicare 

13. Elaborarea suporturilor de curs 

pentru  disciplinele opţionale de tip 

nou 

1 
Aprilie 

2014 

Responsabilii 

comisiilor metodice  

În curs 

14. Aprobarea programelor 

disciplinelor opţionale în CA 

1 Aprilie 

2014 

C.A.  

Comisia  de curriculum  

În curs 

15. Aprobarea programelor 

disciplinelor opţionale de către 

inspectorii de specialitate  

1 

Mai.2014 

ISMB 

Inspectorii de 

specialitate 

În curs 

16. Prelucrarea  ROFUIP şi a 

Regulamentului Intern , după 

revizuire și aprobare în CA și CP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea  frecvenţei 

elevilor 

 

Noiembrie 

2013 

Diriginţii claselor 

 

În curs 

17. 

Iniţierea/lansarea unui concurs cu 

premii/recompense “Clasa cu cele 

mai puţine absenţe” 

2 

sfârşitul 

semestrului 

I 

Diriginţii claselor 

Consiliul clasei(elevi, 

profesori, părinţi) 

Consilier educativ  

 

 

18. Monitorizarea săptămânală a 

absenţelor conform alin.ii)  pentru 

anul şcolar 2013 - 2014 

2 

permanent 
Diriginţii claselor 

 

 

19. Invitarea în Consiliul Profesoral a 

elevilor care au cumulat mai mult 

de 25 de absenţe nemotivate 

2 

lunar Diriginţii claselor 

 

20. Discutarea şi analiza problemei 

absenteismului în şedinţele 

Consiliului Şcolar al Elevilor. 

Solicitarea acestora de a veni cu 

idei în vederea reducerii 

absenteismului, ei cunoscând 

problematica din interior 

2 

Decembrie 

2013 

Consilier educativ  

Consilier şcolar  

 

 

21. Întocmirea de chestionare 

specifice, aplicarea acestora în 

vederea descoperirii reale a 

cauzelor   “chiulului” la elevi 

2 

Decembrie 

2013 

Consilier şcolar 

Diriginţii claselor 

 

 

22. Interpretarea chestionarelor şi 

stabilirea unor măsuri concrete în 

vederea ajutorării elevilor aflaţi în 

situaţii problemă pentru a putea fi 

readuşi la şcoală în scopul evitării 

abandonului şcolar sau 

exmatriculării 

2 

Decembrie 

2013 

Consilier şcolar 

Responsabil comisia de 

frecvenţă 

 

 

23. Îndrumarea elevilor cu absenţe 

către serviciul de orientare şi 

consiliere 

2 

permanent 
Diriginţii claselor 

Consilier şcolar 

 

24, Aplicarea progresivă a sancţiunilor 

conform ROFUIP si ROI 

2 
permanent 

Diriginţii claselor 

Consilier şcolar 

 

25. Descărcarea la timp a notelor din 

catalogul personal al profesorului 

în cataloagele oficiale. 

Stabilirea unui calendar propriu al 

fiecărui profesor de notare a 

elevilor astfel încât să existe o 

notare ritmică  

1 

 

Respectarea notării 

ritmice în conformitate 

cu legislaţia în vigoare 

cu respectarea 

standardelor şi a 

descriptorilor de 

performanţă stabilite 

periodic 
Membri comisiei 

Toţi profesorii  

 

26. Discutarea în comisia de notare 

ritmică  şi pe arii curriculare a 

cazurilor în care numărul de note 

este mai mic decât ar trebui sau 

lipsesc cu desăvârşire 

1 

semestrial  
Membri comisiei 

Responsabilii de arie 

 

27. Scăderea absenteismului care ii 

pune pe profesori în imposibilitatea 

de notare corespunzătoare a  

elevilor 

1 

periodic  
Membri comisiei 

Diriginţii  

 

28. Diversificarea formelor alternative 

de evalure şi adaptabilitatea 

1 
permanent  

Fiecare profesor în 

parte 
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acestora la obiective, conţinuturi şi 

resursă umană, astfel încât timpul 

alocat evaluării şi notării să se 

reducă şi să permită o evaluare 

continuă şi acordarea unui număr 

optim de note 

29. 
Readaptarea conţinuturilor învăţării 

şi a metodologiei la specificul 

elevilor 

2 

Parcurgerea materiei în 

integralitatea ei conform 

planificărilor prin 

respectarea 

curriculumului 

lunar şi 

semestrial 

Profesorii claselor cu 

elevi care întâmpină 

dificultăţi în procesul 

de învăţare 

 

30. Organizarea unor programe de 

recuperare a elevilor ce întâmpină 

greutăţi în procesul de învăţare, 

pentru a micşora decalajele dintre 

aceştia şi ceilalţi membrii ai 

claselor respective  

2 

lunar Profesorii pe discipline 

 

31. 
Identificarea elevilor cu 

performanţă pe disciplină / clasă / 

specializare 

2  

 

 

 

 

 

Pregătirea şi participarea  

elevilor la Olimpiade şi 

concursuri sportive şi 

şcolare   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 

2013/ 

Decembrie 

2013 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

32. 
Stabilirea echipelor de profesori 

implicaţi în pregătirea elevilor pe 

disciplină / clasă / specializare 

2 Octombrie 

2013/ 

Decembrie 

2013 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

33. 
Alcătuirea orarului de pregătire 

suplimentară a elevilor participanţi 

la Olimpiade şi concursuri şcolare 

2 Octombrie 

2013/ 

Decembrie 

2013 

Cadre didactice 

implicate  

 

34. 
Organizarea Olimpiadei – faza de 

şcoală 

3 conform 

grafic 

ISMB 

Director 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

35. 
Participarea elevilor la faza pe 

sector / municipiu/ naţională la 

Olimpiadei şi concursuri şcolare 

2 conform 

grafic 

ISMB şi 

MECTS 

Director 

Cadre didactice 

implicate 

 

 

36.  Pregătirea  elevilor în vederea 

calificării  la faza pe sector / 

municipiu/ naţională la Olimpiade 

şi concursuri şcolare  

2 

semestrial  
Cadre didactice 

implicate 

 

37. 
Popularizarea şi premierea  elevilor  

premiaţi la olimpiadă şi concursuri  

2 Aprilie  

2014 

Iunie 2014  

Director 

Comisia de promovare 

a imaginii şcolii 

 

38. Proiectarea unităţii de învăţare 

pentru fiecare disciplină  

2 Stimularea şi implicarea 

elevilor în propriul 

proces de învăţare 

Martie 2014 
Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

39. Realizarea la nivel de comisii 

metodice  a unei  fişe de 

lucru/materiale auxiliare care să 

sprijine implementarea metodelor 

de ÎCE. 

1 

Mai 2014 Cadrele didactice 

 

40. Utilizarea Internetului  de către 

elevi Realizarea de proiecte sau 

aplicaţii pe grupe de elevi 

1 Stimularea şi implicarea 

elevilor în propriul 

proces de învăţare 

Mai 2014 Catedra de informatică 

 

41. Realizarea de lecţii deschise / 

demonstrative privind utilizarea 

metodelor ÎCE 

2 

Iunie 2014 
Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

42. Organizarea unor sesiuni de 

referate/comunicări / simpozioane 

pentru elevi 

2 

Mai  2014 Consilier educativ 

 

 

 

 

 

 

 


