
RAEI – Partea a II-a 
  

  
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 

  
                                                                                           An scolar 2016-2017 

  
Nr. 

crt 
Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

1 1. Reactualizarea PDI. 
 

6 Îmbunătăţirea 

structurii şi 

conţinutului 
documentelor 

proiective 

Octombrie 

2016 
Director 

Responsabil CEAC 
Existenţa documentelor 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 100% 
          Am învăţat  că optimizarea documentelor proiective se realizează permanent prin realizarea unei forme cât mai clare de 
prezentare şi organizare şi prin căutarea unei modalităţi simple de verificare a îndeplinirii indicatorilor. 

2 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  
  
  

1. Revizuirea  periodica a 

reglementărilor interne pentru 

eficientizarea lor. 
2. Aplicarea de chestionare 

angajatilor scolii cu scopul 

determinarii gradului de 

cunoastere a organizarii 

interne. 

6 Îmbunătăţirea 

organizării interne 

a unităţii de 

învăţământ 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director 
Responsabil CEAC 

Regulamentul de ordine 

interioară 
Decizii  

Organigrama  

Fişa postului 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 50% 
          Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a 
eficienţei şi eficacităţii organizării interne a unităţii de învăţământ, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului. 

3 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Imbunatatirea metodelor de 

comunicare  cu părinţii şi cu 

ceilalţi beneficiari din 

comunitate. 
2.Optimizarea 

înregistrării, prelucrării şi 

utilizării datelor şi 

informaţiilor necesare 

implementării curriculumului 

naţional.  
3. Continuarea procesului de 

optimizare a circulaţiei 

informaţiei prin folosirea 

feedback-ului obţinut de la 

beneficiari (elevi şi părinţi). 

6  Îmbunătăţirea 

organizării interne 

a unităţii de 

învăţământ 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director 

Responsabil CEAC  

Responsabil 

Comisie Curriculum 
 

Proceduri 
Grafice cu ore de consiliere a 

parintilor. 
 Note telefonice 
Mesaje pe e-catalog 

 Convocatoare 
Schema circuitului 

informaţiilor  

Aviziere 
Site-ul şcolii 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 70% 
          Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a 
eficienţei şi eficacităţiisistemului de comunicare internă şi externă şi de gestionare a informaţiei care să confere o măsurare cât 
mai exactă a indicatorului. 

4 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea activităţii de 

educaţie pentru sănătate prin  

parteneriat cu cabinetele 

medicale din scoala. 

6 Îmbunătăţirea 

serviciilor 

medicale pentru 

educabili 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director Medic 

scolar 
 

P V ore de consiliere 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 50% 

Din realizarea partiala am invatat ca, datorita programului de activitate in scoala, al medicului scolar , nu a fost posibila realizarea 
parteneriatului cu toate clasele din scoala. 
5 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea activităţii de 

cunoaştere a procedurilor de 

gestionare a situaţiilor de 

criză. 
2.  Estimarea gradului de 

cunoaştere a elevilor, 

personalului şcolii şi a 

6 Îmbunătăţirea 

securităţii tuturor 

celor implicaţi în 

activitatea şcolară 

în timpul 

desfăşurării 

programului 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director 
Responsabil 

Comisie PSI 
Cadre didactice 
  

Proceduri de asigurare a 

securităţii pentru elevi, cadre 

didactice şi vizitatori 
Protocol de colaborare cu 

Poliţia de proximitate. 
Dosarul comisiei de 

prevenire şi combatere a 



beneficiarilor din comunitate a 

procedurilor de gestionare a 

situaţiilor de criză. 

violenţei 
Dosarul comisiei pentru 

situaţii de urgenţă 
Dosarul comisiei pentru 

protecţia muncii 
Sistemul de securizare a 

incintei şcolii 
Comentarii: 

          Realizat în proporţie de 90% 
Am învăţat din realizarea parţială că in momentul aplicarii chestionarelor au existat elevi/parinti absenti. 
6 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea asigurării 

accesului beneficiarilor şi al 

personalului şcolii la servicii 

de orientare şi consiliere. 
2. Continuarea aplicării 

măsurilor de diminuare a 

actelor de indisciplina ale 

elevilor: 
- organizarea unui serviciu pe 

şcoală, efectuat consecvent de 
către cadrele didactice, care a 

acoperit parterul, etajul I, 

etajul al II-lea şi curtea şcolii; 

monitorizarea serviciului pe 

şcoală; 
- raportarea de către cadrele 

didactice de serviciu a 

cazurilor de violenţă 

înregistrate în rândul elevilor 

la psihologul şcolar; 
- dezbaterea în cadrul orelor de 

consiliere şi orientare  a 

regulamentului intern privind 

drepturile elevilor, îndatoririle 

elevilor precum şi a 

sancţiunilor aplicate elevilor. 

6 Îmbunătăţirea 

serviciilor de 

orientare şi 

consiliere 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director 
Responsabilul 

comisiei dirigintilor 

Consilierul 

psihopedagogic 
Cadre didactice 
  

Dosarul comisiei consiliere şi 

orientare 
Dosarul consilierului 

educativ 
PIP-uri 
Cabinet de consiliere 

psihopedagogică 
Activităţi de consilere pentru 

reducerea absenteismului şi a 

violenţei din şcoală 
Dosarele diriginţilor 

Registrele cu P V ale 

claselor. 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 100% 

Am învăţat că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii serviciilor de orientare şi 
consiliere, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului. 
7 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea activităţi de 

reabilitare, amenajare şi 
întreţinere a spaţiilor şcolare. 

3 Îmbunătăţirea 

caracteristicilor 
spaţiilor şcolare 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director 
Administrator de 
patrimoniu 

Personal de 

ingrijire/mecanic de 

intretinere. 
  

Existenţa spaţiilor şcolare 
Graficul folosiri spaţiilor 
şcolare 
Respectarea normelor de 

igienăAutorizaţie PSI 
Orarul şcolii 
Chestionar pentru părinţi 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 70% 

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi 
eficacităţii caracteristicilor spaţiilor şcolare, pentru fiecare locaţie în parte, care să confere o măsurare cât mai exactă a  indicatorului, 
deoarece nu exista autorizatie PSI. 
8 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea dotării spaţiilor 

şcolare. 
3 Îmbunătăţirea 

dotării spaţiilor 

şcolare 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director 
Administrator de 

patrimoniu 
  

Normative de dotare 
Planul de şcolarizare 
Planul de investiţii 
Situaţie statistică privind 

dotarea claselor, 
laboratoarelor şi cabinetelor 
Planul de investiţii 

Comentarii: 
         Realizat in proportie de 30% . 

Realizarea partiala s-a datorat bugetului alocat. 

 
 
9. Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 



  1. Eficientizării modului de 

utilizare a spaţiilor şcolare prin 

reorganizarea destinaţiei lor 

acolo unde se impune acest 

lucru. 

3 Îmbunătăţirea 

modului de 

utilizare a 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director 
Administrator de 

patrimoniu 
  

Graficul folosirii sălilor de 

clasă, laboratoarelor şi 

cabinetelor 
Autorizaţie de fucţionare 
Autorizaţie PSI 
Orarul şcolii 
 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 100% 

 
10 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Eficientizarea utilizarii 

bibliotecii scolare. 
2. Continuarea procesului de 

dezvoltare a fondului de carte, 

de material informatic şi 

audio-video. 

3 Îmbunătăţirea 

fondului de carte 

a bibliotecii 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director 
Cadre didactice 
  

Fise  de cititori.  

Registru biblioteca. 
  
 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 10%. In statul de functii al scolii nu exista postul de bibliotecar. 

 
11 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea procesului de 

dotare cu tehnologie 

informatică şi de comunicare. 
2. Creşterea procentului de 

utilizare a TIC a personalului 

şcolii şi al elevilor comparativ 

cu anul şcolar trecut. 

3 Îmbunătăţirea 

dotării cu 

tehnologie 

informatică şi de 

comunicare 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director 
Administrator 
  

Liste de achizitii cu 

echipament IT 
Soft educaţional 
Liste de inventar 
Contract de servicii internet 

Comentarii: 
          Realizat 100% 

 
12 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  Continuarea adaptării 

materialelor, mijloacelor de 

învăţământ şi auxiliarelor 

curriculare la nevoile 

educabililor. 

3 Asigurarea 

accesibilităţii 

echipamentelor, 

materialelor, 

mijloacelor de 

învăţământ şi 

auxiliarelor 

curriculare 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Cadrele didactice Plan de achiziţii 

Registrul bibliotecii  

Facturi fiscale pentru plata 

tonerelor şi cartuşelor 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 100% 

 
13 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Diminuarea numarului  

erorilor de completare a 

documentelor şcolare 

comparativ cu anul şcolar 

trecut. 

3 Îmbunătăţirea 

calităţii utilizării 

documentelor 

şcolare 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 
Cadre didactice 

Serviciu secretariat 

Documente şcolare 
Planul de şcolarizare 

Normativele în vigoare 
Legea educaţiei 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 100% 

 
14 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea dezvoltării 

politicilor de personal privind 
personalul didactic şi de 

conducere prin asigurarea unui 

management participativ la 

nivelul unităţii şcolare precum 

şi a transparenţei procedurilor 

de management al resurselor 

umane. 

4 Îmbunătăţirea 

managementului 
personalului 

didactic şi de 

conducere 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 
Membrii C A  

Revizuirea periodică a 

procedurilor managementului 
personalului didactic şi de 

conducere. 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 100% 

 



15 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea dezvoltării 

politicilor de personal privind 

personalul didactic auxiliar şi 

personalul nedidactic. 
  

4 Îmbunătăţirea 

managementului 

personalului 

didactic auxiliar şi 

personalului 

nedidactic 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 
  

Revizuirea periodică a 

procedurilor interne de 

management al resurselor 

umane 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 100% 

 
16 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea utilizării 

metodelor de marketing în 

promovarea proiectelor scolare 

la nivelul comunităţii. 
 

1 Îmbunătăţirea 

promovării ofertei 

educaţionale 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 
Responsabilul de 

proiecte si 

programe.  

Oferta educaţională 
Punct de informare 
Site-ul şcolii 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 80% 

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii 
promovării ofertei educaţionale, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului. 
 
17 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea proiectării 

c.d.ş. pornind de la nevoile 

elevilor. 
2. Continuarea realizării 

proiectării curriculare luând în 

considerare achiziţiile 

anterioare de învăţare ale 

educabililor. 
3. Continuarea selectării 

manualelor în funcţie de 

achiziţiile anterioare ale 

educabililor. 
4. Continuarea proiectării 

curriculare în echipă, la nivelul 
ariei curriculare, a activităţilor 

de predare, învăţare şi evaluare 

cu scopul cresterii 

performantelor scolare.  
 5.Continuarea  realizarii unui 

învăţământ incluziv prin 

promovarea activitatilor 

centrului de zi. 

 6. Continuarea aplicării unei 

metodologii centrate pe elev şi 

pe învăţarea în clasă. 

7. Continuarea oferirii de 

sprijin individual de învăţare 

elevilor în timpul orelor de 

curs şi în timpul programelor 

de pregătire suplimentară. 
  

1 Îmbunătăţirea 

proiectării 

curriculum-ului 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 

Responsabil comisie 

curriculum 

Responsabili comisii 

pe arii curriculare 
Cadre didactice 

Pedagog 
  

Oferta CDŞ 
Procese verbale ale 

întâlnirilor cu părinţii 
Documente curriculare 

aprobate de MEN 
Baza de date privind 

resursele materiale 
Portofoliile cadrelor 

didactice 

Portofoliile elevilor 
Orarul şcolii 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 80% 

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi 
eficacităţii proiectării curriculum-ului, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului. 
18 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Identificarea de către fiecare 

cadru didactic, în urma testului 

inţial, a punctelor tari şi slabe 

ale elevilor din fiecare clasă. 

Realizarea planurilor 
remediale de invatare. 

2. Continuarea activităţii 

privind evaluarea rezultatelor 

şcolare: 
- folosirea autoevaluarii şi 

  Îmbunătăţirea 

evaluării 

rezultatelor 

şcolare 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 

Responsabili comisii 

metodice 
Cadre didactice 
  

Realizarea instrumentelor de 

evaluare şi a baremelor 
Comunicarea periodică a 

rezultatelor şcolare 
Înregistrarea lor în 
documentele şcolare 
Panouri de afişaj cu 

produsele elevilor în clasă 
  



inter-evaluării elevilor; 
- validitatea şi fidelitatea 

evaluării sumative; 
- înregistrarea rezultatelor 

şcolare, inclusiv a evaluării pe 

parcurs şi comunicarea 

acestora elevilor şi părinţilor; 
- măsurarea în procente a 

progresului privind 

continuarea studiilor 

absolvenţilor, comparativ cu 

anul şcolar precedent; 
- măsurarea în procente a 

progresului privind rezultatele 

şcolare la examenul de 

Evaluare Nationale comparativ 

cu cele la nivelul municipiului; 
- măsurarea în procente a 

progresului privind rezultatele 

şcolare corespunzătoare tipului 

de unitate şcolară şi categoriei 

de risc, raportat la Sistemul 
Naţional de Indicatori privind 

Educaţia (SNIE); 
- măsurarea în procente a 

satisfacţiei beneficiarilor 

privind activităţile de evaluare 

prin aplicarea de chestionare. 
Comentarii: 

          Realizat în proporţie de 90% 
Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii evaluării 

rezultatelor şcolare, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului. 
19 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1.Creşterea procentului de 

participare a elevilor, cadrelor 

didactice, părinţilor şi ai altor 

membrii ai comunităţii la 

activităţi extracurriculare. 
            1.Formarea/dezvoltarea 

sentimentului de mândrie 

naţională şi de apartenenţă al 

elevilor şcolii la familia 

Europei – Ziua Naţională a 

României, Ziua Europei. 
            2. Dezvoltarea 

abilităţilor de protejare a 

mediului – 

continuarea proiectului Şcoala 

mea,comunitatea mea, tara 

mea. 
            3. Dezvoltarea 

abilităţilor de socializare a 

elevilor care provin din 

grupuri 

vulnerabile/dezavantajate. 
            4. Formarea abilitatilor 

antreprenoriale ale elevilor – 

continuarea  Programulului 

Junior Achievement Romania. 
             
 

2 Îmbunătăţirea 

evaluării 

rezultatelor la 

activităţilor 

extracurriculare 

(extra-clasă şi 

extra-şcolare) 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 

Responsabil proiecte 

si programe 

Coordonator Club 

European 
Cadre didactice 
  

Dosarul comisiei educative 
Rapoarte de activitate 
Popularizarea activităţilor 

prin punct de informare, site-

ul şcolii 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 90% 

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi 
eficacităţii evaluării rezultatelor la activităţilor extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare), care să confere o măsurare cât mai exactă a 
indicatorului. 
20 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea participării 

cadrelor didactice la activitatea 

de cercetare prin realizarea de 

lucrări ştiinţifice de 

4 Îmbunătăţirea 

activităţii 

ştiinţifice 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 

Responsabilul 

comisiei de formare 

continua 

Creşterea numerica a 

participării cadrelor didactice 

la activităţile de cercetare 

ştiinţifică 



doctorat,grad didactic I /II şi 

mentorat. 
2. Continuarea aplicării în 

activitatea didactică la clasă a 

rezultatelor din lucrările 

ştiinţifice de grad didactic I. 

Cadre didactice 
  

Folosirea strategiilor 

didactice şi a rezultatelor 

activităţii  de cercetare 

ştiinţifică 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 90% 

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi 
eficacităţii activităţii ştiinţifice, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului. 
21 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea creşterii 

procentului de participare la 

activităţile metodice cu lecţii 

demonstrative, referate, 
prezentări,  
2. Continuarea aplicării în 

activitatea didactică la clasă a 

rezultatelor activităţilor 

metodice. 

4 Îmbunătăţirea 

activităţii 

metodice a 

cadrelor didactice 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 
Cadre didactice 
  

Creşterea numerică a 

participării cadrelor didactice 

la activităţile metodice 

desfăşurate la nivel teritorial 
Folosirea strategiilor 

didactice şi a rezultatelor 

activităţii metodice 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 80% 

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi 
eficacităţii activităţii metodice a cadrelor didactice, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului. 
22 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Asigurarea transparenţei 

proiectării bugetare. 
Implicarea partenerilor 

comunitari şi a beneficiarilor 

(reprezentanţii Primăriei, 

părinţii elevilor) în proiectarea 

bugetară. 

6 Îmbunătăţirea 

modului de 

constituire a 

bugetului 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 
Administrator 

financiar 

Proiectul de buget de venituri 

şi cheltuieli 
Sursă de finanţare 

extrabugetară 
Listă de achiziţii 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 50% 

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi 
eficacităţii modului de constituire a bugetului, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului. 
23 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  Asigurarea transparenţei 

execuţiei bugetare şi 

publicarea rapoartelor 

financiare. 
Continuarea realizarea 

execuţiei bugetare fără 

neconformităţi. 

6 Îmbunătăţirea 

execuţiei bugetare 
Pe parcursul 

anului şcolar 
Director 

Administrator 

financiar, 

Raportul de audit 
Bilanţ trimestrial 
Proceduri 
Fişa postului contabil 
Decizie cu numirea persoanei 

care realizează CFP 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 100% 

 
24 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea eficientizării 

procedurilor proprii de 

autoevaluare. 
2. Continuarea implicării 

membrilor comunităţii în 

procedurile de autoevaluare. 
3. Continuarea iniţiării de către 

conducerea şcolii a 

activităţilor şi procedurilor de 
asigurare şi de îmbunătăţire a 

calităţii pe baza rezultatelor 

autoevaluarii şi evaluărilor 

externe. 
4. Continuarea optimizării 

procedurilor de evaluare 

sistematică a satisfacţiei 

educabililor, părinţilor şi altor 

membrii semnificativi ai 

comunităţii în privinţa 

activităţilor esenţiale şi a 

domeniilor şi criteriilor 

6 Îmbunătăţirea 

aplicării 

procedurilor de 

autoevaluare 

instituţională 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 
CEAC 

Existenţa propriilor 

proceduri 
Viziunea şi misiunea şcolii 
PDI 
Plan managerial/ 

implementare Plan de 

îmbunătăţire 
  



prevăzute de lege. 
5. Realizarea procedurilor de 

analiză a culturii 

organizaţionale. 
Comentarii: 

          Realizat în proporţie de 80% 
Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi 
eficacităţii aplicării procedurilor de autoevaluare instituţională, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului. 
25 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea revizuirii 

activităţilor şi procedurilor 

privind îmbunătăţirea calităţii. 
2. Continuarea revizuirii 

procedurilor scrise pentru 

procesele fundamentale de la 
nivelul unităţii şcolare. 
3. Continuarea revizuirii 

procedurilor de comunicare 

internă, decizie şi raportare. 
4. Continuarea revizuirii 

procedurilor de identificare şi 

de prevenire a perturbărilor 

majore în funcţionarea unităţii 

şcolare. 
5. Continuarea revizuirii 

procedurilor de control al 

documentelor şi al 

înregistrărilor. 
6. Continuarea asigurării că 

procedurilor  privind procesele 
fundamentale de la nivelul 

unităţii şcolare sunt cunoscute, 

prin aplicarea de chestionare. 
7. Continuarea procesului de 

monitorizare a aplicării 

procedurilor interne de 

asigurare a calităţii şi 

optimizarea acestora. 

6 Îmbunătăţirea 

aplicării 

procedurilor 

interne de 

asigurare a 

calităţii 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 
CEAC 

Existenţa procedurilor Plan 

de implementare 
Plan de îmbunătăţire 
Procese verbale ale 

şedinţelor cu părinţii 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 70% 

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi 
eficacităţii aplicării procedurilor interne de asigurare a calităţii, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului. 
26 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea utilizării 

feedback-ului primit de la 

beneficiari pentru optimizarea 

strategiilor şi planurilor 

privind dezvoltarea 

profesională. 
2. Continuarea monitorizării 

aplicării în activitatea 

didactică a rezultatelor 

participării la programele de 
formare continuă şi de 

dezvoltare profesională şi a 

rezultatelor activităţii 

metodice şi ştiinţifice. 

4 Îmbunătăţirea 

dezvoltării 

profesionale a 

personalului 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 
Responsabil comisie 

formare continua 

Existenţa procedurilor 
Fişe de evaluare 
Chestionar pentru 

beneficiarii relevanţi 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 30% 

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi 
eficacităţii dezvoltării profesionale a personalului, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului. 
27 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea participării 

sistematice a structurilor 

reprezentative ale 

beneficiarilor în revizuirea 

ofertei educaţionale şi a 

documentelor programatice. 
2. Continuarea măsurării în 

procente a nivelului de 

6 Îmbunătăţirea 

periodică a ofertei 

educaţionale şi a 

proiectului de 

dezvoltare 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 
Cadre didactice 

Procese verbale a CA şi CP 

privind CDŞ şi PDI 
Procese verbale 



satisfacţie a beneficiarilor 

ofertei educaţionale. 
3. Continuarea promovării 

sistematice a valorilor cheie 

ale organizaţiei şcolare. 
Comentarii: 

          Realizat în proporţie de 70% 
Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi 
eficacităţii revizuirii periodice a ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare, care să confere o măsurare cât mai exactă a 
indicatorului. 
28 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea eficientizării 

procedurilor de evaluare a 

rezultatelor învăţării. 
2. Continuarea eficientizării 

procedurilor de evaluare a 

rezultatelor învăţării pentru 

grupurile de elevi 

vulnerabile/în situaţie de risc 

(elevi proveniţi din grupuri 

dezavantajate socio-economic, 

elevi cu c.e.s., elevi cu părinţii 

plecaţi în străinătate la 

muncă). 
 

1 Îmbunătăţirea 

aplicării 

procedurilor de 

optimizare a 

evaluării învăţării 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 
Cadre didactice 

Existenţa procedurilor 
Comisie internă de evaluare 

continuă a copiilor aflati in 

situatii de risc. 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 60% 

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi 
eficacităţii aplicării procedurilor de optimizare a evaluării învăţării, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului. 
29 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea optimizării 
procedurilor de evaluare a 

activităţii corpului profesoral 

pe baza analizei feedback-ului 

obţinuţ de la beneficiari. 
2. Eficientizarea indicatorilor 

de evaluare a corpului 

profesoral care se referă la 

progresul elevilor. 

4 Îmbunătăţirea 
evaluării calităţii 

activităţii corpului 

profesoral 

Pe parcursul 
anului şcolar 

Director, 
CEAC 

Reasponsabili arii 

curriculare 
Cadre didactice 

Realizarea raportului 
individual de evaluare 
Realizarea evaluării colegiale 

în cadrul catedrei sau 

comisiei 
Realizarea evaluării externe 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 80% 

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi 
eficacităţii evaluării calităţii activităţii corpului profesoral, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului.  
30 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  1. Continuarea colectării şi 

analizării informaţiilor 

referitoare la nivelul de 

îndeplinire a indicatorilor 

naţionali privind educaţia 

(SNIE) şi a celor cuprinşi în 

standardele naţionale. 
2. Continuarea actualizării 

periodice a bazei de date SIIR 

3. Continuarea cuprinderii în 

baza de date privind 

informaţiilor necesare 
îmbunătăţirii calităţii 

educaţiei. 

 4 Îmbunătăţirea 

constituirii bazei 

de date a unităţii 

de învăţământ 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 

CEAC 
Secretar 
 

Existenţa bazei de date a 

unităţii de învăţământ 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 90% 

 
31 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  Continuarea activităţii de 

îmbunătăţire a activităţii de 

relaţii publice. 
Continuarea transparenţei 

informaţiilor de interes public 

pentru persoanele interesate. 

6 Îmbunătăţirea 

accesului la oferta 

educaţională a 

şcolii 

Pe parcursul 

anului şcolar 
Director, 
Secretar 
 

Oferta educaţională 
Punct de informare 
Site-ul şcolii 
  



Continuarea utilizării 

sistematice a feedback-ului 

obţinut de la beneficiari pentru 

optimizarea ofertei 

educaţionale. 
Măsurarea în procente a 

satisfacţiei beneficiarilor 
privind oferta educaţională a 

şcolii, comparativ cu anul 

trecut şcolar, prin aplicarea de 

chestionare. 
Comentarii: 

          Realizat în proporţie de 90% 
Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi 
eficacităţii funcţionării structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului. 
32 Activităţi Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

  Continuarea punerii în 

aplicare, de către conducerea 

unităţii şcolare, a măsurilor de 

îmbunătăţire a calităţii. 

  Îmbunătăţirea 

funcţionării 

structurilor 

responsabile cu 

evaluarea internă 

a calităţii 

Permanent Director, 
CEAC 

Decizii 
Dovezile din dosarul 

comisiei 

Comentarii: 
          Realizat în proporţie de 90% 

Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi 
eficacităţii funcţionării structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului. 

  
  
  
  

RAEI – Partea a IV-a. 
  
  

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018  
  
  
  

Nr. 
crt 

Activităţi Tipul  de 
activitate[2] 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

1 Crearea de 
instrumente de 
măsurare clară a 
indicatorilor de 
realizare. 

6 Îmbunătăţirea fişelor de 
evaluare internă. 
Imbunătăţirea 
documentelor proiective. 

Pe 
parcursul 
anului 
şcolar 

Coordonator 
CEAC 

Existenţa fişelor şi a 
documentelor 
proiective. 

2 Eficientizarea 
comunicării 
instituţionale 
interne 
Elaborarea unui 
plan de comunicare 
instituţională. 
  

6 Îmbunătăţirea comunicării 
instituţionale interne 

Pe 
parcursul 
anului 
şcolar 

Director 
CEAC 

Chestionare 
beneficiari 

3 Eficientizarea 
activităţii de decizie 
şi delegare de 
sarcini la nivelul 
unităţii de 
învăţământ 
Delegarea de sarcini 
la nivelul unităţii de 
învăţământ. 
  

6 Implicarea unui număr 
mai mare de cadre 
didactice în activitatea 
şcolii. 

Pe 
parcursul 
anului 
şcolar 

Director 
CEAC 
Responsabili de 
ariii curriculare 

Decizii 

4 Extinderea 
procesului de 
dezbatere a 
deciziilor în cadrul 
şedinţelor prin 
participarea mai 
activă a cadrelor 
didactice. 

6 Creşterea dinamicii 
procesului de dezbatere a 
deciziilor 

Pe 
parcursul 
anului 
scolar 
  

Director 
 

Procese verbale CA şi 
CP. 

5 Elaborarea unui 
plan funcţional de 

6 Reducerea abandonului 
şcolar şi a absenteismului 

Ianuarie 
2018 

Director 
 

Reducerea cu 10% a 
numărului de absenţe 

https://sites.google.com/site/scoalaintorsurabuzaului/raport-anual-de-evaluare-interna#_ftn2


reducere a 
abandonului şcolar 
şi a absenteismului. 

  faţă de anul 
precedent şcolar. 
Reducerea cu 1% a 
ratei abandonului 
şcolar faţă de anul 
precedent. 

6 Întocmirea unor 
fişe comune pe 
nivel de clasă 
pentru urmărirea 
progresului/ 
regresului elevilor 
Întocmirea unor 
fişe de evaluare 
sumativă standard 
pe nivel de clasă 

1 Îmbunătăţirea unor 
instrumente obiective 
pentru evaluarea elevilor. 

Noiembrie 
2018 

Responsabilul 
comisiei metodice 

Existenţa fişelor 
comune pe nivel de 
clasă şi a fişelor de 
evaluare sumativă 
standard pe nivel de 
clasă. 

7 Planificarea si 
proiectarea 
didactica 
Realizarea de 
interasistente 
Utilizarea 
metodelor activ-
participative 
Utilizarea eficienta 
a rezultatelor 
evaluarilor 
formative 

1 Îmbunătăţirea proiectării 
şi realizării curriculum-
ului la nivelul preşcolar 

Pe 
parcursul 
anului 
şcolar 

Responsabilul 
comisiei metodice 

Documente proiective 
Fisele de observare 
Planificarea si 
proiectarea didactica 

8 Amenajarea 
spaţiilor de 
învăţare. 

3 Îmbunătăţirea spaţiilor de 
învăţare. 

Octombrie 
2018 

Director 
Cadre didactice 

Existenta spatiilor de 
joc si de învăţare. 

9 Conceperea unor 
modele de 
instrumente de 
evaluare valabile 
pentru intreg ciclul 
primar: 
- scari de clasificare 
- liste de verificare 
- chestionare 
- instrumente de 
reflectie asupra 
invatarii 
- fisa de observatii 
asupra colaborarii 

1 Utilizarea unor 
instrumente care sa 
asigure formarea si 
dezvoltarea deprinderilor 
de autoevaluare la elevi. 

Pe 
parcursul 
anului 
şcolar 

Responsabil 
comisie metodica 

Existenta 
instrumentelor de 
evaluare 
Fise de evaluare a 
deprinderilor de 
autoevaluare la elevi 

10 Planificarea si 
realizarea 
programelor de 
educatie remediala  

1 Organizarea de programe 
de educatie remediala 
pentru Limba romana si 
Matematica. 

Pe 
parcursul 
anului 
şcolar 

Cadrele didactice Cresterea cu 10% a 
randamentului 
elevilor 

11 Realizarea de 
activitati commune 
parinti-elevi 
Aplicarea unor 
chestionare pentru 
a masura gradul de 
implicare al 
parintilor in 
educatia copiilor. 

1 Organizarea de intalniri 
periodice ale parintilor 
pentru a-i stimula sa se 
implice mai mult in viata 
şcolară a copiilor. 

Pe 
parcursul 
anului 
şcolar 

Cadrele didactice Interpretarea 
chestionarelor 

12 Perfectionarea si 
personalizarea 
instrumentelor de 
evaluare 
Elaborarea in 
comun a unor teste 
de evaluare in 
cadrul catedrei 
Dezvoltarea 
vocabularuliui prin 
activizarea tutror 
elevilor 
Evaluarea ritmica a 
caietelor elevilor 
Completarera 
portofoliului 
profesorului 

1 Îmbunătăţirea proiectării 
şi realizării curriculum-
ului la Limba şi literatura 
română si Matemtica la 
nivelul gimnazial. 

Pe 
parcursul 
anului 
şcolar 

Responsabil 
comisie metodica 

Crearea unor 
oportunitai pentru 
elevii cu aptitudini 
diferite pentru a 
ajunge la nivele 
corespunzatoare de 
performanta 
Imbunatatirea 
calitătii actului 
didactic Instrumente 
de evaluare 
imbunatatite 



 
13 Implementarea 

unui program 
informatizat de 
evidenta a titlurilor 
din biblioteca 

3 Înregistrarea în format 
electronic a titlurilor de 
carte din biblioteca scolii 

Pe 
parcursul 
anului 
şcolar 

Cadre didactice Inregistrarea 
electronică a titlurilor 

14 Imbunatirea 
activitatii cadrelor 
didactice la nivel 
proiectiv 
 

1 Îmbunătăţirea proiectării 
şi realizării curriculum-
ului in inv. primar si 
gimnazial 

Pe 
parcursul 
anului 
şcolar 

Responsabil 
catedră 

Existenta 
documentelor 
proiective  
Interasistente 

15 Utilizarea frecventa 
a mijloacelor audio-
vizuale 
 Realizarea de 
corelatii intra, inter, 
trans si cross 
disciplinare 
Realizarea de catre 
elevi a unor proiecte 
cu tematica intra, 
inter, trans si cross 
disciplinara 
Participarea mai 
accentuata a 
elevilor la 
olimpiade si 
concursuri  scolare 
  
  

1 Îmbunătăţirea proiectării 
şi realizării curriculum-
ului  

Pe 
parcursul 
anului 
şcolar 

Responsabil 
comisie metodică 

Fise de observare. 
Planificarile pe 
unitati de invatare. 
Proiecte cu tematica 
intra, inter, trans, si 
cross disciplinara 
Rezultatele obtinute 
la olimpiade si 
concursuri scolare 
Fise de observare 
Proiecte didactice 

16 Realizarea unui 
studiu privind 
numarul elevilor cu 
tulburari de 
invatare din scoala 
 

1 Îmbunătăţirea activităţii 
de consiliere şi asistenţă 
psihopedagogică 

Octombrie 
2017 

Director  
Profesor psiholog 
 

Numarul exact al 
elevilor ce prezinta 
astfel de tulburari 

17 Participarea 
cadrelor didactice la 
programe de 
formare 
profesională. 

4 Dezvoltarea profesională a 
cadrelor didactice. 

Pe 
parcursul 
anului 
şcolar 

Responsabil cu 
formarea şi 
perfecţionarea 

Certificate, adeverinţe 
de participare 

  

 


