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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 Funcţionarea 
optimă a 

structurilor 
responsabile cu 

evaluarea şi 
asigurarea 

calităţii la nivel 
de şcoală 

 

6 -Programarea şi 
monitorizarea 
activităţilor 
- Realizarea 
rapoartelor de 
activitate  
- Colaborarea cu 
echipa managerială şi 
cu celelalte comisii 
din şcoală 

Permanent Responsabilul 
CEAC 

-  Plan de 
activitate 
- Raport de 
activitate 
- Proceduri 
de evaluare 

Comentarii: 
 Realizat în proporţie de 85% 
 Ce am învăţat din realizarea parţială: 

-  trebuie formulate obiective clare, precise cu termene bine precizate 
Nr. 
crt 

Activităţi Tipul  de 
activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

2 Dezvoltarea 
bazei materiale 

şi de date 
CEAC 

6 Achiziţionarea unui 
PC, încărcarea şi 
actualizarea bazei de 
date cu informaţii 
curente 

Permanent CEAC Baza de date 

Comentarii: 
 Realizat în proporţie de 75% 
 Ce am învăţat din  realizarea parţială: 

-  nu au putut fi achiziţionate un calculator şi o imprimantă pentru cabinetul CEAC, datorită lipsei fondurilor 
Nr. 
crt  

Activităţi Tipul  de 
activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

3 Perfecţionarea 
continuă a 

personalului 
didactic 

4 - Desemnarea 
mentorilor pentru 
cadrele didactice 
debutante din şcoală 
şi pentru cele înscrise 
la gradul I şi II. 
- Efectuarea de 
interasistenţe  
- Stimularea cadrelor 
didactice pentru 
accesarea diferitelor 
forme şi programe de 
perfecţionare  

Permanent Responsabil 
CEAC 
Responsabil cu 
perfecţionarea 

- Portofoliul 
profesorului 
- Portofoliul 
dirigintelui 
- Portofoliul 
elevului 
- CD 
- Portofoliul 
metodiştilor 

Comentarii: 
 Realizat în proporţie de 90% 
 Ce am învăţat din realizarea parţială:  

                                                
1 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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- portofoliul metodiştilor din şcoală nu este o atribuţie a comisiei CEAC 
Nr
. 

crt 

Activităţi Tipul  de 
activitate2 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori 
de realizare 

4 Imbunǎtǎţirea  
serviciilor 
medicale 

3 - Amenajarea 
cabinetetului medical 
din corplul B a 
liceului 
-Realizarea unui 
program flexibil a 
cadrelor medicale  în 
scopul acoperirii 
nevoilor  medicale 
tuturor elevilor 
- Aplicarea de 
chestionare 
elevi/părinţi privind  
gradul de acoperire a 
nevoilor  medicale 
tuturor elevilor 
- Analiza 
chestionarelor şi 
luarea deciziilor care 
se impun 

Semestrial Psihopedagogul 
liceului 
Diriginţii 
Comisia CEAC 

Chestionare  
completate 

Comentarii: 
 Realizat în proporţie de 80% 
 Ce am învăţat din realizarea parţială: 

- dotarea cabinetului medical din corpul B a fost făcută doar parţial, din lipsa spaţiului şi a fondurilor;  
- nu au fost aplicate chestionare elevilor, ci doar perdsonalului şcolii, fapt care a făcut ca informaţiile 
obţinute să fie incomplete 
Nr
. 

crt 

Activităţi Tipul  de 
activitate3 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

5 Îmbunătăţirea 
rezultatelor 

obţinute de către 
elevi la 

examenele 
nationale 

1 - identificarea 
lacunelor în 
pregătirea 
elevilor; 
- întocmirea 
unui program  
de pregătire 
suplimentară 
 

30.11.2013 Membrii CEAC 
Şefii de comisii 

metodice 

- rapoartele de 
analiză a 
testelor iniţiale 
- graficul orelor 
de pregătire 
suplimentară 

Comentarii: 
 Realizat 100% 
 Ce am învăţat din realizare:  

- efectuarea unui număr ridicat de ore de pregătire suplimentară a dus la creşterea procentului de 
promovabilitate la examenele nationale 

 
 
 

                                                
2 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
3 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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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 
activitate  

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

1 Dezvoltarea 
bazei materiale 

şi de date 
CEAC 

3 - dotarea cabinetului 
CEAC cu un calculator şi 
o imprimantă 
- completarea bazei de 
date în format electronic; 
- realizarea unui CD cu 
baza de date pentru anul 
şcolar 2013-2014 

1.06. 
2014 

- membrii 
comisiei CEAC 

 

2 Evaluarea  
distribuţiei 
elevilor în 
funcţie de 

timpul mediu de 
deplasare până 

la şcoală 

6 - întocmirea unor 
chestionare privind 
condiţiile de acces până 
la unitatea şcolară; 
- distribuirea, 
completarea şi analizarea 
chestionarelor 
- completarea bazei de 
date a CEAC 

1.12. 
2013 

- membrii 
comisiei CEAC 
- psihopedagog 
- diriginţi 

- întocmirea 
unui raport 
privind 
condiţiile de 
acces la 
unitatea 
şcolară 

3 Imbunǎtǎţirea  
serviciilor 

medicale din 
corpul B al 

liceului 

3 - dotarea cabinetului 
medical din corpul B al 
liceului; 
- imtocmirea programului 
asistentei medicale 
pentru activităţile 
desfăşurate în corpul B. 

1.06. 
2014 

- conducerea 
liceului; 
- membrii 
CEAC; 
- personalul 
medical; 

- raportul 
întocmit; 
- programul 
de activitate 
al 
cabinetului 
afişat la loc 
vizibil 

4 Evaluarea  
distribuţiei 

colectivelor de 
elevi în funcţie 

de nivelul 
educaţional al 
familiei şi de 
apartenenţa la 

grupuri 
vulnerabile 

4 - întocmirea unor 
chestionare privind 
nivelul educaţional al 
familiei şi apartenenţa la 
grupuri vulnerabile; 
- distribuirea, 
completarea şi analizarea 
chestionarelor 
- completarea bazei de 
date a CEAC 

1.05. 
2014 

- membrii 
comisiei CEAC 
- psihopedagog 
- diriginţi 

- întocmirea 
unui raport 
privind 
nivelul 
educaţional 
al familiei şi 
apartenenţa 
la grupuri 
vulnerabile 
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