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RAEI – Partea a II-a 

 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 

 

 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

1. 

Accesarea  

fondurilor 

necesare 

 

 

 

3 

Terminarea 

reabilitatii 

salilor de la  

internatul 

şcolii 

 

31.08.2013 

 

Echipa 

managerială 

 

 

-  s-a reabilitat 4 

sali din 16 de la 

internatul scolii. 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 25 %… 

 Ce am învăţat din realizare : realizare parţială …. 

2. Activităţi 

Obtinerea 

de 

autorizatii 

de 

functionare 

pentru 

centralele 

termice 

Tipul  de activitate 

 

 

 

 

3 

Obiective 

 

Obtinerea de 

autorizatii 

de 

functionare 

pentru 

centralele 

termice 

Termene 

 

 

15.12.2012 

Responsabilităţi 

 

 

Echipa 

managerială 

Indicatori de 

realizare 

 

S-a obtinut 

autorizatiile de 

functionare 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 100 %… 

3. Activităţi 

 

Completarea 

necesarului 

de profesori 

şi maiştri  

cu personal 

calificat. 

Tipul  de activitate 

 

 

4 

Obiective 

 

Completarea 

necesarului 

de profesori 

şi maiştri  cu 

personal 

calificat. 
 

Termene 

 

17.09.2012 

Responsabilităţi 

 

 

Echipa 

managerială 

I.Ş.J.  Botoşani   

Indicatori de 

realizare 

 

Există personal 

didactic 

necalificat: 2 

maistri  
 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 96% 

 Ce am învăţat din realizare partial: 2 maistrii necalificati (calificati in alte domenii)…. 
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Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

 

4. 
Participarea 

profesorilor 

la activitatea 

ştiinţifică 

 

 

 

4 

Participarea 

profesorilor 

la examene 

de grad si 

cursuri de 

perfecționare 

 

31.08.2013 

 

Comisia de 

perfecționare 

 

 

Numărul cursurilor 

absolvite 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 71,4 %… 

 Ce am învăţat din realizare :realizare parţială …. 

5. Activităţi 

 

Realizarea 

unui program 

de pregătire 

suplimentară 

la disciplinele 

de examen. 

Discuții cu 

elevii și 

părinții în 

scopul 

constientizării 

necesității de 

a învăța pe tot 

parcursul 

anului, 

precum și 

alegerea 

disciplinelor 

de examen. 

Motivarea 

elevilor 

pentru 

îmbunătățirea 

frecvenței la 

ore.  

Tipul  de 

activitate 

 

 

 

 

 

1, 6 

Obiective 

 

 

Creşterea 

procentului 

elevilor 

promovaţi la 

Bacalaureat 

la  

25% iar la 

examenul de 

Evaluare 

natională la 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Termene 

 

 

 

 

Anul școlar 

2012-2013 
 

Responsabilităţi 

 

 

profesorii care 

predau 

disciplinele de 

examen 

 

- diriginţii 

claselor a XII a 

 

- directori  

 

 

 

- profesori 

- diriginţi 

- părinţi 

Indicatori de realizare 

 

Elevii au beneficiat de 

un program de 

pregătire suplimentară 

la disciplinele de 

bacalaureat. 

Examenul Evaluare 

naţională: 

Înscrişi  – 27 

Prezenţi  -27 

Promovaţi -14 

Examenul de 

Bacalaureat: 

Înscrişi  –65 

Prezenţi  - 60 

Promovaţi –13 

Examenul Evaluare 

naţională procent 

promovabilitate:51,85 

% 

Examenul de 

Bacalaureat procent 

promovabilitate: 

21,66 % 
 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de : Examenul Evaluare naţională procent promovabilitate: 51,85  % 

                                         Examenul de Bacalaureat procent promovabilitate: 21,66  % 

 Ce am învăţat din realizare : realizare parţială 
 



 3 

6. Activităţi 

1.Accesarea 

unor fonduri  

financiare 

pentru a 

acoperi 

nevoile şcolii 

pe termen 

scurt şi 

mediu. 

2.Realizarea  

unor resurse 

financiare din 

surse proprii. 

3.Sprijinirea 

şcolii de către 

Asociaţia 

părinţilor 

4. 

Gestionarea 

eficientă a 

bunurilor şi 

resurselor 

financiare ale 

şcolii 
 

Tipul  de 

activitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, 3 

Obiective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completarea 

resurselor 

financiare ale 

şcolii la un 

nivel care să 

acopere 

cheltuielile. 

Termene 

 

 

 

 

15.11.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.2013 

Responsabilităţi 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre;edintele 

Asociației 

părinților 

Indicatori de realizare 

-s-au alocat sume de 

bani suplimentare 

pentru achizitionare 

CLU de C. J. BT 

100000 lei 

-Valorificarea 

produselor din ferma 

şcolii. 102499lei 

- Valorificarea 

deşeurilor colectate. 

2468  lei 

- Asociaţia părinţilor 

a donat în anul şcolar 

2012-2013 suma de   

5926  lei 

Sumele şi produsele 

adunate din 

sponsorizări au fost 

folosite pentru 

susţinerea activităţilor 

extracurriculare. 

- Nivelul datoriilor 

catre furnizori a fost 

redus cu  337000 lei 
 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 70% 

 Ce am învăţat din realizare : realizare parţială  

7. Activităţi 

Gasirea si 

constituirea 

unui spatiu 

adecvat 
 

Tipul  de 

activitate 

 

 

Obiective 

Mutarea 

arhivei intr-

un spatiu 

corespunzator 

Termene 

 

31.08.2013 

Responsabilităţi 

Director, 

Administrator, 

secretariat 

Indicatori de realizare 

 

Realizarea arhivei 

conform normelor 

Comentarii: - s-a facut spatiu pentru arhiva, dar dureaza arhivarea documentelor 

Alte realizări: documentele se arhiveaza cu personalul scolii 

 Realizat în proporţie de 75 % 

 Ce am învăţat din realizare : realizare parţială 

8. Activităţi 

Intocmirea 

actelor 

necesare 

pentru 

obtinerea 

autorizatiei 
 

Tipul  de 

activitate 

 

1, 3 

 

Obiective 

Autorizarea 

scolii de 

conducatori 

auto pentru 

perioada de 5 

ani 
 

Termene 

 

31.12.2012 

Responsabilităţi 

 

 

Director 
 

Indicatori de realizare 

 

Autorizatie pentru 

categorie B ,Tr pentru 

5 ani 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare :  s-a amenajat sala administrativa in internatul scolii. 
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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
1
  Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

Indicatorul  de performanţă avut în vedere:I09. Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare 

1  

Accesarea  

fondurilor 

necesare 

 

 

3 

Terminarea 

reabilitatii 

salilor de la  

internatul 

şcolii 

 

 

 

31.08.2014 

 

- Echipa 

managerială 

 

 

 

Sali reabilitate 

2 Accesarea  

fondurilor 

necesare 

pentru 

obtinerea de 

autorizatii sau 

trimiterea de 

documente la 

forurile 

competente 

 

 

5 

 

Legarea 

centralei 

termice la  

reteaua de 

gaz, trecerea 

centralei pe 

gaz metan. 

 

 

15.12.2013 

 

 

 

- Echipa 

managerială 

 

 

 

 

Functionarea 

centralei termice  pe 

gaz. 

 

Indicatorul  de performanţă avut în vedere:I22.Managementul personalului didactic şi de conducere. 

3 Încadrarea de 

personal 

calificat 

pentru toate 

disciplinele. 

 

4 

Completarea 

necesarului 

de profesori 

şi maiştri  cu 

personal 

calificat. 

 

17.09.2013 - I.Ş.J.  Botoşani          

 

- Echipa 

managerială  

  

Tot personalul 

didactic este 

calificat 

Indicatorul  de performanţă avut în vedere:I28.Evaluarea rezultatelor şcolare 

4 Discuţii cu 

elevii şi 

părinţii în 

scopul 

conştientizării 

necesităţii de 

a învăţa pe tot 

parcursul 

anului 

 

 

1 

Creşterea 

procentului 

elevilor 

promovaţi la 

Bacalaureat 

la  

25 % iar la 

examenul de 

Evaluare 

naţională  la 

70% 

 

 

 

Anul școlar 

2013-2014 

- profesorii care 

predau 

disciplinele de 

examen 

 

- diriginţii 

claselor a XII a 

 

- directori  

- profesori 

- diriginţi 

- părinţi 

 

 

Mărirea procentului 

de promovabilitate 

la bacalaureat  

 

Indicatorul  de performanţă avut în vedere:I30. Activitatea ştiinţifică 

5 Participarea 

cadrelor 

didactice la 

programe de 

formare 

profesională 

 

 

4 

 

Participarea 

profesorilor 

la activitatea 

ştiinţifică 

 

Permanent 

 

 

Comisia de 

perfecționare 

 

 

Numărul de cursuri 

absolvite 

                                                 
1
 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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Indicatorul  de performanţă avut în vedere:I14. Existenta ,caracteristicile si functionalitatea spatiilor auxiliare 

6 Arhivarea 

documentelor 

 

 

3 

Arhivarea 

documentelor 

 

31.08.2014 

Director, 

Administrator, 

secretariat 

Realizarea arhivei 

conform normelor 

7 Amenajare 

conform 

normelor de 

funcționare 

 

3,4,5 

Amenajarea 

unui spatiu 

pentru 

grădinița nr. 

4 Șendriceni 

 

31.08.2014 

 

Director, 

Administrator 

 
Darea in folosință a 

grădiniței 

       

 

 

 

 


