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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. -Implementarea unui sistem 
de interasistenţe pentru 
monitorizarea activităţilor 
didactice. 
-Implicarea comisiei de 
calitate în anliza fişelor de 
observaţie în vederea 
proiectării unui plan de 
îmbunătăţire 

1  Respectarea şi aplicarea 
legislaţiei în vigoare în 
domeniul curricular 
Desfăşurarea orelor 
didactice în 
conformitate cu 
prevederilor proiectelor 
unităţilor de învăţare. 

Permanent  Responsabili arii 
curriculare 

-Existenţa fişelor de 
observare a lecţiilor 
 

2. -Aplicarea chestionarelor pe 
stiluri de învătare la toţi 
elevii 
-Afişarea rezultatelor în 
catalog 
-Adaptarea metodelor de 
predare şi evaluare în funcţie 
de acestea 

1 
 

Eficientizarea desfăşurării 
orelor de predare prin 
corelarea cu stilurile de 
învăţare ale elevilor 
 

Februarie 
Permanent 

Consilier şcolar 
Diriginţi 
Profesori 

-existenţa 
chestionarelor 
-centralizator 
rezultate pe clasa  
-PUI adaptaţi 

3. -Constituirea bazei de date 
cu elevii CES 
-Stabilirea unui grafic de 
desfăşurare a activităţilor de 
sprijin  
-Semnarea unui protocol cu 
ONG – uri specializate în 
acţiuni comunitare 

1 Eficientizarea activităţilor 
de sprijin pentru elevi prin 
revizuirea acestora periodic 

Februarie 
Permanent 

Consilier şcolar 
Diriginţi 
Profesori 

-analize 
 
-plan de îmbunatăţire 
- protocol de 
colaborare 
 
-grafic de revizuire 
periodic 

                                                     
1
 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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analiza activităţilor de sprijin 
oferite de şcoala 
-Propunerea de măsuri 
corective 
-Revizuirea lor 

4. -Evaluarea iniţială cu rol 
predicitv 
-Aplicarea testelor de 
evaluare sumativă la sfârşitul 
unităţilor de învăţare 
-Monitorizarea progresului 
elevilor  

1 Respectarea termenelor 
fixate pentru evaluările 
elevilor 

semestrial Resp. arie 
Dir.adj. 
Responsabil – 
notare ritmică 

-rapoarte de analiză  
- monitorizarea 
progresului 
-situaţia ritmicităţii 
notării 
-măsuri corective 

 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Realizare de proiecte ca 
modalităţi alternative de 
învăţare/evaluare 
-Monitorizarea instrurii 
practice 
-Convenţii de practică cu 
agenţii economici 

1 Formarea de competenţe 
practice 

Conform 
planificari-
lor 

Resp. arie, 
Cadre didactice 

- teme de casă, 
proiecte 
-creşterea numărului 
de convenţii de 
practică 
-creşterea 
promovabilităţii  
a examenelor de 
Certificare a 
Competenţelor 
Profesionale 

6. -Documentare curriculară şi 
examene naţionale 2012 
-Verificarea ritmicitatii 
notarii elevilor 
-Măsuri de îmbunătăţire 
 
 
 

1 Creerea la nivelul fiecărei 
arii curriculare a unei baze 
de documentare 
curriculară. 
Nominalizarea unei comisii 
pentru diseminarea în 
rândul elevilor a 
prevederilor metodologice 
pentru examenele de nivel 

Permanent Dirigintii claselor 
terminale 
Directori  
Profesorii 
 

- baze de date 
-decizii comisie 
-rapoarte comisii 
-fişe de observare a 
lecţiei 
-plan de măsuri 
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III, respectiv  BAC. 
Monitorizarea evaluării 
elevilor de resp.de catedră 

7. -Revizuirea curriculum-ului 
introducerea de noi auxiliare 
curriculare 
 -Avizarea curiculum-ului în 
dezvoltare locală de către CA 
şi ISJ 

1 Eficientizarea procesului de 
predare- învăţare   

Sept 2012 Resp comisia de 
curriculum – 
Baciu  Rodica 

-auxiliare curriculare 
noi 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 100% 
 Ce am învăţat din realizare :  

-Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a fost înfinţată conform legii 87/2006 şi are un regulament propriu de funcţionare, discutat şi  
aprobat în Consiliul de Administraţie, în care sunt prevăzute  modul de organizare si functionare,atribuţiile fiecărui membru a comisiei,   etc. 
 -Documentaţia sistemului calităţii care a fost elaborată cuprinde formulări clare privind politica şi planurile strategice la nivelul unităţii de 
învăţământ. 
 -Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii coordonează redactarea, modificarea, aplicarea procedurilor şi activitatea de autoevaluare.    -
Managerii se concentrează pe munca în echipă şi îşi adaptează stilul de conducere, astfel încât să obţină rezultatele dorite în condiţiile date. De 
remarcat, este şi adecvarea programului managerial la situaţia şcolii, precum şi calitatea documentelor de organizare, planificare, evidenţă şi 
control, legalitatea încadrărilor, climatul de muncă promovat, eficienţa controlului, a utilizării resurselor şi a investiţiilor. 
-Curriculum –ul şi programele de învăţare sunt stabilite în prezent de MECTS. Modul de aplicare a acestora de către cadrele didactice ţinând 
cont de analiza rezultatelor la testele de evaluare iniţială dar şi de rezultatele la bacalaureat, asigură egalitatea de şanse a elevilor, sporesc 
valoarea învăţării prin activităţi practice, îi încurajează pe elevi să-şi asume responsabilitatea învăţării. Şcoala monitorizează evoluţia şcolară a 
elevilor în funcţie de competentele stabilite în curriculum-ul naţional. Pentru cresterea progresului şcolar, se încearcă măsuri de remediere – 
pregătire suplimentară, consiliere, combaterea absenteismului. 
-S-au utilizat pe scară mai largă metodele activ-participative, centrate pe nevoile de dezvoltare personală a elevilor. 
-S-a realizat un schimb de bune practici, acestea extinzându-se la un procent de 60% din numărul activităţilor. 

Nr. crt Activităţi Tipul 
de activitate2 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

1. -Proiect educaţional „Album 2 Dezvoltarea competenţelor 2011-2012 Prof.Ana Lungu -pubicarea cărţii 

                                                     
2
 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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de lecură” 
 
 

de lectură şi scriere de texte  Prof.Liscan 
Alexandrina 
Prof.Torge Nadia 
Prof. Palmeri 
Eliza 

“Jurnal de şcoală 
altfel” 
- existenţa blog-ului 
de lectură 
“Prolecturata” 

2.  -proiect „Alimentaţia 
sănătoasă/ alimentaţie 
nesănătoasă” 
 
 

2 Formarea unui stil de viaţă 
sănătos 

aprilie 
2012 

Prof. Farmaciuc 
Rodica 
Prof.Boilă Narcisa 

-expoziţie de 
preparate culinare 
sănătoase şi netoxice 
-campanie de 
informare-fluturaşi 

3.  -participarea la competiţia 
intitulată <Şcoala MaST – 

TOP>, din Componenta nr. 1 
Inovare şi Creativitate (I&C) 
a proiectului strategic 
“MaST Networking, calitate 
în dezvoltarea 
competenţelor cheie de 
matematică, ştiinţe şi 
tehnologii” acronim: MaST 
Networking, cu codul 
POSDRU/85/1.1/S/58914 

2 -formarea şi dezvoltarea 
competenţelor ştiinţifice, 
tehnice şi de comunicare ale 
elevilor prin intermediul 
proiectelor interdisciplinare 
elaborate de elevi şi cadre 
didactice. 
 

Febr-mai 
2012 

Prof. dr. Lung 
Liliana Dana 
Prof. dr. Boar 
Felicia 
Prof. dr. Megyeri 
Maria 
Prof. Mestecan 
Cornelia 
Prof. Stupar 
Mariana 
Prof. Călian 
Alexandrina 
Prof. ing. Gănscă 
Elena 
Prof. ing. Toader 
Anca 
Maistru instr.  
Ciurgăuan 
Melinte  

-decizia de înfiinţare 
a atelierului de 
inovare şi creativitate 
„Cosmetica Verde” 
-regulamente de 
funcţionare 
-grafice de activităţi 
-site-ul proiectului 
-produsele realizate 
de miniechipe (plan 
de afaceri, instalaţia 
de distilare cu 
separare de uleiuri, 
produse cosmetice, 
filme de prezentare, 
articole, afişe) 
-obţinerea locului I  

4 -Proiectul Eco-şcoala  
     -Ziua internaţională a 
curăţeniei 

2 Educaţie pentru dezvoltare 
durabilă 

Febr-mai 
2012 

Boar Felicia 
Ciupe Lenuta 
Boldor Marius 

-parada de costume 
ecologice 
-produse pentru tărg, 
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     -Târgul Eco-Life Ecotech 
     -Amenajarea unui parc 
     -Colectare selectivă a 
deşeurilor în şcoală în 
vederea valorificării 
    -Muzeul deşeurilor 
    -ECO-MĂRŢIŞORUL 
    -Eco-târgul  primăverii   
    -Parada eco-modei 
    -Vizita de studiu 
    -Colectare şi reciclare a 
DEEE Apahida- ECO-TIC 

Lungu Ana 
Abrudan Anda 
Meteş Daniela 
Peculea Lorena 
Boila Narcisa 
Farmaciuc Rodica 

expoziţii, paradă  

5. -participarea la proiectul 
“Şcoli pentru un viitor 
verde”: 
          -Colectare şi 
compactare de pet-uri 
          -Acţiuni de diseminare 
a proiectului: cu  participarea 
personalului şi elevilor scolii 
          -Valorificarea pet-urilor 
prin predarea acestora la 
firma parteneră 

2 Educaţie pentru dezvoltare 
durabilă 

Febr-mai 
2012 

Prof. dr. Boar 
Felicia 
Prof.Stupar 
Mariana 
Prof. ing. Crişan 
Angela 
Prof. Canciu 
Daniela 

-Peturi compactate 
-realizarea cantităţii 
stabilite 

6.  -activitatea Clubului  
IMPACT: 
            -ecologizarea şi 
înfrumuseţarea curţii şcolii 
 

2 Educaţie pentru dezvoltare 
durabilă 

Aprilie 
2012 

Prof.ing.Crişan 
Angela 
Prof.ing. 
Muncaciu Lucian 
Prof. Vlad Mihai 
Maiştii instr.: 
Ciurgăuan 
Melinte 
Chiş Gheorghe 

-Igienizarea şi 
estetizarea curţii 
şcolii şi a spaţiilor din 
jurul şcolii 



 
 

RAEI – 2012  Page 6 
 

 
 
7.  
 
 
 

-Acţiuni de prevenire a 
consumului de droguri, 
alcool, tutun: 
           -Prevenirea 
consumului de droguri 
ilegale 
          -Concursul ,,Mesajul 
meu antidrog” 
         -Proiectul „Fii cool, fără 
alcool şi tutun” 

2 Combaterea consumului de 
droguri, alcool, tutun 
 

2011-2012 Consilier şcolar 
Peculea Lorena 
Prof. Canciu 
Daniela 
Prof. Csegezi 
Mariana 
Prof. Stupar 
Mariana 
Prof. Caldare 
Constantin 

 
- eseele prezentate în 
concurs 
-film şi alte materiale 
realizate  
 

8.  -proiect “Consumator 

informat-viitor asigurat” 

Confectionare de martisoare 
ecologice 

 Parteneriat cu asociatia 
ASDR Dezmir 
 
Comercializarea si incasare 
unei sume de 5oo lei 

Aprilie 
2012 

Prof. Boila 
Narcisa 
Prof. Farmaciuc 
Rodica 

Informarea unui nr. 
de 25 de femei din 
localitatea 
Donarea  

9.  Participarea la proiectul : 
“Banca de alimente” Centrul 
Caritativ 

 Implicarea elevilor clasei in 
sprijinirea unor categorii 
defavorizate din punct de  
vedere financiar. 

2011-2012 Prof. Boila 
Narcisa 
Prof. Farmaciuc 
Rodica 

Alimentele donate 

Comentarii:  

 Realizat  în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare:   
-implicarea masivă şi foarte serioasă din partea majorităţii cadrelor didactice în elaborarea proiectelor şi implementarea lor a dus la 
creşterea interesului elevilor pentru activităţi extraşcolare. Activităţile enumerate mai sus precum şi altele care s-au desfăşurat atât în 
programul „Şcoala Altfel” precum şi pe parcursul semestrelor, au adus un plus valoare ideii de calitate în educaţie şi au condus cu succes 
la dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor de învăţare, a învăţa prin a face, dar şi civice, interpersonale, sociale şi de exprimare 
culturală. Cu siguranţă, şi elevii, şi cadrele didactice se vor gândi încă de pe acum ce activităţi vor face anul viitor în cadrul programului  
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”,  cu ce noutăţi vor veni,  care să le aducă şi mai multă bucurie şi  satisfacţia că se poate „învăţa” 
îmbinând utilul cu plăcutul. 
-De asemenea elevii pregătiţi de profesori au participat la concursuri şi olimpiade abţinându-se: Premiul  I la Olimpiada judeteana de 
Agricultura cls XI-a; Mentiune la Olimpiada de Mecanica a elevului Corpodean Vlad (Balazs A), Premiul I,II,III la Olimpiada judeteana  
de Servicii (Boila Narcisa, Farmaciuc Rodica. 
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-Coordonarea şi pregătirea unui grup de elevi din clasa a XIII-a C ( Lohan Claudiu, Serban Daniel), XI C (Cadar Daniel) pentru 
participarea la concursul pe echipe : AutoCAD – primul pas spre inginerie desfăşurat la Universitatea Tehnică în cadrul Sesiunii 
ştiinţifice pentru studenţi şi elevi “O CARIERĂ ÎN INGINERIE” 4 Aprilie 2012 ( premiul I) :Damian Liana 
-Concursul interjudeţean de informatică „ Zilele informaticii dejene” ediţia a XIII-a, 1- 3 iunie 2012 ( premiul I, premiul II şi trei premii 
speciale):Damian Liana 

Nr. crt Activităţi Tipul 
de activitate3 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

1. -monitorizarea funcţionării  
sistemului de supraveghere 
video în vederea creşterii 
securităţii şi sănătăţii în 
muncă 

3 Cresterea securităţii şi 
sănătăţii în muncă 
 

2011-2012 Director 
Administrator 

-lipsa accidentelor 
-scăderea numărului 
de elevi agresaţi în 
incinta şcolii 

2. -achiziţionarea şi punerea în 
funcţiune a echipamentului 
electronic cu carduri pentru 
accesul elevilor şi 
profesorilor în incinta şcolii  

3 Asigurarea securităţii 
elevilor şi personalului 
şcolii 

2011-2012 Director 
Administrator 

-scăderea 
absenteismului 
-creşterea posibilităţii 
de verificare şi 
control asupra mişcării 

elevilor, personalului 

şcolii  
3. -îmbogăţirea cu  echipamente 

electronice  şi fond de carte  a 
C.D.I. în urma comasării cu 
Grupul Şcolar M.R.”Unirea”, 
în sept 2011 

3 Accesul la documentare a  
elevilor şi profesorilor 

2011-2012 Director 
Administrator 
Bibliotecar 

-creşterea numărului 
de cititori 
-creşterea numărului 
de activităţi realizate 

de către profesori şi 

elevi în CDI 
4. -amenajarea sălilor / 

cabinetelor cu mobilier şi 
echipamente în urma 
comasării cu Grupul Şcolar 
M.R.”Unirea”, în sept 2011 
 

3 Punerea în funcţiune a 
cabinetelor şi asigurarea 
condiţiilor optime pentru 
desfăşurarea procesului 
didactic 

Sept-oct  
2011 
 
 
 
 

Director 
Administrator 
Responsabilii de 
săli 

-îmbunătăţirea 
condiţiilor de 
desfăşurare a 
procesului didactic 

                                                     
3
 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 



 
 

RAEI – 2012  Page 8 
 

-igienizarea şi modernizarea 
culoarelor Copului A, B, dar 
şi a cabinetelor 6, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 18 (zugrăvit, 
parchetat, lambrisat, aplicare 
tarchet) 

August 
2012 

5. -amenajarea atelierelor şcoală 
în urma comasării cu Grupul 
Şcolar M.R.”Unirea”, în sept 
2011 

3 Asigurarea unor condiţii 
optime de desfăşurare a 
activităţii practice în şcoală 

Sept-oct  
2011 

Director 
Administrator 
Maiştrii 

1 hală 
3 ateliere 

6. -Achiziţia de  camere video 
pentru cabinete şi 
laboratoare  

3 Asigurarea cu mijloace de 
supraveghere pentru buna 
desfăşurare a examenului 
de bacalaureat 

Iunie 2011 Director 
Administrator 
Contabil 

10 Camere video 

7. -Exploatarea lotului şcolar  3 Asigurarea lotului de teren 
agricol pentru practica in 
agricultura 

2011-2012 Director 
Maistri 
Ingineri 

-Cultivarea intregii 
suprafeţe a lotului 
şcolii 
-Vânzarea  
miniproducţiei şi 
obţinerea de venituri  

8. -Exploatarea serei pentru 
laborator tehnologic 

3 Asigurarea locului de 
desfăşurare a practicii 
elevilor din domeniul 
resurse şi agricultura 

2011-2012 Director 
Contabil 
Prof.Râza 
Mariana 

-sera de 
microproducţie şi 
laborator 

9. -Monitorizarea sistemului de 
avertizare PSI 

3 Protectia si asigurarea 
impotriva incendiilor 

2010-2011 Director 
Administrator 
Contabil 

Echipament specific 

Comentarii: 

 Realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare : efortul mare depus de conducerea şcolii, personalul nedidactic al şcolii, cadrele didactice pentru asigurarea 
tuturor condiţiilor necesare desfăşurării procesului didactic, a dus la micşorarea actelor de violenţă, a accidentelor dar şi a numărului de 

absenţe ale elevilor. Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii .  
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Şcoala are resurse ce vin în sprijinul procesului de învăţare. Baza materială asigură funcţionarea în două schimburi, al doilea schimb 
pentru invatamantul seral, atât disciplinele de cultură generală cât şi orele de specialitate desfăşurându-se în spaţii special destinate. 
Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor este modernă, conformă cu desfăşurarea unui învăţământ de calitate, dotarea atelierelor fiind bună, 
dar nu modernă, fiind îndeplinite standardele de pregătire profesională. 
Există 3 laboratoare de informatică funcţionale, există calculatoare în fiecare clasă, videoproiectoare în 80% din cabinete şi laboratoare. 
Există conexiune la internet în fiecare cabinet şi laborator. 
În urma comasării dintre Grupul Şcolar M.R. „Unirea” cu Grupul Şcolar „Alexandru Borza” începând cu  01.09.2011, au fost mutate la noul 
sediu: mobilierul nou din13 săli,  echipamentele din două laboratoare de informatică şi un laborator pentru desfăşurarea orelor de specialitate 
de la clasele de procesare text/imagine, mobilier, fond de carte şi calculatoarele aferente CDI. 
Pentru Şcoala de conducători auto (afiliată), au fost aduse de Grupul Şcolar „Unirea”, 2 automobile Dacia 1300 şi 1 Logan, toate în bună stare 
de funcţionare. 

Nr. crt Activităţi Tipul 
de activitate4 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

1. -participarea cadrelor 
didactice la programe de 
formare profesionala 
masterat,grad I,  doctorate, la 
cursuri de formare continuă 

4 Creşterea performanţelor 
activităţii  didactice 
desfăşurate în şcoală şi în 
comunitate 
Existenţa preocupării 
pentru reconversie 
profesională în rândul 
cadrelor didactice 

2011-2012 Cadre didactice 
Responsabil 
formare 

Creşterea nivelului 
de pregătire 
profesională a 
cadrelor didactice 

2. -participarea cadrelor 
didactice la simpozioane şi 
conferinţe naţionale 

4 Creşterea performanţelor 
activităţii  didactice 
desfăşurate în şcoala şi în 
comunitate 

2011-2012 Cadre didactice Majoritatea  cadrelor  
didactice participante 
la diferite 
simpozioane 

Comentarii: 

 Realizat în proporţie de 100%  

 Ce am învăţat din realizare :  
-3 profesori şi-au susţinut lucrarea de doctorat şi 3 profesori au absolvit masteratul de „Management Educaţional”, Sibiu, susţinându-şi 
disertaţiile. (Boar Felicia, Megyeri Maria, Lung Liliana Dana / Boar Felicia, Lungu Ana, Peculea Lorena). 

                                                     
4
 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 



 
 

RAEI – 2012  Page 10 
 

-Obtinerea diplomei pentru ocupatia  ,,Evaluator de competente profesionale” cod COR 242405 fiind evaluata de Autoritatea Nationala pentru 
Calificare Bucuresti : Gansca Elena 
-participarea excepţională a cadrelor didactice atât la simpozioane, conferinţe cât şi la programe de formare continuă sau de prefecţionare prin 
grade didactice, respectiv masterate a dus la formarea unui colectiv foarte bine pregătit profesional capabil să obţină rezultate bune în 
activitatea sa.  
-organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi 
evaluate de personal competent şi calificat. 
-întreg personalul  îşi înţelege foarte bine rolurile şi responsabilităţile, respectiv impactul pe care îl are asupra unităţii de ÎPT şi asupra 
succesului elevilor 

Nr. crt Activităţi Tipul 
de activitate5 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

1. Participarea la: 
 -Proiectul ,,Copii cu suflet 
pentru copii”- FRCCF 
(donare de rechizite către 
copii nevoiaşi) 
-Proiectul de informare şi 
prevenire a violenţei elevilor 
în parteneriat cu IPJ Cluj  
,,Elev=Siguranţă” (dezbateri 
la cls. IX-XII) 
-Proiectul ,,Responsabilităţile 
familiei şi ale minorului” în 
colaborare cu Centrul 
Judeţean de intervenţie 
pentru copilul abuzat 
 -Proiectul de donare de 
rechizite  către elevii Şcolii 
Cojocna 
-Descopera Impact -
PROIECTUL IN FOLOSUL 

5 Dezvoltarea abilităţilor de 
muncă în echipă, de muncă 
de voluntariat 
 

2011-2012 Prof.Boila Narcisa 
Prof.Meteş 
Daniela 
Consilier şcolar 
Peculea Lorena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crişan Angela 
 

Parteriate încheiate 
cu aceştia 

                                                     
5
 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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COMUNITATII –realizarea 
unui centru ludic la 
COPACENI 
 

2. -Proiecte de colaborare cu 
agenţi economici prin 
contracte. 
 

5 Realizarea pregatirii 
practice a elevilor  in 
colaboarare cu agentii 
economici 

2011-2012 Prof.Gavris 
Mariana 
Maiştrii 
instructori 

Convenţii de practică 

3. -Parteneriat ONG pentru 
problemele sociale ale şcolii. 
 

5 Sprijinirea elevilor cu 
probleme  sociale 

2011-2012 Consilierul şcolar 
scolar Peculea 
Lorena 

Parteneriate  

4. - Continuarea proiectului 
educaţional interjudeţean 
« Album de lectură » iniţiat 
de Grup Şcolar « Alexandru 
Borza » Cluj-Napoca, 
prof.coord.Ana Lungu  
 

5 Dezvoltarea abilităţilor de 
lectură şi scriere 

2011-2012 Prof.Ana Lungu 
Director Boar 
Felicia 
Prof. Torge Nadia 
Prof. Eliza 
Palmeri 

-pubicarea cărţii 
“Jurnal de şcoală 
altfel” 
 

5. -Proiectul de mobilitate 
Ungaria – Bekes, “Ziua 
Internaţională a Tineretului”  

5 Dezvoltarea spiritului de 
comptetiţie  şi 
comportamentului 
european 
 

2011-2012 Prof.Goga Ioan 
Director Boar 
Felicia 
Balasz Alexandru 
 

Cupe 
Diplome 
 

6. -Implementarea proiectului: 
„Conştientizarea publicului 
privind efectele nocive ale 
deşeurilor asupra mediului 
în urma analizelor de 
laborator” din cadrul 
Programului vizând educaţia 
şi conştientizarea publicului 
privind protecţia  mediului, 

5 Conştientizarea necesităţii 
şi importanţei colectării 
selective a deşeurilor 

2011-2012 Director Boar 
Felicia 
Echipa de proiect 

Formare de eco-
atitudini 
Valorificarea 
deşeurilor 
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finanţat de Administraţia 
Fondului de Mediu. 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare :  
Elevii şi cadrele didactice s-au implicat în multe activităţi extracurriculare/proiecte educaţionale/parteneriate. Aceste activităţi oferă 
elevilor ocazii să-şi pună în valoare aptitudinile, simţul artistic, simţul civic şi contribuie la formarea de caractere, de personalităţi bine 
conturate. S-au format la elevi deprinderi de lucru în echipă, deprinderi de implicare în activităţi de voluntariat, deprinderi de 
comportament propice integrării europene, simţ ecologic şi comunitar. 

 

Nr. crt Activităţi Tipul 
de activitate6 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

1. -Prelucrarea şi afişarea 
planului operaţional aprobat. 
 
 

6  Coordonarea optimă a 
aplicării planului 
managerial 
(planului operaţional)  în 
toate compartimentele. 
 
 

Noiembrie 
2011 

Director Boar 
Felicia 

Plan operaţional 

2. -Modificarea R.I. după 
analiza aplicării lui în 2010-
2011. 

6 Reactualizarea RI şi 
aplicarea lui 

Octombrie 
2011 

director R I 

3. -Participarea la master– 
Management educaţional 
 
 
 
 
 
-Admiterea în Corpul 

6 Formarea personalului 
implicat în managementul 
şcolii. 
 

2011-2012 
 
 
 
 
 
 
Febr-iulie 

Director Boar 
Felicia  
Prof. Lungu Ana 
Consilier şcolar 
Peculea Lorena 
 
 
Boar Felicia 

Personal calificat 
 
 
 
 
 
 
-adeverinţe de 

                                                     
6
 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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Naţional de Experţi în 
Management Educaţional 
 

2012 Megyeri Maria 
Trişcă Rodica 
Lung Liliana 
Dana 
Mestecan 
Cornelia 
Crişan Răzvan 

înscriere în Registrul 
naţional al experţilor 
în management 
educaţional 

4. - Gestionarea şi 
administrarea cantinei, 
internatului şi şcolii de şoferi 
 

6 Organizarea activităţii 
administrative a şcolii pe 
baza principiilor impuse de 
legislaţia în vigoare şi de 
îmbunătăţiri a prestărilor de 
sevicii pentru comunitate 

2011-2012 Director 
Administrator  

Avize de funcţionare 

5. -Creşterea a eficienţei 
activităţii şcolii în toate 
compartimentele 

6  Elaborarea unor 
instrumente de lucru 
interne specifice fiecărui 
compartiment în vederea 
eficientizării activităţii. 

2011-2012 Responsabili 
comisii şi 
compartimente 

Planuri de muncă  
Rapoarte de activitate 

6. -Îmbunătăţirea imaginii şcolii 
Mediatizarea  serviciilor 
oferite de şcoală pentru 
comunitate 

6 Mediatizarea şcolii în 
comunitate 

2011-2012 Director 
CA 
Informatician 
 

Site-ul şcolii 

7. -Optimizarea şi 
monitorizarea  serviciului în 
şcoală 

6 Asigurarea unui sistem de 
protecţie şi securitate a 
elevilor şi angajaţilor în 
vederea asigurării 
condiţiilor optime de 
învăţare. 

2011-2012 Director 
Resp.serviciu în 
şcoala 
 

-Grafic de serviciu în 
şcoală 
-Registru de procese 
verbale 
-procedură pentru 
serviciul în şcoală 

8. -Optimizarea orarului şcolii, 
a cabinetelor şi laboratoarelor 

6 Asigurarea utilizării optime 
a cabinetelor şi 
laboratoarelor  

2011-2012 Director 
Resp. comisia 
orar 

Orarul şcolii 
Orare cabinete şi 
laboratoare 

9. -Semnarea unui parteneriat 6 Reducerea actelor de 2011-2012 Director Parteneriate 
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cu Inspectoratul pentru 
Poliţie al Judeţului Cluj 
pentru implementarea  unui 
proiect educativ pentru 
prevenirea actelor de 
vilolenţă   

violenţă cu 40% faţă de anul 
trecut şcolar 

Coordonator 
programe şi 
proiecte 
educative  
Consilier şcolar 
Responsabil arie 
Tehnologii 

educaţionale 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din această realizare:   
-activitatea la nivel de management a fost prolifică asigurându-se astfel condiţii prielnice de muncă eficientă atât pentru elevi  cât şi pentru 
personalul şcolii; 
-managerii împărtăşesc un scop comun şi pun pe primul plan elevii şi rezultatele acestora;  
-şcoala are încheiate parteneriate şi desfăşoară multe activităţi extracurriculare foarte apreciate de elevi; 
-formarea profesională reprezintă una din priorităţile din PAS; 
-sunt asigurate condiţiile de siguranţa  a elevilor, managementul şcolii preocupându-se de dotatrea cu camere video, încheiere de parteneriate 
pentru asigurarea pazei; 
-au fost informate persoanele din serviciul de permanenţă despre numerele de telefon ale jandarmeriei, poliţiei, salvării. Există elaborată o 
procedura de rezolvare a situaţiilor de urgenta. Se încearcă rezolvarea conflictelor şi a problemelor personale, prin găsirea unor soluţii 
satisfăcătoare pentru părţile implicate 
-auditurile financiare au scos în evidenţă existenţa unei contabilităţi eficiente, mai ales în ce priveşte priorităţile privind cheltuielile. 
-resursele materiale şi financiare ale şcolii sunt utilizate eficient şi există o strategie de atragere sistematică a resurselor extrabugetare cu 
implicarea elevilor, profesorilor, părinţilor şi autorităţilor. 

 
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. -Implementarea unui sistem 
de interasistenţe pentru 

1  Desfăşurarea orelor 
didactice în conformitate 

14.12.2012 Directori 
CEAC 

-Progresul elevilor 
-grafice de 
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monitorizarea activităţilor 
didactice. 
 -Implicarea comisiei de 
calitate în analiza fişelor de 
observaţie în vederea 
proiectării unui plan de 
îmbunătăţire 

cu prevederilor proiectelor 
unităţilor de învăţare. 

15.03.2013 

14.06.2013 

Resp.arii interasistenţe 
-fişe de observare a 
lecţiilor 

2. Monitorizarea a activităţii 
practice a elevilor 

1 Eficientizarea activităţii 
practice a elevilor 

permanent Director 
Resp.arii 
CEAC 

Progresul elevilor 
Caiet de practica 

3. -Identificarea planurilor 
cadru de învăţământ impuse 
pentru anul şcolar 2012-2013 
-Respectarea  proiectării 
didactice elaborată de 
MECTS 
-Implementarea curriculară 
şi revizuirea la nivelul 
fiecărei discipline 

1 Implementarea 
curriculumului naţional. 

permanent Director 
Resp.arii 
CEAC 

Respectarea 
legislaţiei 

4. -Crearea la nivelul fiecărei 
arii curriculare a unei baze 
de documentare curriculară. 
-Nominalizarea unei comisii 
pentru diseminarea în 
rândul elevilor a 
prevederilor metodologice 
pentru examene 

1 Documentare curriculară şi 
examene naţionale 

permanent Director 
Resp.arii 
CEAC 

-Creşterea gradului 
de informare a 
elevilor şi părinţilor  

5. -Întocmirea unui plan de 
îmbunătăţire semestrial la 
nivelul catedrei funcţie de 
punctele slabe identificate în 
fişele de observare ale 

1 Eficientizarea planurilor de 
îmbunătăţire a 
programelor de învăţare 

permanent Director 
Resp.arii 
CEAC 

-existenţa planurilor 
de îmbunătăţire la 
nivelul catedrelor 
-creşterea nivelului 
de pregătire al 
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lecţiei. 
-Reproiectarea didactică 
după acţiunile planului de 
îmbunătăţire 
 -Evaluare sistematică a 
progresului învăţării 

elevilor 

6.  -Aplicarea testelor de 
evaluare iniţială conform 
cerinţelor impuse la fiecare 
disciplină prin ISJ 
-Stabilirea graficului de 
aplicare la nivelul catedrelor 
 -Evaluarea rezultatelor 
elevillor 
 -Analiza rezultatelor şi 
elaborarea setului de măsuri 
pentru a asigura progresul 
şcolar 

1 Realizarea evaluării iniţiale  Septembrie 
Octombrie 
2012 

Cadrele didactice Teste initiale  
Analize 
Măsuri de 
îmbunătăţire 

7.  -Proiectarea planului de 
activităţi extracurriculare. 
 -Proiectarea planului de 
activităţi extraşcolare. 
 -Analiza lor în comisia 
diriginţilor. 
- Analiza impactului acestor 
activităţi asupra elevilor. 

2  Proiectarea activităţii 
extracurriculare şi 
extraşcolare în vederea 
completării activităţilor 
curriculare. 

Noiembrie 
2012 
 
 
Iunie 2013 

Director  
Coordonator 
programe şi 
proiecte educative 

-Diversificarea 
ofertei educaţionale 
-creşterea numărului 
de elevi implicaţi în 
activităţile 
extraşcolare, 
extracurriculare 

8.  Programul „Să știi mai 
multe, să fii mai bun!”  

2 Formarea capacităţilor de 
comunicare 
Dezvoltarea spiritului de 
echipă şi relaţionare 

Aprilie 
2013 

Director  
Coordonator 
programe şi 
proiecte educative 
Cadre didcatice 

-creşterea gradului 
de implicare a 
elevilor şi părinţilor 
în activităţile propuse 
   

10 -Realizare proiect de 3 Modernizarea 2012-2013 Directori -îmbunătăţirea 
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reabilitare a laboratoarelor 
de mecanica 
 -Identificarea surselor de 
finanţare.  
-Demararea lucrărilor 

laboratoarelor de mecanică -Consiliul de 
administraţie 

condiţiilor necesare 
desfăşurării 
procesului de 
instruire 

11. -Analiza de nevoi pentru 
îmbunătăţirea bazei 
materiale a atelierelor şcoala 
-Realizarea proiectelor 
 -Identificarea surselor de 
finanţare 
-Aprobarea proiectelor 
 -Demararea lucrărilor 

3 Dotarea atelierului şcolii 
pentru acoperirea nevoilor 
de pregătire profesională 
prin ore de laborator şi 
pregătire practică 

2012-2013 Directori 
-Consiliul de 
administraţie 

-Îmbunătăţirea bazei 
materiale 

12. Reautorizarea şcolii de soferi 3 Exploatarea parcului auto 
al şcolii 

2012-2013 Directori 
-Consiliul de 
administraţie 
Resp. şcoala de 
şoferi 

-autorizaţie 
-obţinerea de 
venituri 

13. -Prezentarea ofertei de 
formare 
 -Constituirea echipelor care 
vor participa la cursuri de 
formare 
 -Monitorizarea 
perfecţionării prin grade 
didactice 
-Monitorizarea perfecţionării 
prin cursuri de formare 
continuă 

4  Participarea cadrelor 
didactice la cursurile de 
formarea continuă 
organizate de ISJ prin 
proiectele europene 
derulate sau de CCD 

2012-2013 Directori  
-Responsabil 
formare continuă 

-Creşterea 
atractivităţii orelor 
-Creşterea numărului 
de programe şi de 
ore de pregătire 
profesională raportat 
la numărul de cadre 
didactice 

14. -Organizarea de mese 
rotunde. 
 -Lecţii deschise 

4 Diseminarea informaţiei 
celor formaţi în grupurile 
de interes. 

2012-2013 Responsabili arii 
curriculare 

-creşterea interesului 
cadrelor didactice 
pentru aceste 
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 -Schimb de experienţă cu 
alte şcoli şi între arii 
curriculare. 
 -Informări în C.P. 

activităţi 
-exemple de bune 
practici 

15. -Stabilirea procedurilor de 
evaluare. 
 -Stabilirea fişelor de 
evaluare pentru toate 
categoriile de personal. 
 -Autoevaluarea 
 -Acordarea calificativelor în 
Consiliul de administraţie 
după strategia stabilită. 

4 Evaluarea personalului 2012-2013 CEAC 
 
 
-Director adjunct 
 
 
-Director 

Procedura de 
evaluare 
Fişe de evaluare 

16. -Participarea cadrelor 
didactice la sesiuni de 
referate şi comunicări 
ştiinţifice, 
 -Publicare articole de 
cercetare ştiinţifică, cărţi de 
specialitate 

4 Monitorizarea planurilor 
individuale de dezvoltare 
profesională a cadrelor 
didactice 

2012-2013 toate cadrele 
didactice 

Proiecte, articole, 
cărţi de specialitate 

17. Proiect ECO - SCOALA 5 Formare de deprinderi 
actionale in vederea 
protejarii mediului 

2012-2013 Prof.Boar Felicia 
Ciupe Lenuţa 
Echipa de proiect 

Certificarea calităţii 
proiectului de 
Centrul Carpato-
Danubian de 
Geoecologie 
 

18. -continuarea implementării 
proiectului: 
„Conştientizarea publicului 
privind efectele nocive ale 
deşeurilor asupra mediului 
în urma analizelor de 

5 Constientizarea necesitatii 
si importantei colectarii 
selective a deseurilor 

2012-2013 Director Boar 
Felicia 
Echipa de proiect 

Formare de eco-
atitudini 
Valorificarea 
deşeurilor 
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laborator” din cadrul 
Programului vizând 
educaţia şi conştientizarea 
publicului privind protecţia  
mediului, finanţat de 
Administraţia Fondului de 
Mediu. 

19. Proiectul „Consumator  
informat-viitor asigurat”  

5 Formarea unei generatii 
tinere de consumatori 
conştienţi de drepturile lor 
de consumatori 

2012-2013 Prof.Farmaciuc 
rodica 
Boilă Narcisa 
 

-creşterea gradului 
de informare  

20. Participarea la proiectul : 

“Banca de alimente 

 Implicarea elevilor clasei in 

sprijinirea unor categorii 

defavorizate din punct de  

vedere financiar. 

2012-2013  -Alimente donate  

21. Consolidarea parteneriatelor 
şcolii 

5 Implementarea unor 
proiecte educaţionale în 
parteneriat 

2012-2013 Director 
Echipe de proiect 

Parteneriate 
Convenţii  

22. -Organizarea Simpozionului 
„Auxiliare curriculare, 
portofolii şi proiecte ale 
elevilor” 

5 Stimularea interesului 
cadrelor didactice/ elevilor 
pentru crearea de materiale 
necesare desfăşurării unui 
învăţământ de calitate şi 
motivarea utilizarii 
proiectelor tematice şi a 
portofoliilor elevilor ca  o 
colectie de instrumente de 
evaluare a elevului pe 
parcursul unui an şcolar 

Aprilie 
2013 
 

Echipa de proiect -creşterea gradului 
de implicare a 
cadrelor didactice, a 
elevilor şi părinţilor 
în realizarea de 
auxiliare, portofolii şi 
proiecte 
-creşterea 
atractivităţii 
activităţilor didactice  
-schimb de bune 
practici 

23. -Întocmirea planului de 
acţiune al şcolii pe o durată 

6 Proiectarea şi 
implementarea politicii 

2012-2013 Directori 
Echipa de 

PAS 
PO 
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4 ani, ancorat în PRAI, PLAI. 
-Adaptarea planurilor 
manageriale a 
responsabililor de comisii 
după obiectivele generale şi 
strategiile PAS 

şcolii elaborare/revizuire 
PAS 

24. -Diversificarea ofertei 
educaţionale 
 -Stabilirea în Consiliul de 
administraţie şi aprobarea 
Consiliului Profesoral a unui 
plan de şcolarizare în 
concordanţă cu nevoile şi 
strategiile  PLAI în funcţie 
de personalitatea şcolii. 

6 Proiectarea şi aprobarea 
planului de şcolarizare. 
 

2012-2013 Directori 
Membrii CA 

Proiectul planului de 
şcolarizare 

25. -Identificarea principalelor 
nevoi de servicii pentru 
comunitate 
-Promovarea unei politici de 
marketing a serviciilor 
oferite 

6 Extinderea paletei de 
servicii oferite de şcoală pe 
lângă cea educaţională 

2012-2013 Consiliul de 
administraţie  
 

Strategia de 
marketing 
educaţional 

26. -Analiza nevoilor pe arii 
curriculare. 
 -Utilizarea experienţei 
proiectelor europene. 
-Utilizarea fondurilor 
extrabugetare pentru aceste 
nevoi. 
 -Identificarea altor sume de 
finanţare decât cele din 
buget local. 

6 Îmbunătăţirea bazei 
materiale a şcolii 

2012-2013 Dirctori 
CA 
Administrtor  

Pregătirea sălilor de 
clasă corespunzător 
standardelor în 
vederea asigurării 
calităţii în educaţie 

27. Îmbunătăţirea sistemului de 6 -realizarea unei proceduri 2012-2013 CEAC -bază de date 
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colectare a datelor privind sistemul de 
colectare a datelor necesare 
realizării analizelor, 
rapoartelor, planurilor atât 
ale CEAC cât şi ale CA 
respectiv ale directorilor  

îmbogăţită 

28. Îmbunătăţirea sistemului de 
evaluare a personalului 
didactic 

6 -revizuirea procedurii de 
evaluare a activităţii 
cadrelor didactice 

2012-2013 CEAC 
Directorii 
CA 

-corelarea evaluării 
personalului cu 
progresul elevilor şi 
gradul de implicare 
în activitatea şcolii 
 

 

29. Schimbarea membrilor 
CEAC 

6 Eficientizarea activităţii 
comisiei 

Sept 2012 Directorii -evaluare obiectivă a 
activităţii desfăşurate 
în liceu 
-realizarea la termen 
a documentelor de 
evaluare internă 

30. Îmbunătăţirea sistemului de 
circulaţie a informaţiei 

6 Eficientizarea procesului 
de infomare  

2012-2013 Directorii 
CA 
CEAC 

-sistem de circulaţie 
al informaţiei 

  
 
Data : 01.10.2012 
Director,                                                                                                                 Întocmit, 
Prof. Trişcă Rodica                                                                              prof. Mestecan Cornelia – coordonator operativ CEAC începând cu 03.09.2012 
                                                                                                                           Prof. Farmaciuc Rodica – responsabil CEAC până la 02.09.2012  


