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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 Inscrierea la 

clasa 

pregatitoare 

 

 

1,1 Respectarea 

legislatiei si 

procedurilor 

in vigoare 

15,03,2022 Verificarea 

documentelor de 

inscriere si a 

raportului 

Comisiei de 

inscriere 

Existenta fisei de 

inscriere a fiecarui 

elev 

Comentarii:  

• Realizat în proporţie de 100% 

• Ce am învăţat din realizare : Inscrierea prin aplicatie este facila 

2 Modernizarea 

procesului de 

invatamant 

prin 

utilizarea 

softurilor 

educationale 

1,1 Cresterea 

motivatiei 

elevilor 

pentru 

invatare 

19,11,2021 Verificarea 

fiselor de 

asistenta la ore 

Identificarea pe 

fisa a utilizarii de 

soft educational 

Comentarii:  

• Realizat în proporţie de 100% 

• Ce am învăţat din realizare : E bine sa folosim softuri educationale la ore, acestea devenind mai atractive 

3 Saptamana 

Scoala Altfel 

2,2 Dezvoltarea 

competentelor 

elevilor 

27,05,2022 Verificarea 

fiselor de 

activitati 

Existenta 

raportarilor pentru 

activitati 

Comentarii:  

• Realizat în proporţie de 100% 

• Ce am învăţat din realizare : toate cadrele didactice au desfasurat activitati specifice, dar nu toate activitatile au 

avut fise de activitate 

 

Activitati de evaluare interna: 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  cercetare2 Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

1 Traseu de 

cariera al 

absolventilor 

 

 

Traseu de cariera al 

absolventilor 

 

Feedback 29,06,2022 Distribuirea si 

centralizarea 

rezultatelor 

Optiunile pentru 

diverse filiere 

educationale 

Comentarii:  

• Realizat în proporţie de 100% 

• Ce am învăţat din realizare : Elevii s au orientat si catre filiere vocationale 

 

 

RAEI – Partea a IV-a. 

 

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 

URMĂTOR. 

 

 
1 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
2 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de activitate3  Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

1 Activitate 

extrascolara 

prin proiecte 

educationale 

2,5 Dezvoltarea 

competentelor 

elevilor 

09,06,2023 Verificarea 

graficelor, 

desfasurarea si 

raportarea 

activitatilor 

Lucrari ale elevilor, 

poze cu activitati 

ale acestora, 

procese verbale 

2 Modernizarea 

procesului de 

invatamant 

3,3 Eficientizarea 

procesului de 

invatamant 

prin utilizarea 

instrumentelor 

digitale 

15,11,2022 Verificarea 

fiselor de 

asistenta 

directori 

Mentionarea 

utilizarii 

instrumentelor 

digitale 

3 Documentatie 

elevi clasa a 

VIII a 

 Respectarea 

legislatiei si a 

procedurilor 

10,07,2023 Verificarea 

proceselor 

verbale de 

predare primire 

Semnatura tuturor 

elevilor 

Evaluare interna: 

4 Certificarea 

activitatilor 

cadrelor 

didactice 

Analiza de continut Mentinerea 

cresterii 

valorice a 

calificativelor 

anuale 

acordate 

cadrelor 

didactice 

31,08,2023 Evaluarea 

activitatii 

cadrelor 

didactice 

Calificativele 

cadrelor didactice 

 

 

 

 

 
3 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 


