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RAEI – Partea a II-a 

 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 

 în anul şcolar 2012-2013 

 

 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

1.  Realizarea 

documentelor 

proiective 

pentru anul 

şcolar 2012-

2013 şi 2010-

2015 

6 Îmbunătăţirea 

managementului 

strategic şi 

operaţional 

printr-o bună 

proiectare şi 

realizare a bazei 

conceptuale 

manageriale 

Sem. I; 

începutul 

sem. II 

Director, 

director adjunct 

Existenţa PDI, 

structurarea 

acestuia după 

normele legale; 

realismul său. 

Existenţa 

programelor 

manageriale. 

Comentarii:  

 Realizat 

 Orice activitate, în general, managerială şi educaţională, în special, are şanse de reuşită dacă este 

bine proiectată 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

2.  Actualizarea 

organigramei 

Colegiului 

6 Îmbunătăţirea 

managementului 

strategic şi 

operaţional 

printr-o bună 

proiectare şi 

realizare a bazei 

conceptuale 

manageriale 

Sem. I Director, 

director adjunct 

Existenţa unei 

organigrame 

actualizate, cu 

linii clare de 

decizie, 

comunicare, 

raportare 

Comentarii:  

 Realizat  

 Realizarea organigramei unei instituţii este necesară pentru buna funcţionare / comunicare / 

subordonare a domeniilor / responsabilităţilor / persoanelor 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

3.  Definitivarea 

regulamentului 

intern 

6  Sem. I Director, 

director adjunct, 

comisia pentru 

realizarea 

Regulamentului 

intern 

Existenţa şi 

aplicarea 

Regulamentului 

intern. 

 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 100%. Trebuie aplicate prevederile acestuia. 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

4.  Eficientizarea 

sistemului de 

comunicare 

internă şi 

externă 

6 Îmbunătăţirea 

comunicării şi 

asigurarea feed-

back-lui 

Anul 

şcolar 

2012-

2013 

Director, 

director adjunct, 

profesori, 

personal 

administrativ, 

reprezentantul 

elevilor, 

reprezentantul 

Existenţa unor 

relaţii 

democratice 

între membrii 

comunităţii 

şcolare, între 

reprezentantul 

instituţiei şi alte 
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părinţilor instituţii, între 

corpul 

profesoral şi 

părinţi. 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 85% 

 Să căutăm soluţii pentru îmbunătăţirea comunicării interne. Nu prea funcţionează feed-back-ul. 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

5.  Completarea 

bazei de date a 

Colegiului. 

Actualizarea 

ei. 

Introducerea 

rezultatelor 

evaluărilor şi a 

performanţelor. 

6, 1 Utilizarea 

rapidă a 

informaţiilor 

Anul 

şcolar 

2012-

2013 

Director, 

director adjunct, 

responsabilii 

comisiilor 

metodice, 

informatician, 

secretar şef 

Existenţa bazei 

de date 

actualizată 

Comentarii:  

 Realizat 95% 

 Este necesară, utilă, o bază de date completă şi actualizată. 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

6.  Eficientizarea 

serviciilor 

medicale 

pentru elevi 

6, 1 Folosirea 

optimă a 

serviciilor 

medicale 

Sem. I Director, medic 

cabinet şcolar 

Existenţa 

serviciilor 

medicale 

corespunzătoare 

Comentarii:  

 Realizat 95% 

 Cabinetul medical şi serviciile corespunzătoare au fost foarte utile într-un Colegiu unde învaţă peste 

o mie de elevi, unde există internat şi cantină. Se impune o mai mare implicare a personalului 

medical în viaţa şcolii. 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

7.  Completarea 

bazei 

didactico-

materiale cu 

tehnologie 

informatică şi 

de comunicare 

6, 1 Continuarea 

dotării cu 

tehnologie 

informatică şi 

de comunicare 

Anul 

şcolar 

2012-

2013 

Director, 

director adjunct, 

informatician, 

responsabili 

comisii metodice 

Existenţa unei 

reţele de 

calculatoare 

funcţională 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 75% 

 Trebuie să dispunem de o bază didactică modernă, cu tehnologie informatică cât mai actuală. Se 

impune căutarea unor noi surse de finanţare pentru achiziţionarea unor calculatoare moderne. 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

8.  Continuarea 

dotărilor 

referitoare la 

baza materială 

prin 

achiziţionarea / 

completarea cu 

mobilier şcolar 

modern (mese, 

scaune), 

realizarea unei 

părţi a 

lambriului pe 

3 Modernizarea 

mobilierului şi a 

ambientului 

şcolar 

Anul 

şcolar 

2012-

2013 

Director, 

director adjunct, 

conciliul de 

administraţie, 

administrator 

Existenţa unor 

condiţii optime 

pentru 

desfăşurarea 

procesului de 

învăţământ 
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coridoarele 

Colegiului; 

igienizări în 

spaţiile şcolare 

şi auxiliare 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 90% 

 S-au achiziţionat mobilier şcolar: 98 bănci individuale, 188 scaune (fonduri extrabugetare);  

mijloace de învăţământ în valoare de 7710 lei destinate cabinetului de limba română şi eficientizării 

procesului de învăţământ din Colegiu (bani repartizaţi pentru rezultate meritorii la olimpiade / 

concursuri internaţionale). Se adaugă sponsorizarea SC Intrarom SA (20 tablete ASUS) şi 

sponsorozarea SIVECO Romania SA (laptop, licenţă Windows, videoproiector, router wireless) în 

valoare de 5829 lei. 

 În marea majoritate mobilierul şcolar este corespunzător. Igienizările şi amenajările interioare oferă 

posibilitatea de a studia într-un ambient plăcut.  

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

9.  Desfăşurarea 

lecţiilor (alte 

discipline decât 

informatică şi 

TIC) folosind 

tehnologia 

informatică şi 

de comunicare. 

Realizarea 

lecţiilor în 

sistem AEL 

1, 3 Realizarea unor 

lecţii moderne, 

interdisciplinare 

Anul 

şcolar 

2012-

2013 

 Existenţa unui 

număr suficient 

de calculatoare 

conectate la 

Internet pentru 

optimizarea 

lecţiilor de 

informatică, 

TIC, alte 

discipline din 

curriculum 

naţional şi la 

decizia şcolii. 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 75% 

 Au fost realizate lecţii în INSAM.  

 Folosind tehnologiile moderne în predare au fost realizate lecţii cu o eficienţă sporită 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

10.  Menţinerea 

specializărilor 

existente în 

oferta 

educaţională. 

Actualizarea 

ofertei CDS 

prin 

introducerea 

unor discipline 

opţionale noi. 

1 Promovarea 

ofertei 

educaţionale a 

Colegiului. 

Individualizarea 

parcursului 

şcolar al elevilor 

şi 

personalizarea 

Colegiului 

Anul 

şcolar 

2012-

2013 

Director, 

director adjunct, 

responsabilii 

comisiilor 

metodice, CEAC 

Menţinerea 

interesului 

elevilor pentru 

a studia la 

Colegiul 

Naţional „Spiru 

Haret”. 

Comentarii:  

 Realizat 

 Suntem o instituţie de învăţământ cu o paletă largă de specializări, cu mult discipline CDS, ceea ce 

menţine interesul elevilor din judeţ pentru a studia la Colegiul Naţional „Spiru Haret”. 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

11.  Realizarea 

educaţiei 

pentru valori / 

activităţi 

moral-civice, 

ecologice, 

culturale. 

1, 2 Formarea unor 

comportamente 

moral-civice, 

ecologice, 

artistice 

Anul 

şcolar 

2012-

2013 

Coordonator 

programe 

educative 
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Comentarii:  

 Realizat 

 În Colegiul nostru se realizează multe activităţi care promovează educaţia pentru valori. Elevii sunt 

interesaţi şi implicaţi în astfel de activităţi. 

Nr. crt Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

12. Îmbunătăţirea 

prezenţei la 

şcoală; 

diminuarea 

numărului de 

absenţe 

1 Îmbunătăţirea 

prezenţei 

elevilor la 

cursuri 

Anul 

şcolar 

2012-

2013 

Director, director 

adjunct, diriginţi, 

CEAC 

Absenţe cât 

mai puţine 

 Realizat 90% 

 Elevii haretişti au avut o bună prezenţă la cursuri. Într-un clasament realizat de ISJ Gorj, CNSH a 

fost înregistrat cu cele mai puţine absenţe / elev. Situaţia nu este însă liniştitoare atâta timp cât 

totalul absenţelor realizate de elevi a fost 28229, din care 4947 nemotivate. 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

13. Realizarea 

unui sistem 

unitar de 

evaluare bazat 

pe testări 

iniţiale şi 

finale, 

realizate după 

modelul 

elaborat de 

CNEE 

1 Optimizarea 

învăţării şi 

evaluării. 

Măsurarea 

progresului 

şcolar. 

Anul 

şcolar 

2012-

2013 

Director, 

comisie pentru 

curriculum, 

CEAC 

Rezultate foarte 

bune 

 Realizat 90% 

 S-au aplicat testele iniţiale la toate disciplinele de învăţământ. La majoritatea s-au realizat şi testări 

finale. Rezultatele testelor finale au fost superioare testelor iniţiale. Diferenţele nu au fost însă prea 

mari. 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

14. Orientarea spre 

obţinerea 

performanţei şi 

a excelenţei 

1 Sporirea 

performanţelor 

şcolare 

Anul 

şcolar 

2012-

2013 

Director, 

director adjunct, 

responsabilii 

comisiilor 

metodice, CEAC 

Rezultate bune 

şi foarte bune la 

examenele 

naţionale, la 

concursuri şi 

olimpiade 

(judeţene, 

naţionale, 

europene) 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 90% 

 Am obţinut rezultate foarte bune la examenele de evaluare finală: la Evaluarea naţională 100%, la 

Bacalaureat sesiunea iunie+iulie 99,10% şi sesiunea august 100%. Trebuie să perseverăm în 

obţinerea rezultatelor performante şi excelente la concursuri şi olimpiade şcolare. La olimpiadele şi 

concursurile şcolare, etapa naţională, CNSH a avut ___ de reprezentanţi. 

       

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

15. Participarea 

membrilor 

corpului 

profesoral la 

programe de 

formare 

4 Formarea 

profesională în 

acord cu un 

învăţământ de 

calitate 

Anul 

şcolar 

2012-

2013 

Director, 

responsabil 

formare continuă 

Resursă umană 

valoroasă. 
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acreditate (60 

participări). 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 90% 

 Majoritatea colegilor au participat la cursuri precum „Competenţe crescute pentru cadrele 

didactice”, „Competenţe cheie TIC în curriculum şcolar”, cursuri pentru mentori. 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

16. Realizarea 

documentaţiei 

pentru 

aprobarea şi 

finanţarea unui 

nou proiect 

european 

5 Iniţierea unui 

nou proiect de 

cooperare 

europeană 

Februarie 

-martie 

2013 

Director, 

responsabil cu 

programele 

europene, CEAC 

Finanţarea unui 

nou proiect 

european 

Comenius 

Comentarii:  

 Nerealizat  

 A fost depus un nou proiect Comenius. În urma evaluării Agenţiei Naţionale, nu a primit finanţare. 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

17. Completarea / 

actualizarea 

procedurilor 

pentru 

evaluarea şi 

asigurarea 

calităţii 

6 Sporirea calităţii 

procesului 

educaţional 

Anul 

şcolar 

2012-

2013 

Director, CEAC Existenţa 

structurilor şi a 

procedurilor de 

autoevaluare. 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 85%. 

 Trebuie să completăm necesarul de proceduri pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. Unele trebuie 

actualizate. 

 

 

 

RAEI – Partea a IV-a 

 

 

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE  

pentru anul şcolar 2013-2014 
 

 

 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul 

de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

1.  Realizarea 

documentelor 

proiective în acord 

cu componenta 

strategică şi cu cea 

operaţională a PDI 

6 Existenţa unei 

proiectări 

manageriale 

pertinente 

Septembrie

-octombrie 

2013 

Director, director 

adjunct, comisia 

pentru curriculum 

Existenţa planului 

operaţional de 

dezvoltare a şcolii, a 

programelor 

manageriale, a 

programelor 

comisiilor metodice 

2.  Aplicarea  

Regulamentului 

intern 

6 Aplicarea 

Regulamentului 

intern 

Sem. I 

2013-2014 

Director, comisia 

de elaborare a 

Regulamentului 

intern 

 

3.  Stabilirea unor 

proceduri de 

6 Îmbunătăţirea 

comunicării 

Anul 

şcolar 

Director, director 

adjunct, CEAC 

Existenţa / 

funcţionarea 
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Nr. 

crt 

Activităţi Tipul 

de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

comunicare internă 

eficientă 

interne şi 

externe. 

Difuzarea 

rapidă, fluentă şi 

precisă a 

informaţiei. 

2013-2014 procedurilor de 

comunicare internă 

şi externă. 

Asigurarea feed-

back-lui. 

4.  Completarea bazei de 

date a Colegiului. 

Actualizarea 

acesteia. 

Introducerea 

rezultatelor 

evaluărilor şi 

performanţelor 

6 Obţinerea rapidă 

a informaţiilor. 

Utilizarea lor în 

alte contexte 

impuse de 

procesul 

educaţional. 

Sem. I 

2013-2014 

Director, director 

adjunct, 

responsabili 

comisii metodice, 

informatician, 

secretar şef 

 

5.  Completarea bazei 

didactico-materiale 

cu tehnologie 

informatică şi de 

comunicare 

3 Asigurarea unui 

număr suficient 

de calculatoare 

pentru 

activităţile 

didactice 

An şcolar 

2013-2014 

Director, director 

adjunct, 

responsabili 

comisii metodice, 

informatician, 

CEAC 

Înregistrarea 

progresului în 

dotarea cu 

calculatoare 

6.  Îmbunătăţirea 

prezenţei la şcoală a 

elevilor şi 

diminuarea 

numărului de absenţe 

6, 1, 2  An şcolar 

2013-2014 

Director, director 

adjunct, comisia 

pentru 

curriculum, 

CEAC 

Reducerea 

numărului de 

absenţe 

7.  Evaluarea centrată pe 

competenţe. 

Realizarea unui 

sistem unitar de 

evaluare bazat pe 

testări iniţiale şi 

finale, realizate după 

modelul elaborat de 

CNEE 

1, 6 Optimizarea 

învăţării şi 

evaluării; 

realizarea unui 

parcurs 

individualizat de 

învăţare; 

măsurarea 

progresului 

şcolar 

An şcolar 

2013-2014 

Director, director 

adjunct, comisia 

pentru 

curriculum, 

CEAC 

Utilizarea 

standardelor 

naţionale de 

evaluare şi 

metodologiilor de 

evaluare 

8.  Pregătirea elevilor 

pentru performanţă şi 

pentru excelenţă 

1, 6 Obţinerea unor 

rezultate 

performante la 

evaluările 

interne şi 

naţionale. 

Obţinerea unor 

rezultate 

notabile la 

concursuri şi 

olimpiade. 

An şcolar 

2013-2014 

Director, director 

adjunct, comisia 

pentru 

curriculum, 

CEAC 

Reprezentarea 

fiecărei discipline de 

învăţământ la 

olimpiadele şi 

concursurile 

naţionale 

9.  Iniţierea unui alt 

proiect de cooperare 

europeană 

5, 6 Dezvoltarea 

comunicării 

interculturale. 

Consolidarea 

competenţelor 

manageriale, 

lingvistice, TIC, 

relaţionale. 

Obţinerea unui 

nou certificat 

„Şcoală 

Ianuarie-

martie 

2014  

Director, 

responsabil pentru 

proiecte europene, 

CEAC 

Obţinerea finanţării 

pentru un nou 

proiect european 
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Nr. 

crt 

Activităţi Tipul 

de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

europeană”. 

10.  Completarea şi 

actualizarea 

procedurilor pentru 

evaluarea şi 

asigurarea calităţii. 

Aplicarea acestora. 

6 Funcţionarea 

optimă a 

structurilor 

CEAC. 

Funcţionarea 

optimă a 

domeniilor şi 

structurilor din 

Colegiu. 

Desfăşurarea 

unei activităţi 

didactice 

eficiente. 

Sem. I 

2013-2014 

Director, CEAC Existenţa şi 

aplicarea 

procedurilor 

11.  Revizuirea PDI 6 Existenţa unui 

PDI actualizat, a 

unei oferte 

educaţionale 

care corespunde 

viziunii şi 

misiunii CNSH 

Sem. I 

2013-2014 

Director, director 

adjunct, CEAC 

Existenţa PDI 

actualizat 

 

 

 

 

 


