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Liceul Tehnologic „Dinu Brătianu”, Ştefăneşti, jud. Argeş 
 

RAEI – Partea a II-a 
 

 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 

AN ŞCOLAR 2012 - 2013 
 

 
Nr. 
crt 

Activităţi Tipul de 
activitate1 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

1 Asigurarea 
continuării 
studiilor, după 
învăţământul 
obligatoriu, 
pentru cel 
puţin 85% din 
populaţia de 
vârstă şcolară 
din liceul 
nostru. 

3 Corelarea ofertei 
liceului ,,DINU 
BRATIANU” cu 
nevoile de 
calificare,  în 
condiţiile de 
calitate a 
procesului de 
educaţie şi 
formare 
profesională, în 
scopul facilitării 
tranziţiei de la 
şcoală la viaţa 
activă şi 
continuării 
învăţării pe tot 
parcursul întregii 
vieţi. 

31.08.2013 Director 
Responsabili 
ariilor 
curriculare  
Membrii C.A. 
Profesorul 
coordonator 
programe 
educative şcolare  
 

Planul de 
şcolarizare pentru 
anul şcolar 2013-
2014 în funcţie 
de cererea de pe 
piaţa muncii şi 
realizarea a 4 
programe şcolare 
din CDL în 
conformitate cu 
tendinţele de 
dezvoltare 
economică şi 
adapatrea 
planificării 
educaţionale la 
nevoile locale. 

Comentarii:  
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 90%. 
 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: elevii au conştientizat importanţa pregătirii lor 

profesionale în condiţiile actuale de dezvoltare economică. 
2 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 
 Prevenirea şi 

reducerea 
părăsirii 
timpurii a 
şcolii cu 50%  
până în anul 
2013. 

6 Creşterea adaptării 
şcolare, medierea 
succesului şi 
integrarea 
profesională a 
tuturor elevilor, 
indiferent de 
nevoile lor, prin 
asigurarea 
accesului 

15 oct 2012 
 

 
 
 
 
 
permanent 

Conducerea 
unităţii 
Responsabilul 
CEAC 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Elaborarea şi 
implementarea 
strategiilor de 
învăţare pentru a 
răspunde 
stilurilor 
individuale de 
învăţare, 
nevoilor, 
abilităţilor şi 
gradului de 
motivare a 
fiecărui elev: 
Programe 
speciale de 
recuperare pentru 
elevii cu nivel 
scăzut al 
pregătirii iniţiale. 

Comentarii:  
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 75%. 
 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: responsabilizarea în viaţa şcolii a elevilor cu risc de 

                                                
1 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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absenteism. 
3 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 
 Aplicarea 

procedurilor şi 
utilizarea 
instrumentelor 
de 
autoevaluare 
instituţională 

6 Optimizarea 
procesului de 
evaluare 
instituţională 

Iunie 2013 Conducerea 
unităţii 
Responsabilul 
CEAC 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Creşterea 
numărului de 
instrumente 
utilizate în 
autoevaluarea 
instituţiei 
Creşterea cu  
10 % a nivelului 
de satisfacţie al 
beneficiarilor. 

Comentarii:  
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 60%. 
 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: în realizarea procesului educaţional trebuie să 

avem în vedere parcurgerea şi derularea corectă a unor etape importante din cadrul tuturor compartimentelor 
instituţiei. 

4 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

 Aplicarea 
procedurilor 
interne de 
asigurare a 
calităţii pentru 
optimizarea 
evaluării 
învăţării 

6 Optimizarea 
activităţilor de 
management al 
calităţii 

Finalul 
anului şcolar 
2012-2013 

Conducerea 
unităţii 
Responsabilul 
CEAC 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Creşterea 
numărului de  
instrumente 
utilizate în 
procesul intern de 
asigurare a 
calităţii 

Comentarii:  
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 
 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: este necesară transparenţa procesului instructiv-

educativ şi planificarea unei activităţi de îmbunătăţire noi privind evaluarea învăţării. 
5 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 
 Elaborarea 

proiectelor de 
dotare a şcolii 
în concordanţă 
cu domeniul 
de baza al 
pregătirii 
profesionale şi 
standardele 
europene 
minimale 
precum si 
identificarea 
necesarului de 
echipamente 
didactice, 
conform 
domeniilor 
profesionale 

3 Liceul sa aibă 
dotare minimală 
conform domeniilor 
de calificare şi 50% 
dintre acestea să 
aibă dotare în 
concordanţă cu 
evoluţiile 
tehnologice ale 
domeniilor de 
pregătire. 

31.12.2012 Conducerea 
unităţii şi 
responsabilul 
catedrei tehnice/ 
informatică 
 
 
 
 
Contabilitatea 
 

Dotarea scolii cu 
minim 30 de 
echipamente 
moderne, 
conform 
standardelor 
europene 
minimale. 
 
 
Un număr de 4 
sponsori pentru 
obţinerea de 
fonduri necesare 
achiziţionării 
echipamentelor 
didactice 
necesare. 

Comentarii:  
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 50% 
 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: creşterea numărului orelor de discipline tehnice 

desfăşurate cu utilizarea calculatorului. 
6 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 
 Realizarea 6 Eficientizarea Pe Conducerea Un centru de 
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unei reţele 
între licee cu 
acelaşi profil 
din judeţ 
 

relaţiilor 
parteneriale 
existente şi 
dezvoltarea de noi 
parteneriate 

parcursul 
anului 
şcolar 
2012-2013 
 

unităţii 
Responsabilul 
CEAC 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

consiliere si 
orientare şcolara 
funcţional pentru 
îndrumarea în 
cunoştinţa de 
cauza a părinţilor 
si elevilor privind 
cariera si 
profesiile, 
meseriile căutate 
pe plan local 

Comentarii:  
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 50% 
 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: rolul psihologului şcolar este deosebit de important 

în cadrul instituţiei de învăţământ. 
7 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 
 Atragerea de 

resurse 
financiare 
extrabugetare 
şi bugetare în 
vederea 
executării 
unor noi 
lucrări de 
investiţii: 
- dotarea cu 
noi utilaje a 
atelierelor 
şcolare 
 

5 Solicitare de la 
forurile 
administrative 
superioare, acordul 
pentru continuarea 
programului de 
finanţare a trei 
investiţii absolut 
necesare (dotarea 
atelierelor, creşterea 
fondului de carte şi 
reparaţii la localul 
liceului) pentru 
desfăşurarea în bune 
condiţii a procesului 
de învăţământ. 

permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
permanent 
 
 

Directorul, 
Contabilul-şef 
 

Dezvoltarea la 
elevi a abilităţilor 
cheie şi a 
competenţelor 
tehnice 
corespunzătoare 
viitorului loc de 
muncă, în 
vederea facilitării 
integrării cu 
succes a acestora, 
după absolvire în 
viaţa socio-
economică 
 

Comentarii:  
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 50% 
 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: activitatea va avea un impact pozitiv asupra 

calităţii procesului instructiv-educativ, profesorii putând stimula mai mult elevii să-şi dezvolte stilul practic şi 
să citească. 

8 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

 Participarea la 
toate 
activităţile de 
perfecţionare 
a personalului 
didactic şi 
formarea 
acestuia în 
vederea 
folosirii SEI şi 
implementarea 
AEL 

6, 4 Stimularea 
perfecţionării 
cadrelor didactice 

permanent 
 
 
permanent 
 

Directorul şi 
şefii de catedre 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
Responsabilul cu 
formarea 
continuă a 
cadrelor 
didactice 
 

90 % din cadrele 
didactice ale 
şcolii se 
perfecţionează 
prin activităţi 
ştiinţifico – 
metodice comune 

Comentarii:  
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 90% 
 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: participarea la cursurile de formare a cadrelor a 

condus la dezvoltarea profesională a acestora şi la diversificarea activităţilor interdisciplinare.. 
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Liceul Tehnologic „Dinu Brătianu”, Ştefăneşti, jud. Argeş 
 

RAEI – Partea a IV-a. 
 
 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
URMĂTOR. 

AN ŞCOLAR 2013 - 2014 
 

 
 
 
Nr. 
crt 

Activităţi Tipul de activitate2  Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

1 Îmbunătăţirea 
dotării 
spaţiilor 
şcolare cu 
echipamente 
şi software 

5 Corectarea 
valorii 
indicatorului 
„Dotarea 
spaţiilor 
şcolare” 

06.01.-
04.04.2014 

Director 
Responsabil 
CEAC 
Analist 
programator 

Amenajarea unei 
săli de curs cu 15 
unităţi PC, aflate în 
inventarul şcolii, ce 
vor fi folosite 
pentru procesul de 
învăţământ/ cultură 
generală uman şi 
real. 

2 Îmbunătăţirea 
rezultatelor la 
examenul de 
bacalaureat 

1, 4 Stabilirea 
unui program 
de pregătire 
suplimentară 
la disciplinele 
de examen 
până la 
31.10.2013; 
Monitorizarea 
frecvenţei la 
orele de 
pregătire; 
Realizarea a 
patru 
lectorate cu 
părinţii. 

14.10.2013-
23.05.2014 

Profesor de 
limba şi 
literatura 
română; 
Profesor de 
matematică; 
Profesor de 
biologie; 
Profesori 
diriginţi de la 
anii terminali. 

Realizarea unei ore 
de pregătire 
săptămânală la 
fiecare disciplină de 
examen. 
Întocmirea lunară a 
unui raport privind 
prezenţa la orele de 
pregătire. 
Participarea a cel 
puţin 50% dintre 
părinţi la lectorate. 
 

3 Îmbunătăţirea 
procesului 
didactic prin 
modernizarea 
bazei 
materiale 

3 Modernizarea 
bazei 
materiale prin 
achiziţionarea 
unui 
autoturism 
nou, 
amenajarea 
atelier/ 
laborator 
auto, în 
vederea 
creşterii 
eficienţei 
procesului 
instructiv 
educativ, 
până în luna 
februarie 
2014. 

31.01-
04.04.2014 

Director 
Contabil-
finanţare 
Membrii CEAC-
cadre didactice 
Administrator. 

Dotarea atelier/ 
laborator auto cu cel 
puţin un calculator, 
un videoproiector, 
imprimantă-scaner; 
Achiziţionarea 
autoturismului/ 
echipamentului auto 
necesar desfăşurării 
orelor de conducere 
auto prevăzute în 
planul de 
învăţămînt. 

                                                
2 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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4 Îmbunătăţirea 
asigurării 
accesului la 
informaţiile 
privind oferta 
educaţională a 
şcolii 

6, 2 Diseminarea 
informaţiei 
relevante cu 
privire la 
şcoală prin 
cel puţin trei 
mijloace (site, 
media locală, 
avizier, 
pliante) până 
la sfârşitul 
lunii iunie; 
Promovarea 
sistematică a 
valorilor-
cheie ale 
unităţii 
şcolare. 

02.12.2013-
27.06.2014 

Director 
Administrator 
site-ul şcolii/ 
profesorii de 
informatică 
Membrul CEAC 
(responsabil cu 
aplicarea şi 
interpretarea 
chestionarelor) 

Existenţa a cel puţin 
trei mijloace de 
promovare a 
informaţiei 
relevante cu privire 
la şcoală 8site-ul 
şcolii, avizier, 
pliante). 

5 Creştere 
gradului de 
implicare a 
părinţilor 
elevilor  în 
viaţa şcolii 

6, 4 Creşterea cu 
cel puţin 10% 
a gradului de 
implicare a 
părinţilor 
elevilor în 
viaţa şcolii 
până la 
sfârşitul 
semestrului al 
II-lea 
comparativ cu 
semestrul I. 

07.10.2013-
30.05.2014 

Diriginţii 
claselor  
Profesorii  
Psihologul şcolii 
Membrul CEAC 
(responsabil cu 
aplicarea şi 
interpretarea 
chestionarelor) 

Creşterea, în 
perioada analizată, 
cu cel puţin 10% a 
numărului părinţilor 
participanţi la 
activităţile şcolii; 
Semnarea 
parteneriatului 
şcoală părinţi de cel 
puţin 75% din 
numărul total al 
părinţilor. 

6 Menţinerea şi 
îmbunătăţirea 
parteneriatelor 
cu agenţii 
economici, 
organizaţiile 
comunitare, 
alţi parteneri  

1, 5 Stabilirea 
reţelei de 
colaborare cu 
angajatorii; 
Împărtăşirea 
exemplelor de 
bună practică 
între 
parteneri. 

16.09.2013-
29.06.2014 

Director 
Consilier 
educativ 
Profesorii 
ingineri 
Dirigintii 

Creşterea, în 
perioada analizată, 
cu cel puţin 10% a 
parteneriatelor, 
proiectelor 
educaţionale şi 
protocoalelor de 
colaborare 

7 Planificarea 
furnizării în 
comun a 
serviciilor de 
informare, 
orientare şi 
consiliere  

2, 6 Informarea 
elevilor 
despre 
oportunităţile 
educaţionale; 
Sprijinirea şi 
îndrumarea 
elevilor aflaţi 
în tranziţie de 
la şcoală la 
locul de 
muncă/ 
formare sau 
învăţământ 
superior 

01.10.2013-
12.07.2014 

Director 
Psihologul şcolii 
Consilier 
educativ 
Dirigintii 
Cadre didactice 

Realizarea de câte 5 
activităţi în 
parteneriat cu 
psihologul şcolar la 
fiecare nivel de 
învăţământ: cl. IX, 
X, XI, XII, X şi XI 
învăţământ 
profesional; 
Participarea 
părinţilor la 
programele de 
informare din 
cadrul şcolii. 

 
 
 


