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SCOALA GIMNAIALA ANDREI MURESANU PLOIESTI 
RAEI – Partea a II-a 

 
 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 
IN ANUL SCOLAR 2012-2013 

 
Nr. 
crt 

Activităţi Tipul  de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

1 Optimizarea Proiectului de 
Dezvoltarea Institutionala 
6. Intervenţii / activităţi la 
nivelul managementului 

unităţii şcolare 

 -corelarea cu  Legea  
Educatiei Nationale  
nr.1/2011 si actele  

normative subsecvente 
legii 

Oct 2012 director -existenţa, 
structura şi  
conţinutul 

documentelor  
proiective 

 
Realizat 100% 

2. Infiintarea Comisiei pentru  
evaluarea si asigurarea calităţii 

din şcoala. 

6. Intervenţii / activităţi 
la nivelul 

managementului 
unităţii şcolare 

O.U.  nr 75/2005, privind asigurarea calităţii 
educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006, 

 Strategia de descentralizare a 
invatamantului preuniversitar, aprobata prin 

Memorandum in sedinta de Guvern din 20 
decembrie 2005 

Sept 2012 

director Existenta 
documentelor 

CEAC - 
 

Realizat 100% 

3. Elaborarea procedurilor 
interne ale  

Comisiei pentru evaluarea şi  
asigurarea calităţii. 

 

6. Intervenţii / activităţi 
la nivelul 

managementului 
unităţii şcolare 

-elaborare proceduri Noiembrie 2012 Membrii CEAC -existenta 
procedurilor 

interne 

Realizat 100% 
 

4 Consilierea si orientarea in 
cariera a elevilor claselor a 

2, 4, 5  -prezentarea rutelor de  
formare profesionala si a  

Aprilie 2013 Consilier 
educativ 

-s-au redus 
erorile in 
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VIII-a ofertei educationale a  
unitatilor de invatamant  

liceal 

Psiholog scolar 
Profesori 
diriginti 

legatura cu 
completarea  
fiselor de 
inscriere in 
invatamantul 
liceal 
Procentul de 
promovabilitate 
a testelor 
nationale a fost 
de 96% 
( mat.100%, 
lb.rom. 92%), 
iar inscrierea 
elevilor de 87%. 
 
 

Realizat:  

5 -Elaborarea documentelor 
manageriale: -optimizarea  
proiectul de dezvoltare  
instituţională (PDI), planurile  
manageriale semestriale,  
planurile operaţionale pentru  
obiectivele strategice. 
 
-Elaborarea documentelor  
catedrelorşi comisiilor  
metodice, a programului de  
activităţi extracurriculare. 
 
 
 
 
-Elaborarea unor instrumentele 

6. Intervenţii / activităţi 
la nivelul 
managementului 
unităţii şcolare si 
1, 2, 3, 4, 5. 

-educaţie de calitate prin 
orientarea ei pe beneficiar 
 ( elevi, părinţi, 
comunitate) şi pe rezultate 
( înţelese în termeni de 
“valoare adaugată”) 
 
-pregătirea elevilor Şcolii 
Gimnaziale Andrei 
Muresanu în vederea 
formării competenţelor de  
comunicare şi relaţionare, 
lucru în echipă, de 
comunicare în  
limbi moderne, 
competenţe de utilizare a 
TIC 

1.10.2012 
 
 
 
 
 
 
 
30.09.2012 
 
 
 
 
 
31.10.2012 
 
 

Coordonatorii 
comisiilor  
metodice, 
director,  
 
 
 
-coordonator  
educativ 
 
 
 
 
 
 
 
Director,  

- existenţa, 
structura şi 
conţinutul 
documentelor 
Proiective 
 
 
-feedback din 
partea  
beneficiarilor că 
strategia  
concepută e cea 
adecvată 
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manageriale proprii scolii(fişa  
de observare a 
lecţiei,chestionare adresate 
elevilor si parintilor) 
 
 
-Prelucrarea normelor PSI si 
SSM; 
-Includerea in programele 
educationale a unor teme care 
se refera la : educatia pentru 
sanatate, educatie rutiera 
Derularea proiectului Gandeste 
cutezator ( clasele gimnaziale) si 
Prietenii sistemului 
imunitar(ciclul primar) 
Organizarea serviciului pe 
scoala si implicarea mai 
prompta a profesorilor de 
serviciului in asigurarea 
disciplinei zilnice, colaborarea 
cu lucratorii Politiei 
Comunitare. 

 
 
 
 
 
 
 
-reducerea numarului de 
absente; 
- asigurarea securitatii si 
sigurantei elevilor; 
- prevenirea fenomenelor 
antisociale; 
-  

 
 
 
 
 
 
 
Noiembrie 2012 
 
Permanent 
 
 
Permanent 
 

CEAC 
Responsabilii 
Comisiilor 
metodice 
 
 
 
CA 
 
CP 
 
 
Comisiile pe 
probleme 
 
 

 
-existenţa 
instrumentelor  
manageriale 
proprii şcolii 
 
 
 
 
-numarul de 
absente mai mic 
decat in anul 
precedent; 
 
-numarul cazut 
de abateri 
disciplinare in 
raport cu anii 
precedenti. 

Conducerea  școlii, toate cadrele didactice sunt preocupate de asigurarea unui climat de securitate al tuturor  elevilor pentru a asigura optimul de 
dezvoltare fizica si intelectuala , pentru prevenirea fenomenelor antisociale. Siguranta si controlul elevilor se realizeaza prin: 
-monitorizarea intrarii si iesirii din scoala; 
-uniforma scolara este obligatorie- ROI; 
- in jurul scolii sunt amplasate camere video; 
-serviciul pe scoala este asigurat de cadrele didactice in permanenta; 
-exista cabinet medical si cabinet de consiliere scolara. 
Realizat 100% 
6 Resurse umane  

Formarea si perfectionarea 
continua a cadrelor didactice, 
oferirea de oportunitati pentru 
dezvoltarea carierei acestora în 

4. 
Intervenţii 
/ activităţi 
privind 
resursa 

-Cresterea 
competentelor 
profesionale a cadrelor 
didactice; 
 

10.10.2012 -Membrii comisiei de 
formare profesionala 
-Membrii CA 

-Numarul cadrelor 
didactice care au urmat 
cursuri de formare; 
-numarul de 
interasistente; 
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vederea îmbunatatirii accesului la 
o educatie de calitate pentru toti 
elevii prin:  
- promovarea ofertelor de formare 
continua; 
--inscrierea cadrelor tinere  
examenele de grad didactic; 
-Interasistente la orele de 
dirigentie; 
- valorificarea și aplicarea in 
practică a rezultatelor obținute la 
cursurile de formare prin 
activitati practice la clasa;   
 
Cadrele didactice au participt la 
urmatoarele programe de 
formare: 

- "Formarea continua a 
profesorilor de chimie in 
societatea cunoasterii" 

- E - learning pentru 
partenerii sociali" . 

- : „Pregatirea, organizarea 
si desfasurarea demersului 
didactic in cadrul lectiilor 
de Limba si Literatura 
Romana”, „Coordonate ale 
unui nou cadru de 
referinta al curriculumului 
national din cadrul  
proiectului „Cadru de 
referinta al curriculumului 
national pentru 
invatamantul 
preuniversitar”  

- ,,Utilizarea avansata a 

umană -participarea cadrelor 
didactice la  programe 
dezvoltare profesionala. 
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instrumentelor TIC" 
- Forumul educational 

Magister  cu tema  
- „ Cultura digitala in 

secolul XXI”. 
- ,,Dezvoltarea 

competentelor de lectura 
pornind de la evaluarea 
PIRLS’’ 

- „Management si 
comunicare” 

In scoala noastra s-au sustinut si 
promovat doua inspectii speciale 
pentru  obtinerea gradului I. 
 

 
 Perfectionarea cadrelor didactice la nivelul institutiei noastre este pozitiva si demonstreaza preocuparea permanenta a celor implicati in procesul 
instructiv – educativ pentru imbunatatirea managementului scolar, pentru dezvoltarea profesionala personalizata, pentru inovarea practicii 
scolare 

7 Imbunatatirea actului de 
evaluare 
-evaluarea curenta s-a realizat 
prin 
raportare la obiective și 
standarde metodologice de 
performanță; 
-pregătirea evaluărilor sumative 
prin 
recapitulări și activități practice; 
-folosirea metodelor moderne de 
evaluare; 
-măsurarea progresului realizat 
de elevi; 
Stabilirea măsurilor de 
recuperare  
Au fost întocmite: 

1. Intervenţii 
/ activităţi la 
nivel de 
curriculum 
şi 
metodologie 
didactică 

Realizarea testelor de 
evaluare 
sumativa, curenta,de 
evaluari 
inițiale si de evaluari 
finale. 
Realizarea unei evaluari 
fundamentata din 
recuperare punctdevedere 
metodico- 
stiintifice. 

Permanent  Conducerea școlii 
Responsabilii  de arii 
curriculare 
 

-numarul de ore de 
recapitulare este cuprins in 
planificarile didactice; 
- folosirea de tehnici variate 
de evaluare 
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-programe de recuperare; 
-revizuirea planificărilor in 
functie de  
cerințele impuse de clasa de 
elevi; 

 
În școala  noastră  s-a acordat o importanță deosebită evaluarilor inițiale,sumative, finale. Ele au avut scopul de a  dezvolta  elevilor gândirea critic 

si cunoasterea nivelului real de achizitie a cunostintelor de catre fiecare elev.S-au aplicat evaluari  realiste, fapt ce reiese din mediile inregistrate in 
cataloagele scolare. 

 
8 Reamenajarea si dotarea cu 

mobilier nou prin autofinantare 
pentru salile  de clasa: 

- Clasa pregatitoare 
- Cabinetul de arte 
- Cabinetul de limbi 

straine 
- Sala de odihna a SDS 
- Cabinet geografie  
- Dotarea cu piese de 

mobilier a Laboratorului 
de chimie, Arhivei; 

- Realizarea unui grup 
sanitar pentru elevii cu 
handicap; 

- Realizarea unui avizier 
exterior 

Asigurarea monitorizarii interne 
prin sistemul video; 
Amenajarea  laboratorului  
multimedia  
Scoala beneficiaza de Internet   

3.Intervenţii 
/ activităţi 
privind baza 
materială şi 
dotarea 

Modernizarea  institutiei si 
cresterea calitatii instructiei 
si educatiei 
 
 
 
 
 
 
 
Imbunatatirea bazei 
materiale a scolii 
 
 

Parcursul 
anului 
scolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcursul 
anului 
scolar 
 

Echipa manageriala  

 
Realizat  90% 
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9 Realizarea semestriala a  
activitatilor  de evaluare a  
satisfactiei elevilor /parintilor 
fata de rezultatele scolare, 
extrascolare si generale ale 
activitatii scolii 

4,6 optimizarea  evaluarii  
invatarii 

Ianuarie 
1012 
Iunie 
2013 

Membrii CEAC -aplicarea chestionarelor  
beneficiarilor relevanti la  
clasele a III-a si a a V-a 

Realizat 100% 

10. Diversificarea  ariei de  activitati 
extracurriculare si extrascolare 
prin implicarea in proiecte si 
programe educationale 
S-au desfasurat  urmatoarele 
parteneriate educationale: 
Parteneriat de colaborare 
incheiat cu Palatul copiilor,- 
cercul “Educatie pentru cetatenie 
democratica” 
Parteneriat educational incheiat 
cu Muzeul judetean de Istorie si 
Arheologie Prahova 
Parteneriat cu Politia 
Municipiului Ploiesti 
Parteneriat incheiat cu Editura 
“Delta Cart Educational” 
Parteneriat incheiat cu Asociatia 
pentru Tineret “Olimp” 
Parteneriat educational alaturi 
de SC EDU Surfing SRL 
Parteneriat cu Teatrul”Tomis” – 
Constanta si participarea la 
spectacolele organizate de acesta 
Parteneriat”Hora prieteniei” cu 
Gradinita nr. 33 Ploiesti  
Parteneriat cu Asociatia” 
Institutul pentru dezvoltarea 
evaluarii in educatie” 24  05 2013 

2,4,5  
- implicarea parintilor si a 
altor membri ai 
comunitatiiin stabilirea si 
planificarea activitatilor 
extracurriculare si 
extrascolare 

 
semestrial 

 
Consilier educativ 
Invaţătorii 
Profesorii diriginţi 

 
-minim 75% din numarul 
elevilor se implica in 
desfasurarea activitatilor 
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pentru concursurile “Povestile 
cangurului” si “Cangurasul 
matematician”   
Programul “Junior  
Achievement” Job Shadow- 
vizita la “Coca – Cola” 
Parteneriat educational cu SC 
Nova Educational pentru 
concursurile “Voinicel” 
Parteneriat cu Scoala gimnaziala 
“Visina” jud. Olt pentru 
concursul “Stiu, vreau sa stiu, am 
invatat” 
Parteneriat activitate 
extrascolara “Olimp”pentru 
concursul Eurojunior 
Parteriat national “Prietenie si 
cunoastere” cu  Scoala Liliesti 
Prahova 
Proiect “Eco – Educatia”  
“Ecotic’- februarie-martie- 
reciclarea bateriilor si 
acumulatorilor. 
 Parteneriat cu scoala Nestor 
Ureche Busteni 12 aprilie 2013 
“Aventuri in lumea lui Cezar 
Petres 
Parteneriat cu soc. “Borsa com”- 
realizarea de felicitari si oferirea 
lor de 8 martie 
Parteneriat cu Jandarmeria 
Romana in proiectul “Lupino 
“Florile-pasiunea mea”-
parteneriat cu Scoala 97 
Bucuresti 
Parteneriat cu Politia de 
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proximitate in proiectul 
“Drogurile” 
 
 
Proiecte educative derulate: 
proiectul educational “Dreptul de 
a fi copil” 
-proiectul educativ “Sunt roman, 
sunt European” 
-proiectul ‘Prietenii sistemului 
imunitar” sustinut de Asociatia 
pentru sanatate, Educatie si 
Familie in cadrul programului 
national de imbunatatire a 
sanatatii 
-proiectului educational “Sa 
promovam creativitatea copiilor” 
organizat de Casa de cultura “I. 
L. Caragiale” Ploiesti 
-proiect “Eco – Educatia”  
“Ecotic’- februarie-martie- 
reciclarea bateriilor si 
acumulatorilor. 
-proiect educativ “Cheia 
succesului” in parteneriat cu 
JAR (Junior Achievement 
Romania 
-proiect educativ -24 Ianuarie 
“Ziua Unirii Principatelor 
Romane”-organizator- in 
parteneriat cu Palatul copiilor 
-proiect national “Punti culturale 
intre civilizatii si arte” in 
parteneriat cu MEN, ISJ, Palatul 
Copiilor 
-proiect national “Tu reciclezi, 
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noi te premiem” 
-proiectul “Ora pamantului la 
Ploiesti”-organizat de Primaria 
Ploiesti si ISJ-Prahova- colectare 
de peturi 
-proiectul educativ “Sunt roman, 
deci sunt European”- 
 
  
 
 

11. Infiintarea si desfasurarea 
programului „ Educatie pentru 
fiecare”- tip scoala dupa scoala , 
gratuit  pentru elevii din ciclul 
gimnazial si a programului „ O 
sansa in plus” – tip scoala dupa 
scoala, gratuit pentru elevii din 
ciclul primar, programe aprobate 
de ISJPH 

2. -Mentinerea si cresterea 
nivelului de implicare a 
parintilor in relatia  cu 
scoala 
- mentinerea si cresterea 
nivelului de pregatire al 
elevilor 
-obtinerea rezultatelor 
foarte bune la concursurile 
si olimpiadele scolare  

2012 – 
2013 
 
 

Comisia SDS, 
Invatatori, 
Cadre didactice, 
Cadre medicale, 
Agent paza, 
Ingrijitori,  
Parinti, 
Conducerea scolii. 
 

Procent de realizare 100 %  
pentru anul scolar 2012-
2013. 

Realizat: 100% 

12 Realizarea site-ului scolii 1,4,6 --optimizarea procesului de 
difuzare a informatiilor 
  

2012 – 
2013 
 

director 
echipa de  imagine a 
institutiei 

s-au colectat date, s-a 
realizat structura site-ului,, 
s-au adunat informatii. 

Realizat :40% 
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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 
activitate1  

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

1. Elaborarea de catre fiecare 
comisie a unui set de teste 
initiale si sumative unice/teze 
pe nivel 

1. -dezvoltarea 
competentelor cadrelor 
didactice de a elabora si 
folosi  o gama larga de 
instrumente de evaluare  
- dezvoltarea 
competentelor cadrelor 
didactice de a realiza 
analize comparative si de a 
promova masuri inspirate 
de aceste analize 
-dezvoltarea la elevi a 
capacitatii de apreciere a 
propriului nivel de 
cunostinte si deprinderi 
dobandite; 

Prima 
saptamana a 
lunii 
octombrie- 
testele initiale 
La sfarsitul 
fiecarui 
semestru 

Fiecare cadru 
didactic 
Responsabilii 
Comisiilor 
Metodice 
Membru CEAC 
responsabil 

Centralizatoare pe 
clase/ discipline 

                                                
1 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 



RAEI 12

-cresterea motivatiei 
pentru invatare si a 
nivelului aspirational; 

2. Implicarea cadrelor didactice, 
elevilor si parintilor in 
proiecte nationale si 
internationale 

5. Creşterea  numărului de  
proiecte extracurriculare  
cu/fără finanţare 

An scolar 
2013-2014 

Cadre didactice 
Consilier educativ 

Derularea a cel  
puţin 5  
proiecte în  
şcoală 

3. Revizuirea procedurilor de la 
nivelul Comisiei CEAC, 
adaugarea unora noi. 

6. Cunoasterea de fiecare 
cadru didactic a 
proceselor de baza care se 
desfasoara in organizatie 
Existenta unor proceduri 
clare, suple, operationale, 
folositoare. 

Conform 
planificarii 

Membrii CEAC 
CA 
Responsabilii 
comisiilor metodice 

Realizarea 
progresului in 
evaluarea calitatii 

4. Finalizarea site-ului scolii 1, 4, 6. Crearea unei platforme 
educationale care sa ofere 
mijloace moderne de 
comunicare intre cadre 
didactice, elevi , parinti, 
dar si intre scoala si alte 
institutii si organizatii din 
tara si strainatate, ca baza 
a unor parteneriate intre 
scoala nostra si scoli din 
UE 

Octombrie 
2013 

Directorul 
Responsabilul 
desemnat 
 

Functionarea efectiva 
a site-ului 
-informaţii de 
actualitate pe site-ul 
scolii 

5. Activitati de dezvoltare a 
bazei materiale si a dotarii 

3. Cresterea la elevi a 
gradului de interes si 
atractivitate a lectiilor si 
activitatilor 

In cursul 
anului scolar 
curent 

Directorul 
CA 

Montarea si 
functionarea 
echipamentelor 
achizitionate 

6. Obtinerea de rezultate bune si 
foarte bune la testarile 
nationale de la clasele a IIa, a 
IVa, a VI a, a VIIIa. 

1 Îmbunătățirea activităților 
de învățare în vederea 
obtinerii de rezultate bune 
si foarte bune 
 

   

7. Inscrierea tuturor elevilor de 
clasa a VIII a la simularea 

1    mentinerea 
procentului de 95%  
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testelor nationale; 
 
 

in privinta 
rezultatelor la testele 
nationale de la clasa a 
VIII a; 
-mentinerea 
procentului de 100% 
in legatura cu 
admiterea elevilor 
absolventi de clasa a 
VIII a in 
invatamantul liceal; 

8. Eliminarea abandonului 
scolar  
- colaborarea mai strânsă cu 
familia 
- monitorizarea absenţelor 
- monitorizarea motivărilor 
absenţelor 
- reorganizarea serviciului pe 
şcoală 
- organizarea unor activităţi 
extracurriculare pentru 
valorificarea potenţialului 
fiecărui elev 
- colaborarea cu poliţia locală şi 
cu autorităţile locale 
 

1 Eliminarea abandonului si 
diminuarea absenteismului şi 
eşecului şcolar, 

 Cadre didactice 
Consilier educataiv 
Consilier 
psihopedagogic 
CA 

Reducerea cu 50% a 
situatiilor de 
corigenta de la 
sfarsitul anului scolar 
anterior si implicit a 
numarului de elevi 
declarati repetenti la 
sfarsitul anului scolar 
2013-2014 prin 
proiectul tip SDS. 
 

9. Promovarea imaginii scolii 
prin rezultatele la olimpiadele 
scolare, concursuri si proiecte 
la toate nivelele: local, 
judetean, interjudetean, 
national, international. 

5 
 
 
 
 
 

Creşterea numărului de  
elevi participanţi la 
concursuri si olimpiade  
şcolare in acelasi timp cu 
cresterea performantelor 
obtinute de acestia 
 

permanent Toate cadrele 
didactice 

Documente – 
diplome,  
certificate 

10. Mentinerea gradului de 
implicarea a parintilor in 
activitatile scolii 

2  permanent Cadre didactice Peste 55% dintre 
parinti participa la 
activitati si programe 
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educative 

11. Continuarea programelor tip 
SDS, cu titlu gratuit pentru 
elevii claselor primare si 
gimnaziale. 

2 Creşterea numărului de 
elevi care ne frecventează 
şcoala 
Cresterea  randamentului 
scolar 

permanent Director 
CA 
Cadre didactice 

Funcţionarea 
programelor cu un 
nr. cât mai mare de 
elevi 

12. Prelungirea programelor de 
inchiriere a unor sali de clasa 
in vederea obtinerii 
fondurilor extrabugetare. 

3,5 Susţinerea financiară a 
procesului educativ din 
fonduri extrabugetare 
îmbunătăţind condiţiile de  
pregătire ale elevilor. 

? ? ? 

13. Revizuirea ROI  
-colaborarea cu poliţia de 
proximitate şi locală 

6, 4 Imbunatatirea cadrului 
normativ in care activeaza 
personalul scolii, elevii, 
parintii etc. 
Optimizarea atitudinii si 
comportamentului fata de 
respectarea normelor. 
 Sporirea gradului de 
siguranţă şi securitate în 
şcoală prin mijloace 
proprii şi cu sprijinul 
comunităţii locale 

 Directorul 
CP 
Grupul de lucru 

Revizuirea unor 
articole din ROI 
Gradul de 
imbunatatire a 
mediului de invatare- 
atmosfera ordonata. 

14. Derularea proiectului 
Comenius aprobat  
de ANPCDEFP 

2,4,5 -creşterea implicării 
elevilor în  
proiecte extraşcolare 

2013-2014 Coordonatorul 
proiectuluide la 
nivelul institutiei 
Cadre didactice 

Produse realizate în 
cadrul  
proiectului 

15 Completarea portofoliilor de 
lucru ale cadrelor didactice 

1 Sistematizarea activităţii 
cadrelor didactice 

permanent Sefi de comisii 
metodice/catedre 

portofoliile 
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