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RAEI – Partea a II-a 
 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 
AN ŞCOLAR 2016-2017 

 

Nr. 
crt 

Activităţi Tipul  de 
activita 

te1 

Obiective Termene Responsabili 
tăţi 

Indicatori de 
realizare 

1 Imbunatatirea 
dotarii 
spaţiilor 
şcolare cu 
materiale, 
echipamente 
necesare 
derularii 
procesului 
didactic 
 

3 
 

Îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor 

educaţionale oferite,  
prin achiziţionarea 

materialelor/ 
echipamentelor  

necesare. 
 

Semestrul I 
Semestrul 
al II-lea 

Director 
Consiliul de 

administratie 
Contabil 

Cadre didactice 

- cabinet 
metodic dotat 
cu seturi de 

planşe 
didactice, truse 
didactice, jocuri 
şi jucării, alte 

materiale 
didactice 
specifice; 

- 5 calculatoare  
cu conexiune 

Internet 
utilizate de 
educatoare 
împreună cu 

copiii; 
- peste 10% 
fond de carte 
îmbunătăţit; 

- 3 piese 
mobilier 

achiziţionate; 

Comentarii:  
 Realizat 80%; 
 Ce am învăţat din realizare: Existenţa materialelor şi mijloacelor didactice asigură buna desfăşurare a 

activităţii didactice; este necesară achiziţionarea soft-ului educaţional pe discipline şi nivele de vârstă 
 

2 Activităţi Tipul  de 
activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

 Realizarea 
paginii web a 
grădinitei 

6 Îmbunătăţirea 
comunicării externe 
cu beneficiari 

Semestrul I 
Semestrul 
al II-lea 

Director 
Administratorul 
site-ului 

- beneficiarii 
indirecti 
multumiti; 

                                                 

1 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie                                                                                                                                                                                                                                                                             

din  data de 06.10.2017 



RAEI 2

 

 
 

indirecţi ai serviciilor 
educaţionale, alţi 
reprezentanţi ai 
comunităţii. 

grădiniţei 
Cadrele didactice 

- cresterea 
imaginii 
grădinitei 
 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat: 70% promovare realizata prin alte site-uri 
 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : Importanta identificării persoanelor cu 

competente profesionale si cu un grad de responsabilitate ridicat 
 

3 Activităţi Tipul  de 
activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

 Participarea 
cadrelor 
didactice si a 
personalului 
de conducere 
la diverse 
cursuri de 
formare 
acreditate. 

4 Dobândirea unor noi 
competențe 
profesionale, 
valorificarea 
acestora în 
activitatea curentă 

Pe 
parcursul 
anului 
scolar 
2016-2017 
conform 
ofertei de 
formare 
profesională 

 
Director 
Responsabil 
formare 
profesională 

75% cadre 
didactice 
participante la 
cursuri 
 

Comentarii:  

 Realizat în proportie de 100% 
  Ce am învăţat din realizare parţială: cadrele didactice participante la cursuri de formare profesională si-

au îmbunătătit activitatea, operează cu metode si tehnici adecvate nivelului de învătământ prescolar; 

 Se impune o mai bună colaborare cu ISJ/ ISMB  si CCD pentru identificarea la timp a ofertei de formare. 

4 Activităţi Tipul  de 
activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

 Derularea 
proiectelor 
educaţionale în 
parteneriat cu 
diferite instituţii 
locale. 

2 Diversificarea 
ofertei 

educaţionale a 
grădiniţei. 

Semestrul I 
Semestrul al 

II-lea 

Director 
Consilier 
educativ 
Cadrele 
didactice 

- 3 parteneriate 
educaţionale 

încheiate pe un 
an şcolar; 

- 5 activităţi 
educaţionale 

derulate în cadrul 
parteneriatelor; 

- feedback pozitiv 
din partea 

beneficiarilor 
direcţi şi indirecţi; 

- prelungirea 
perioadei de 
colaborare cu 

aceste instituţii; 

Comentarii:  
 Realizat în proportie de 100% 
  Ce am învăţat din realizare parţială: Implicarea comunității locale în activitatea grădiniței crește 

calitatea activităților prin prezența specialiștilor, prin suportul financiar oferit. 
 

Nr. 
crt. 

Activităţi Tipul  de 
activitate 

Obiective Termene Responsabi- 
lităţi 

Indicatori de 
realizare 

5. Implementarea 
sistemului de 
management al 
calităţii. 

6 - îmbunătăţirea 
activităţii la 

nivelul tuturor 
domeniilor de 

activitate 
prevăzute de 

Legea nr. 
87/2006 

Semestrul 
I 

Semestrul 
al II-lea 

Director 
CEAC 

 

- existența 
procedurilor 
operaţionale 
specifice fiecărui 
domeniu de 
activitate; 
- 80% din 
personalul grădiniței 
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cunoaşte şi aplică 
prevederile 
procedurilor 
operaţionale 
implementate; 
-creșterea calității 
întregii activități cu 
cel puțin 20% 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 80%; 
 Ce am învăţat din realizarea parţială: 
- elaborarea şi implementarea procedurilor operaţionale reglează activitatea în grădiniţă, asigură 
demersuri coerente, încurajează colaborarea între diferitele categorii de personal; 
- este necesară identificarea punctelor slabe în ce priveşte activitatea tuturor categoriilor de personal şi 
elaborarea/ implementarea unor noi proceduri care să asigure calitatea serviciilor oferite 
 

 
RAEI – Partea a IV-a. 

 
 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR  
ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

 
 
Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate2  

Obiective Termene Responsa-

bilităţi 

Indicatori de 

realizare 

1.  Reamenajarea 
spaţiilor şcolare  
respectând 
Normativele de 
dotare minimală în 
vigoare  

3 Îmbunătăţirea 
calităţii 

serviciilor 
educaţionale 
furnizate de 
unitatea de 
învăţământ 

Perma-
nent 

Director 
Consiliul de 
Adminis-

traţie 

- cel puţin 75% 
normativele de dotare 
minimală îndeplinite; 

- cel puţin 4 
calculatoare 
achiziţionate; 

- existenţa conexiunii 
Internet; 

- amenajarea spaţiilor 
educaţionale în 
conformitate cu 

cerinţele curriculare, 
specificările cuprinse 
în scrisorile metodice; 

- 100% feedback 
pozitiv din partea 

beneficiarilor direcţi; 

2. Elaborarea/revizuirea 
periodică a planului 

de dezvoltare 
instituţională a 

unităţii de 
învăţământ, a 

planului managerial. 

6 Cuprinderea în 
PDI a  

obiectivelor 
specifice 

pentru toate 
domeniile 
funcționale 

Semestrul 
I 

Director 
Consiliul de 
Adminis- 

traţie 
Coordona-
tor CEAC 

- cel puţin 80% 
elaborarea 

documentelor 
proiective se bazează 
pe analiza PEST (EL), 

analize SWOT; 
- 100% realizată 

analiza de tip 
cantitativ/calitativ 
referitoare atât la 

unitatea de 
învăţământ cât şi la 

comunitate; 

                                                 

2 
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- 100% planul de 
dezvoltare şi planurile 
operaţionale cuprind 

ţinte strategice 
privind educaţia şi 

formarea 
profesională; 

- cel puţin 80% 
revizuire a 

strategiei/planului de 
dezvoltare 

instituţională, planului 
managerial; 

3. Achiziționarea de 
echipamente și soft 
educațional pentru 
ariile curriculare/ 
disciplinele din 
planul de 
învățământ, avizate 
MEN. 

3 Creșterea 
calității 
predării-
învățării-
evaluării prin 
utilizarea TIC 

 
Sem. I 

 
Director 
Adminis-

trator 
financiar 

-Creșterea cu 20% a 
numărului  soft-urilor 
educaționale din 
grădiniță; 
- Gradul de satisfacție 
a beneficiarilor a 
crescut. 

4. Identificarea nevoii 
de formare şi 

dezvoltare 
profesională a 

resursei umane. 
 
 

4 Dezvoltarea 
profesională a 

cadrelor 
didactice 

Semestrul 
I şi 

Semestrul 
al II-lea 

Director 
Responsa-

bil 
perfecţio-

nare 
CEAC 

- participarea în 
procent de 100% a 
cadrelor didactice la 
cursurile de formare 
şi dezvoltarea 
profesională avizate, 
cu credite 
transferabile; 

-100% cadre 
didactice înscrise în 

scopul obţinerii 
gradelor didactice; 

-certificate, 
adeverinţe care 

atestă finalizarea 
cursurilor de 

formare/perfecţionare 
finalizate; 

5. Îmbunătăţirea 
procedurilor de 
autoevaluare 
instituţională  

6 Asigurarea 
calităţii la 
nivelul unităţii 
de învăţământ  

Periodic  Director  
CA 
CEAC 

- realizarea 
autoevaluării 
instituţionale prin 
implicarea tuturor 
categoriilor de 
personal, pe domenii 
de activitate; 
- creşterea numerică 
şi procentuală cu 
25% a persoanelor 
care cunosc şi 
respectă procedurile 
elaborate în grădiniţă; 
-autoevaluarea 
realizată este realistă 
şi obiectivă. 

6. Utilizarea aplicaţiei 
ARACIP aferentă 
Manualului calităţii 

6 Raportarea 
obiectivă, 
realistă la 

Semestrul 
I 
Semestrul 

Director 
Responsabil 
aplicatie 

- 100% raportarea 
este realizată prin 
intermediul aplicaţiei 
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standardele de 
referinţă şi 
indicatorii de 
performanţă 
pentru 
evaluarea şi 
asigurarea 
calităţii în 
învăţământul 
preuniversitar 

al II-lea ARACIP aferente 
Manualului calităţii. 
- 100% termene de 
raportare respectate; 
 

 
      Director,                                                                                   Coordonator CEAC, 
Postoaca Ramona               Oncioiu Ioana 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 


