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Tinta 1 Cresterea calitatii fluxurilor de elevi si asigurarea finalitatilor educationale 
 
Nr. 
crt 

ActivităŃi Tipul  de 
activitate1  

Obiective Termene ResponsabilităŃi Indicatori 
de 

realizare 
1. I Reducerea fenomenului 

de violenta la nivelul 
scolii. 
Includerea, in cadrul 
orelor de consiliere, a 
unor activitati cu teme 
legate de violenta si 
modalitati de prevenire 
sau combatere a acesteia 

1 Prevenirea si 
combaterea 
agresiunilor 
verbale, fizice sau 
de alta natura 

Pe 
parcursul 
anului 
scolar 

Consilierul 
educativ 
Profesori diriginti 
Consilierul 
psihologic 
Comisia pentru 
combaterea 
violentei 

Planificari 

2. Incheirea de parteneriate 
cu părinŃii, PoliŃia, 
Jandarmeria, PoliŃia 
Comunitară 

1, 5 Informarea 
elevilor asupra 
repercursiunilor 
datorate violenŃei 

sept, oct 
2012 

Consilier educativ, 
diriginti 

Procese 
verbale 

3. Efectuarea serviciul pe 
şcoală a cadrelor 
didactice 

6 MenŃinerea 
disciplinei 

Conform 
graficelor 

Profesori 
Director adjunct 

Grafice, m 

4. Analiza situaŃiilor 
conflictuale, a elevilor 
problemă 

6 Prevenirea si 
combaterea 
agresiunilor 
verbale, fizice sau 
de alta natura 

lunar Consiliile 
profesorale ale 
claselor 
Directori 
Comisia pentru 
combaterea 
violentei 

Situatii 
centralizate 
la nivelul 
şcolii 

5. Realizarea consilierii 
individuale ale elevilor 
sau a grupurilor de elevi 
cu comportament agresiv 

5 Combaterea sau 
diminuarea 
comportamentelor 
agresive 
 

Permanent Diriginti 
Consilier 
psihologic 

 

Efecte dorite 
Diminuarea numărului de cazuri de violenŃă de la nivelul şcolii 
 
Tinta 2 Imbunatatirea standardelor de performanta a resurselor umane si a managementului scolar 
 
Nr. 
crt 

ActivităŃi Tipul  de 
activitate2  

Obiective Termene ResponsabilităŃi Indicatori 
de 

realizare 
1. Implementarea unor noi 

proceduri privind 
procesul instructiv 

1, 6 Adaptarea 
învăŃării centrate 
pe elev la 

octombrie CEAC -propune 
procedura 
CA –aprobă 

Procedura 

                                                 
1 Vezi explicaŃie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
2 Vezi explicaŃie în Instructiuni pentru completarea RAEI 



RAEI 2

educativ condiŃiile 
concrete de lucru 
din şcoală 

profesorii -aplica 

2. Înregistrarea şi 
comunicarea sistematică 
a rezultatelor învăŃării 
elevilor şi părinŃilor 

1, 6 Implicarea 
părinŃilor în 
activitatea de 
învăŃare a elevilor 

permanent profesorii 
diriginŃii 

cataloage 
carnete de 
elev 
procese 
verbale 

3. Stabilirea şi cunoaşterea 
de către elevi şi părinŃi a 
metodelor şi tehnicilor 
de evaluare a 
cunoştinŃelor şi 
deprinderilor dobândite 

1,6 Informarea 
corectă a elevilor 
şi părinŃilor 
asupra actului 
didactic 

septembrie Profesori 
diriginŃi 
Directori 

Procese 
verbale 

4. Desfăşurarea orelor de 
pregătire suplimentară 

1, 6 Realizarea orelor 
de: 
• remediere 
• obŃinerea 

performanŃei 
• scăderea 

procentajului 
de corigenŃi 

saptamânal profesori Grafice 

5. SusŃinerea lecŃiilor 
demonstrative şi 
promovarea exemplelor 
de bună practică 

1, 6 implicarea 
intregului colectiv 
de elevi in 
procesul didactic 

lunar Diriginti 
Consilier 
psihologic 

situatia de 
la sfarşitul 
semestrului 
rezultate la 
concursuri 
şi 
olimpiade 
şcolare 

Efecte dorite 
• Creşterea numărului de elevi cu rezultate bune la învăŃătură 
• creşterea procentului de promovabilitate 
• creşterea numărului de elevi care merg spre performanŃă 
 
Tinta 3 Ameliorarea si modernizarea bazei tehnico materiale  
Nr. 
crt 

ActivităŃi Tipul  de 
activitate3  

Obiective Termene ResponsabilităŃi Indicatori 
de 

realizare 
1. Stabilirea necesarului de 

material didactic 
3, 6 Respectarea 

etapelor 
procedurale 
legale privind 
achiziŃionarea de 
materiale 
didactice. 
 

31 
octombrie 

Sefii de catedra  

2. Construirea unui grup 
sanitar pentru profesori 

3 Aprilie 
2013 

Echipa 
manageriala 

 

3. Intocmirea şi înaintarea 
referatelor de achiziŃii 

6 Adaptat 
activitatii 

Responsabilii 
comisiilor 

 

4. AchiziŃionarea şi 
distribuirea materialelor 

5 Adaptat 
activitatii 

Echipa 
manageriala 

 

Efecte dorite 
Cresterea eficientei prin asigurarea unor conditii optime 
 
 

                                                 
3 Vezi explicaŃie în Instructiuni pentru completarea RAEI 


