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RAEI – Partea a II-a 
 
 
 Raport pentru anul şcolar 2012/2013 , finalizat la data de 11 octombrie 2013 de către CEAC, având următoarea componenţă: 

1.   Dir.prof.Candrea  Angela-conducătorul operativ  
2.   Prof.Mureşan Elena– responsabil 
3.   Prof. Bilcz Silvia -membru 
4.   Prof.Vlad Nuţi Gabriela -membru 
5.   Părinte Oprea Daniela-membru   
6.   Elev Ilea Maria -membru 
7.   Reprez.Consiliul Local  Iurean Victoria -membru 

 
 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 
 
 

 
Nr. 
crt 

Activităţi Tipul  de 
activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

1 - elaborarea unei strategii de dezvoltare a ofertei   
educaţionale  pe termen lung;  
- adecvarea ofertei educaţionale la contextul socio-economic 
si cultural  în care funcţionează liceul ţinând cont de cerinţele 
comunităţii (sondaje de opinie realizate cu părinţii elevilor 
claselor a VIII-a din şcolile gimnaziale din cartier şi 
municipiu); 
- coordonarea şi  implementarea  ofertei   educaţionale: au fost 
incheiate parteneriate cu şcoli gimnaziale din cartier şi 
municipiu în vederea promovării în rândul elevilor şi 
părinţilor a ofertei educaţionale a liceului. Promovarea s-a 
realizat prin: prezentări, dezbateri , broşura liceului, activităţi 
comune cu şcolile din cartier; 
- promovarea şi asigurarea condiţiilor de mediatizare a liceului 
în comunitate ; Parteneri: Ziarul21, ProTV Turda; 
- monitorizarea şi cuprinderea elevilor în formele de  educaţie 
stabilite prin lege cu respectarea numărului de elevi pe clasă la 
toate nivelele; 
- monitorizarea şi respectarea prevederilor din documentele  
curriculare oficiale şi a celor auxiliare, Comisia pentru 
Curriculm a prezentat procedura de realizare a ofertei 
educaţionale prin consultarea cadrelor didactice, părinţi şi 

1, 6 
 

- realizarea unei oferte 
educaţionale atractive 
pentru un număr cât mai 
mare de elevi 
- promovarea ofertei 
educaţionale  
-atragerea unui număr 
mare de elevi cu medii de 
admitere foarte bune 
- realizarea unui procent 
ridicat de promovabilitate 
la examenul de bacalaureat 
 

permanent -director 
-Comisia pentru 
curriculum 
-Consiliul de 
administraţie 
- cadre didactice 

- număr elevi  
- media de admitere 
- rezultatele la concursuri şi la 
examenul de bacalaureat 

-numărul de aparitii 
pozitive în mass-media 
locala  
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elevi; 
- asigurarea condiţiilor pentru obtinerea de catre elevi de   
performanţe  şi rezultate bune; 
- crearea condiţiilor pentru dezvoltarea elevilor în funcţie de 
particularităţile lor individuale: selecţia elevilor pentru grupele 
de excelenţă, olimpiade şcolare fazele pe şcoală şi pregătirea 
şi participare la fazele municipale, judeţene şi naţionale.  

Comentarii:  
 Realizat .  Rezultate : creşterea numărului de elevi dornici să urmeze cursurile liceului nostru, rezultate bune la Bacalaureat ( promovabilitate 89.87%) şi de asemenea la  

concursuri 
                                           
                Olimpiade Şcolare   Faze Naţionale   2012-2013 

 
Numele elevului Disciplina / Concursul Premiul obţinut Profesorul îndrumător 

Ilea Maria Chimie  menţiune specială Mândroc  Vasilica 
Ilea Maria, Avram Gabriela, 
Sîntean Anca 

Concursul Naţional de 
Evaluare la Matematică 

Medalie de Bronz Szekely Zorica 

Muntean Dragoş, Moldovan 
Camelia şi Ilea Maria 

Simpozion- „Chimia –
prieten sau duşman” 

Menţiune specială Mândroc  Vasilica 

Deac Alexandru şi Gâscă Răzvan Programul de educaţie 
financiară 

participare Jucan Sonia 

                 
                Olimpiade şi Concursuri Şcolare -Faze Judeţene  2012-2013        

 
Numele elevului Disciplina / Concursul Premiul obţinut Profesorul îndrumător 

Ilea Maria Chimie Premiul II Mândroc  Vasilica 
Muntean Dragoş, Moldovan 
Camelia şi Ilea Maria 

Simpozion- „Chimia –prieten 
sau duşman”

Premiul I Mândroc  Vasilica 

Dobre Hermina Psihologie Premiul III Silaghi Diana 
Sas Florina-Cosmina Istorie Premiul III Rigman Ciprian 
Popa Cătălin Viorel Istorie Menţiune Rigman Ciprian 
Maier Denisa Istorie Menţiune Rigman Ciprian 
Ilea Maria Biologie Menţiune Petean Delia
Fodorean Raul George Religie Premiul III Avramescu Carmen
Pop Alexandra Istorie şi societate în dimensiune 

virtuala 
Menţiune Silaghi Diana şi Mureşan 

Elena 
Vărăticeanu Antonia, Ceclan 
Andreea 

Engleză participare Bilcz Silvia 

Culcuş Tudor şi Copîndean 
Mihai 

Olimpiada de Tehnologia 
Informaţiei 

participare  Mureşan Elena 
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                  Concursul de matematică aplicată Adolf Haimovici – etapa judeţeană 

Numele elevului Disciplina Premiul obţinut Profesorul îndrumător 
Sântean Anca şi Vlad Alin Matematică aplicată Premiul I Szekely Zorica 

 
                  Concursul Naţional de Evaluare la matematică 

Numele elevului Disciplina Premiul obţinut Profesorul îndrumător 
Moldovan Camelia şi Ghirişan 
Adriana 

Matematică Etapa I Diplomă de merit Szekely Zorica 

Ghirişan Adriana Matematică  Etapa II Diplomă de merit Szekely Zorica 
 

                 Concurs interjudeţean de pictură 
Numele elevului Disciplina Premiul obţinut Profesorul îndrumător 

Pop Mădălina Arte vizuale Menţiune Picovici Alexandru 
Bondor Claudiu Arte vizuale Menţiune Picovici Alexandru 

 
                 Concursul „Sanitarii pricepuţi” 

Numele elevului Premiul obţinut Profesorul îndrumător 
Chiroi   Paul,  Miheţ Cătălin,  Selegean Andreea 
Sălcudean Raluca,  Ilea Ana 

Premiul II Petean Delia 

 
                  Competiţii sportive –atletism – etape internaţionale 
 

Numele elevului Disciplina Premiul obţinut Profesorul îndrumător 
Coprean Marius Turcia - Stafetă 4x400 Locul  III Popa Nadina 
Biro Florin Polonia – alergare montană Locul IV Popa Nadina 

 
                  Competiţii sportive –atletism sală – etapa naţională  

Numele elevului Disciplina Premiul obţinut Profesorul îndrumător 
Bucşă Samuel Atletism -lungime Locul  II Popa Nadina 
Biro Florin Atletism – 3000 m Locul II Popa Nadina 

 
                   Competiţii sportive –atletism aer liber – etapa naţională 

Numele elevului Disciplina Premiul obţinut Profesorul îndrumător
Biro Florin Cros –etapa finală Locul  III Popa Nadina
Biro Florin 3000 m Locul III Popa Nadina 
Coprean Marius 400 m Locul III Popa Nadina 
Biro Ionuţ 2000m obstacole Locul II Popa Nadina 
Bucse Samuel lungime Locul III Popa Nadina 
Biro Florin alergare montană Locul II Popa Nadina 
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                   Competiţii sportive  

Numele elevului Disciplina Premiul obţinut Profesorul îndrumător 
Echipa de Fotbal  Olimpiada Naţională a Sportului 

Şcolar 
Locul  III 
Etapa judeţeana  

Rusu Bogdan 

Echipa de Baschet  Olimpiada Naţională a Sportului 
Şcolar 

Locul  III 
Etapa judeţeana 

Rusu Bogdan 
Ploscar Bianca 

Echipa de Volei  Campionatul Naţional de Cadete  Locul  III –sferturi de 
finală 
 

Lazăr Alexandru 

Echipa de Tenis de masă Olimpiada Naţională a Sportului 
Şcolar 

Locul  II 
Etapa municipală 

Pop Cosmin 

 
 
Ce am învăţat din realizare :  prin creşterea calităţii ofertei educaţionale şi diversificarea metodelor de pomovare  a crescut prestigiul liceului în cadrul comunităţii şi astfel am atras  
elevi cu medii de admitere  foarte bune, iar absolvenţii clasei a –XII-a au promovat onorabil examenul de Bacalaureat. Liceul nostru a fost reprezentat la Olimpiade şi Concursuri de 
elevi pregătiţi, dornici să obţină performanţe 

 
2. 

- organizarea eficientă a sistemul de comunicare internă şi 
externă, respectiv intrainstituţională  şi interistituţională, 
conform procedurilor stabilite; 
- realizarea unor parteneriate şi contracte de colaborare cu 
instituţii din sistem şi comunitate: instituţii de învăţământ 
superior şi preuniversitar din judeţ, autorităţi locale, poliţia, 
jandarmeria, biserica; implicarea părinţilor şi a comunităţii 
locale în Consiliul de administraţie. 
- iniţierea şi sprijinirea creării şi menţinerii de parteneriate 
locale, regionale, naţionale şi internaţionale 
- elaborarea de criterii proprii de monitorizare şi  evaluare 
pentru eficientizarea activităţilor educative  extracurriculare şi 
extraşcolare 
-realizarea revistei şcolii”Adolescentia”-coordonator: Duca 
Diana,redactor sef:Buha Diana; 
- organizarea Olimpiadei de Biologie Faza locală 
- organizarea concursului „Sanitarii pricepuţi” – faza locală -  
Locul II – prof Petean Delia 
-participarea la acţiunea”Let’s do it”-o ţară curată intr-o 
singura zi – prof. Petean Delia şi Buha Diana 
-participarea la proiectul” Job Shadows Day”- 
-vizionarea unor piese de teatru şi a unor filme-resp.Spadaru 
Diana, Rigman Ciprian 
-realizarea unui parteneriat cu Facultatea de informatică din 
cadrul universitatii „Babes Bolyai” 

2 

 
- Implicarea activă a 
elevilor în viaţa socială şi 
formarea lor ca buni 
cetăţeni 
- Dezvoltarea simţului 
răspunderii în activităţile 
de întrajutorare   

 
permanent 

 
Conducatorii 
de proiecte; 
Responsabilul 
cu activităţi 
educative  

 

 
-Numărul de protocoale şi 
acţiuni realizate 

- Numărul de elevi participanţi 
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-participarea la activităţi cu liceele în Salina Turda-resp.Buha 
Diana; 
-participarea la manifestatii legate de ziua eroilor-resp.Rigman 
Ciprian,Pop Cosmin 
 -organizarea balului bobocilor; 
- vizite la grădina zoologica Tg. Mureş 
- vizită la Sibiu 
- parteneriat cu Asociaţia de tineret Turda Tin 
- ore de lectură organizate cu elevii claselor a 9-a 
- schimb de experienţă iniţiat  prin primirea vizitei d-nei 
Sheilah Moore din Anglia 
- parteneriate cu Biserica Ortodoxă  
- Crăciunul Orfanilor liceului – strângere de fonduri şi 
acordare de bunuri elevilor orfani –resp.Mândroc Vasilica 

Comentarii:  
 Realizat 90%.  Rezultate : participarea unui număr mare de elevi la activităţi extracurriculare 
 Ce am învăţat din realizare : a crescut interesul elevilor pentru activităţile extraşcolare şi de voluntariat 

 
3 

 
- monitorizarea impactului formării continue a cadrelor 
didactice; identificarea nevoilor de formare a cadrelor 
didactice, în special a personalului tânăr, prin asistenţele şi 
interasistenţe la ore. 
- Participare cadre didactice la Cursul E-Formare 
- Susţinerea examenului ECDL de către cadrele didactice 
- participare cadre didactice la activităţi metodice şi 
simpozioane 
- susţinerea tezei de doctorat – prof. Rigman Ciprian 
- susţinerea lucrării metodice pentru obţinerea gradului 
didactic II – prof.   Băcilă Laura 
- stabilirea  strategiei, criteriilor şi instrumentelor de evaluare 
periodică a personalului. In evaluarea personalului am aplicat 
autoevaluarea, evaluarea de către responsabilul comisiei 
metodice şi evaluare de către director. Fişele  şi rezultatele au 
fost discutate în CA şi fiecare cadru didactic a luat la 
cunoştinţă de rezultatul evaluării ; 
 

4 

-perfecţionarea cadrelor 
didactice 
- pregătire T.I.C. a 
cadrelor didactice 

permanent Comisia pt. 
Formarea 
continua 

- număr de ore pregătire profesională 
- număr interasistenţe 
- număr credite obţinute 
- calificativ obţinut 

Comentarii:  
 Realizat .  Rezultate : creşterea numărului de programe şi de ore de pregătire profesională raportat la numărul de cadre didactice 
 Ce am învăţat din realizare : în urma participării la curs, profesorii pregătesc ore mai atractive prin diversificarea metodelor de predare 

                                                            Profesorii sunt interesaţi permanent să-şi lărgească orizontul cunoaşterii şi să-şi desăvârşească pregătirea profesională 
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 Activităţi Tipul  de 
activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

4. - elaborarea instrumentelor interne de lucru în vederea 
eficientizării activităţii  
- prelucrarea la clase şi în sedintele cu părinţii a procedurilor 
de gestionare a situatiilor de criza; 
- asigurarea condiţiilor pentru optimizarea calităţii învăţării 
prin:  igienizarea sălilor de clasa cu sprijinul părinţilor şi a 
personalului şcolii, dotare cu mijloace de învăţământ, 
auxiliare curriculare, dezvoltarea fondului de carte al 
bibliotecii şcolare; 
- modernizarea laboratorului T.I.C.  
- dotările cu material sportiv realizate la sectiile Clubului 
Sportiv Şcolar 
- stabilirea colectivelor de catedra/ comisiile 
metodice/colectivele pe domenii şi principii de  funcţionare a 
acestora, punerea la dispoziţie a listei de documente pe care 
trebuie să  le conţină dosarul comisiei metodice şi a 
legislaţiei în vigoare 
- monitorizarea stării de disciplină din şcoala, prin strategia 
de combatere a violenţei şi programul de management al 
absenţelor 
- proiectarea şi implementarea procedurilor de autoevaluare 
instituţională , realizarea planului managerial şi a planului de 
activităţi precum şi a dosarului cu procedurile, instrumentele 
de autoevaluare şi interpretarea chestionarelor date elevilor, 
părinţilor şi cadrelor didactice 
-  aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii CEAC  
a realizat programul pentru evaluările iniţiale şi finale pe 
discipline 
- realizarea procedurilor interne pentru identificarea 
punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi 
ameninţărilor, fiecare comisie metodică şi de lucru a 
prezentat analiza activităţii insoţită de analiza SWOT 
semestrial;  
- stabilirea procedurilor interne prin care  evaluările 
rezultatelor invăţării conduc la  revizuirea ofertei 
educaţionale, Comisia Curriculum a analizat condiţiile din 
şcoală, a propus realizarea programelor pentru opţionale în 
concordanţă cu nevoile elevilor şi solicitările părinţilor; 
- asigurarea accesibilităţii elevilor şi cadrelor didactice la 
resursele de invatare. Toate documentele referitoare la 

3, 6 -asigurarea conditiilor 
optime pt. desfăşurarea 
activităţii educative 
- implicarea părinţilor în 
procesul educaţional 
- asigurarea realizarii bazei 
logistice pentru 
desfăşurarea  activităţilor 
instructiv educative 
- asigurarea disciplinei în 
şcoala 
-  reducerea absenteismului 
 

permanent - director 
-Consiliul de 
administraţie 
-Responsabilii 
de comisii 
metodice 
 

- existenta reală a 
 bazei materiale la standarde 
corespunzătoare 
- Existenta portofoliilor cadrelor 
didactice 
- completarea sistematica a dosarelor 
Comisiilor metodice 
- numarul absentelor 
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programe, concursuri, activităţi extracurriculare, bacalaureat 
s-au multiplicat pentru fiecare  cadru didactic şi clasa ; 
 
 

Comentarii:  
 Realizat 90% -  implicarea tuturor cadrelor didactice în identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe este esenţială în asigurarea condiţiilor pentru optimizarea calitatii 

procesului educaţional 
                                     - dotarea cu mijloace de învăţământ moderne este o necesitate pentru desfasurarea optimă a activităţilor educaţionale 
                                     - din păcate nu am reusit să  reducem suficient numarul absenţelor, deşi s-au monitorizat lunar pe clase, pe discipline, iar diriginţii au ţinut  legătura cu părinţii 
                                     – vom monitoriza permanent absenteismul şi vom aplica măsuri de reducere împreună cu părinţii 
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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. -Participarea tuturor cadrelor didactice la noi forme de 
perfecţionare acreditate 
-Profesorii debutanţi vor fi îndrumaţi de către colegii lor cu 
experienţă mai bogată în vederea integrarii lor în cerinţele 
unui învăţământ de calitate. 

4 

-perfecţionarea cadrelor 
didactice 
-Imbunatatirea calitatii 
procesului instructiv-
educativ

permanent Comisia pt. 
Formarea 
continua 

- număr de ore pregătire profesională 
- număr interasistenţe 
- număr credite obţinute 
- calificativ obţinut 

2. - Utilizarea într-o măsură mai mare a lecţiilor asistate pe 
calculator şi a celor organizate în laboratoare şi cabinte 
şcolare. 
- Se va urmări în mod deosebit pregătirea suplimentară cu 
elevii dotaţi pentru a obţine performanţe la concursuri şi 
olimpiade şcolare.  
-Se vor organiza programe de consultaţii pentru elevii cu 
rezultate medii şi slabe în vederea recuperării materiei  şi 
ore de pregătire pentru elevii claselor terminale. 
-Creşterea numărului de performante în activitatea 
sportiva. 
-Organizarea semestrială a testelor de evaluare a gradului 
de insuşire a materiei de către elevi 
-Adaptarea la noile cerinţe ale examenului de bacalaureat. 
-Monitorizarea absenteismului şi implicarea părinţilor 
pentru reducerea numărului de absenţe  
- Revizuirea Regulamentului Intern în privinţa sancţiunilor 
aplicate pentru actele de indisciplină şi alte abateri 

1 

Imbunatatirea calitatii 
procesului instructiv-
educativ 
Obtinerea de rezultate mai 
bune la concursuri şi 
examenul de bacalaureat 

permanent -director 
-Comisia pentru 
curriculum 
-Consiliul de 
administraţie 
- cadre didactice 

- rezultatele la concursuri şi la 
examenul de bacalaureat 
- numarul de absente 

3. - Continuarea procesului de modernizare a claselor, 
cabinetelor şi laboratoarelor şcolare. 
- Dezvoltarea, în continuare, a fondului de carte a 
bibliotecii (de ex. cu dicţionare explicative) 
-Asigurarea a mai multor mijloace T.I.C în sala profesorală 
-Asigurarea de mijloace T.I.C. la catedra profesorilor de 
sport 
- Extinderea sistemului de supraveghere pentru asigurarea 

3, 6 

Oferirea bazei materiale 
corespunzatoare 

permanent - director 
-Consiliul de 
administraţie 
 

- existenta reală a 
 bazei materiale la standarde 
corespunzătoare 
 

                                                 
1 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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siguranţei elevilor în incinta şcolii. 
 

4. - Dezvoltarea activităţilor din cadrul proiectului ”Job 
Shadows Day” 
- Organizarea mai multor întâlniri a elevilor cu specialişti 
din diverse domenii pentru a-i  ajuta în orientarea 
profesională 
- Parteneriate cu alte şcoli din ţară şi străinatate 
- Parteneriate cu diverse facultăţi din Cluj, pentru 
prezentarea ofertelor educaţionale ale acestora şi vizitarea 
lor  
- Parteneriate cu ONG-uri, Poliţia, Biserica, Biblioteca 
municipala, Teatrul Municipal. 
- Infiinţarea unor trupe de teatru în limba romana şi limba 
engleza care să  susţină reprezentatii din opere cunoscute 
din bibliografia şcolara. 
- Realizarea unei pagini din revista şcolii şi în limba 
engleză 
- Realizarea revistei şcolii în varianta on-line. 
- Funcţionarea  clubului de tineret „Impact”. 

  - Imbunătăţirea site-ului şcolii. 
 

 

2,5,6 

-Cresterea prestigiului 
şcolii 
-Promovarea şcolii prin 
activităţi extracurriculare 
-Dezvoltarea spiritului 
civic al elevilor 
- Implicarea activa a 
elevilor în viata sociala şi 
formarea lor ca buni 
cetateni 
- asigurarea unei orientări 
profesionale realiste care 
să fie în interesul elevilor 
şi conform cerinţelor 
societăţii actuale 

permanent Conducatorii de 
proiecte; 
Responsabilul cu 
activitati 
educative 

-Numarul de protocoale şi 
acţiuni realizate 

- Numarul de elevi partcipanti 

 
 
 
Data: 11 octombrie 2013      Verificat,                       Intocmit, 
                 Prof. Mureşan Elena 
     Dir.prof.Candrea  Angela-conducătorul operativ      Responsabil Comisia pentru Asigurarea Calitatii 
 

 
          
      
      

 
 


