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DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 

 
 

 

Nr. 

crt 
Activităţi Tipul  de 

activitate
1 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 
1  

Proiect Viaţa-

Prezentare/mediatizare 

proiect 

-Fructele de zi cu zi 

-Apa lacrima 

Pământului 

 

1,2,3,5 Conform cu 

obiectivele 

din Proiectul 

Viaţa 

Sept 

2011-

iunie2012 

-responsabili 

proiect 

Art.”Crişana”p.6/12 

.11.2011 

-activitati educative 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială SA MANCAM SANATOS 

2 Toamna in ochi de 

copil 

1,2 Conform 

calendarului 

CDI 

Sept. 

2011 

-invatatori -activitati cultural-

artistice 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială Importanta toamnei in viata omului 

3 Proiect Oradea 

,,Toamna la Săud” 

Felicitare pt. Prietenul 

meu 

2 Conform cu 

obiectivele 

din 

Proiectului 

Oct. 2011 -educatoare Parteneriat cu GPP 

28 Oradea 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială Să preţuiască prietenia  
4 Proiect” Liliecii” 1,2 Conform cu 

obiectivele 

din 

Proiectul 

Liliecii 

Oct.2011 -responsabili 

proiect 

CSM Hunedoara 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială Protejarea comunitatilor de lilieci din Pestera 

5 Halolooween 2 Conform 

calendarului 

CDI 

Oct.2011 

Nov.2011 

-prof. engleza Carnavalul mastilor 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială Confectionarea mastilor din materiale reciclabile 

6 Sa ne cunoastem 

trecutul/eroii 

2 Conform 

calendarului 

CDI 

Dec.2011 -prof.istorie -activitati educative 

                                                
1 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială Sa ne cinstim trecutul 

7 Mos Nicolae 

protectorul copiilor 

 

2 Conform cu 

obiectivele 

din 

Parteneriat 

cu Primaria 

Dec.2011 Responsabili 

parteneriat 

Spectacol pe 

comuna 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială Rasplata faptelor bune 

8 Nasterea Domnului 

prilej de bucurie 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

din 

Parteneriat 

cu Primaria 

Şi Biserica 

Dec.2011 Responsabili 

parteneriat 

-Colinde la 

Biserica din 

Bunteşti 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 
Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială Respectarea obiceiurilor şi tradiţiilor 

9 Vine, vine Moş 

Crăciun 

2 Conform 

calendarului 

CDI 

Dec.2011 -învăţători -colaborare cu 

părinţii 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 
Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială Respectarea obiceiurilor şi tradiţiilor 

10 Călătorie în lumea 

cărţilor 

2,5 Conform 

calendarului 

CDI 

Dec.2011 -prof. română -activitati educative 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 
Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială Importanţa cărţilor 

11 În sat la colindat 2,5 Conform 

calendarului 

CDI 

Dec.2011 -educatoare -activitati educative 

În parteneriat cu 

părinţii 
Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 
Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială Respectarea obiceiurilor şi tradiţiilor 

12 Bucuriile iernii 2,5 Conform 

calendarului 

CDI 

Ian. 2012 -prof. română -activitati educative 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 
Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  Să preţuim anotimpul iarna 

13 Protecţia liliecilor-

factor determinant 

In combaterea 

biologică a 

dăunătorilor 

1,5 Conform 

calendarului 

CDI 

Febr. 

2012 

-responsabili 

proiect 

-parteneriat cu 

asociaţii de 

protecţie a 

mediului 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 
Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială Protejarea comunitatilor de lilieci 

14 Viaţa-Mişcarea izvor 1,2,3,5 Conform cu Martie -responsabili -activităţi sportive 
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de sănătate obiectivele 

din 

Proiectul 

Viaţa 

2012 proiect la sala de sport 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 
Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială Dezvoltarea corpului prin exerciţii fizice 

15 Ţara lui Andrei 2,5 Conform 

calendarului 

CDI 

Martie 

2012 

-profesori -activitati educative 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 
Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială Stimularea elevilor să participe la concursuri 

16 Împreună vom reuşi- 

datini şi obiceiuri 

pascale 

2,5 Conform 

calendarului 

CDI 

Aprilie 

2012 

-educatoare 

-învăţători 

-profesori 

-activitati educative 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 
Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială Respectarea obiceiurilor şi tradiţiilor 

17 9 Mai Ziua Europei 2,5 Conform 

calendarului 

CDI 

Mai 2012 -responsabili 

proiect 

-activitati educative 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 
Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială Conştientizarea apartenenţei europene 

18 CharacterFirst-mai 

întâi caracterul 

2,5 Conform 

calendarului 

CDI 

Iunie 

2012 

-responsabili 

proiect 

-activitati educative 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 
Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială Importanţa formării caracterului 
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