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Date generale 

 

Raion/ municipiu Călărași 

Localitate Rădeni 

Denumirea instituţiei Gimnaziul 

Adresa s.Rădeni, r.Călărași 

Adresa filiale  

Telefon 0 244 31 2 23 

E-mail radenigm@gmail.com 

Adresa web  

Tipul instituţiei Gimnaziu 

Tipul de proprietate Publică 

Fondator/ autoritate administrativă DÎTS  Călărași 

Limba de instruire Română 

Numărul total de elevi 106 

Numărul total de clase 9 

Numărul total cadre de conducere 3 

Numărul total cadre didactice 13 

Program de activitate De zi 

Perioada de evaluare inclusă în raport 01.09.2020 – 31.05.2021 

Director Cigulea Vera 
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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/ copiilor 

Domeniu: Management 

Indicator 1.1.1. Prezența documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale și monitorizarea 

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice. 

Dovezi   Buletin de verificare metrologică T 0342895 

 Act de cercetare tehnică a coșurilor de fum nr.148 din 15.08.2016 

 Act al serviciului apărării împotriva incendiilor.Act nr.1 din data de 

17.11.2016 

 Autorizația de funcționare a instituției nr.002172/2019 

 Ordin nr.65 din 16.11.2020 cu privire la desemnarea lucrătorului în 

domeniul securității și sănătății în muncă. 

 Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr.AS1 VF 

0068315VF din 12.08.2021 

 Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor 

 

Constatări  Administrația instituției de învățământ deține în mare parte documentația 

tehnică, sanitaro-igienică și medical prin care se atestă pregătirea școlii 

pentru desfășurarea procesului educational(certificate de înregistrare  

oficială pentru ANSA  deține,  cantina a fost reparată capital în anul de 

studii 2020-2021) 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

bine 

Punctaj acordat: - 1 

 

Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor pe 

toată durata programului educativ 

Dovezi   Prevederi în PDI/domeniul siguranței și securității elevilor/ 

 Prevederi în Regulamentul intern aprobat la 17.08.2020 

 Ordinul directorului cu privire la angajarea personalului de pază/Cartea 

cu ordine de angajare/ 

 Ordin nr.1 din 01.09.2020 privind desemnarea persoanei responsabile de 

întreținere mijloacelor de prima intervenție la obiectiv 

 Fișe de post cu personalul de pază/Dosarele personale ale angajaților 

 Graficul de serviciu al personalului de pază/Registrul de schimburi/ 

 Ordinul nr.52 din 31.08.2020 ,, Cu privire la stabilirea graficului 

profesorului de serviciu pentru efectuarea triajului de termometrie la 

intrare în școală,,   

 Gard, poartă 

Constatări  Administrația instituției asigură paza și securitatea școlii și a teritoriului 

aduacent acesteia .Nu dispunem de camera video și sistem de 

semnalizare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

bine 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil 

Dovezi 

 

 

 Orar echilibrat, unde disciplinele exacte alternează cu celelalte, aprobat 

la CA din 21.08.2020 

 Ordin nr.113 din 26.03.2021 cu privire la constituirea comisiei de 

școlaritate 

 Orar flexibil unde disteritățile nu se proiectează , în orar la inceputul zilei 

 Testele de evaluare sunt repartizate uniform, nu mai mult de 1 per zi 

 Orarul sunetelor reglementat, aprobat la CA din 28 09.2020 
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Constatări  Aministrația instituției de învățământ elaborează orarul și asigură raportul 

optim între timpul instruirii formale și cel al instruirii nonformale între 

timpul de invățare și timpul de . 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.1.4. Asigurarea pentru fiecare elev/ copil a câte un loc în bancă/ la masă etc., 

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi   Nr.de locuri de lucru la mese/bănci corespunzător numărului de elevi 

 Clase dotate cu mobilier reglabil corespunzător ciclului  

 Contract de răspundere material pentru fiecare clasă/fiecare 

angajat/încheet la 1.09.2021/vezi.Registrul de inventariere / 

 Registrul clasei 

Constatări  Instituția dispune de spații educaționale adecvate și asigură toate 

categoriile de elevi/copii cu locuri corespunzătoare particularităților 

psihofiziologice individuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

 

Indicator 1.1.5. Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile etc.), 

în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

Dovezi   Registrul de inventariere 

 Contracte de raspundere material(chimie , biologie, fizică, …)/Dosarul 

angajatului 

 Acte de decontre anul de studii 2020-2021 

 Facturi anul de studii 2020-2021 

Constatări  Instituția asigură prezența , funcționalitatea, conformitatea cu paramerii 

indicați. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

 

Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund normelor 

sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor/ 

copiilor*(după caz) 

Dovezi   Fișe tehnologice/Cantină/ 

 Lista produselor alimentare promovate, limitate  și interzise semnate 

ANSA , coordinate cu CSP Călărași august 2021 

 Fișa medical a bucătarului pentru anul de studii 2021-2022 

 Ordinul ,,Comisia de triere,, nr.98 din 05.08.2021 

 Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor 

intestinalesemnate de ANSA și CSP august 2021 

 Registrul de rebutare a produselor alimentare și materiei prime/Cantină/ 

 Registrul de rebutare a bucatelor/cantina/ 

 Meniul pentru elevii care se alimentează în sumă de 10.80 semnat și 

coordonat de ANSA și CSP Călărași , august 2021 

 Încăpere petru prelucrarea materiei prime 

 Cameră frigorifică 

 Sală de masa 

Constatări  Dispunem de autorizație sanitar-veterinară. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 
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 Indicator 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, funcționalitate 

și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi   WC-uriri separate pentru fete în incinta instituției, o oală de closet la 30 

elevi 

 Lavuare, unul la 60 de elevi 

 Apă caldă și săpun 

 Uscător electric pentru miini 

 

Constatări  Nu dispunem de dușuri pentru elevi 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

bine 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

 

Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă 

Dovezi   Extinctoare cu termene de valabilitate actuale/ladă cu nisip, lopată 

,căldare 

 Trei  iesiri de rezervă din instituție 

 Plan de evacuare/Atârnat în instituție/ 

 Rezervor de apă 

 Act de prelucrare a lemnului de la acoperiș cu soluție antiincendiară/vezi 

indicatorul 1.1.1 

 Marcaje de direcție 

Constatări  Nu dispunem de sistem de semnalizare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

bine 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a 

tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor 

Dovezi   Înregistrări în catalogul clasei la Managementul clasei anul de studii 

2020-2021 

 Registrele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității în 

școală (la orele de ed.fizică, ed.tehnologică, chimie.)anul de studii 2020-

2021 

 Ordin nr.13 din 06.11.2020 cu privire la formarea bunelor deprinderi de 

participare la traficul rutier. 

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație, anul de studii 

2020-2021 

 Proiecte didactice/Registru professor/ 

 Procese verbale ale ședințelor cu părinții , anul de studii 2020-2021 

 Informații la panou  

 Panou cu regulile de circulație/atârnat în instituție/ 

 Poze de la activități/Panou atârnat în instituție/ 

Constatări  În instituție în cadrul orelor se organizează activități de respectare a 

regulilor de circulație. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

Total standard 9,25 puncte 
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Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice 

și psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare cu 

familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevului/ 

copilului și de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile ANET 

Dovezi   PDI/Domeniu in vederea sensului protecției elevului pentru anul de studii 

2020-2021/ 

 Plan de acțiuni de prevenire/ de intervnție în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, traffic al copilului pentru anul de studii 2020-2021 

 Demersuri către APL în anul de studii 2020-2021. 

 Procese verbale ale ședințelor CP și CA/Registru de procese verbale 

pentru anul de studii 2020-2021/ 

Constatări  Instituția proiectează sistematic acțiuni de colaborare cu familia , cu APL,  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) și comunitare (servicii de 

sprijin familial, asistență parentală etc.) pentru asigurarea protecției fizice și psihice a copilului 

 

Dovezi   Mesaje telefonice 

 Colaborarea cu serviciul psihopedagogic din raion în anul de studii 2020-

2021 

 Demersuri către serviciul psihopedagogic în anul de studii 2020-2021 

Constatări Instituția folosește în funcție de nevoi  serviciul social de la APL, pentru 

asigurarea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

bine 

Punctaj acordat: -

0,75  

 

Domeniu: Curriculum / proces educațional  

Indicator 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență (relații 

elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar)  

Dovezi   Prevederi de referință în planul de activitate ale dir.adjunct pe educație în 

anul de studii 2020-2021 

 Ordin intern/Familiarizare și monitorizare, Legea 140 / 

 Planul de activitate cu elevii cu comportament deviant în anul de studii 

2020-2021 

 Proiecte didactice ale orelor la Managementul clasei în anul de studii 

2020-2021 

 Proiecte didactice ale activității extrașcolare pentru anul de studii 2020-

2021 

 Foto de la activități /panou atârnat în sală / 

Constatări  Instituția realizează un process formative cu frecvență considerabilă, 

pentru elevi privitor la prevenirea și combaterea oricărui tip de violență. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

bine 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Indicator 1.2.4. Accesul elevilor/ copiilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, 

mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor Instituției în activitățile de prevenire 

a comportamentelor dăunătoare sănătății 
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Dovezi   Ordin nr.56 din 5.09 2020 de constituire a comisiei CMI 

 Demersuri către parteneri  /asistentul social, APL/ 

 Informații pe panouri 

 Postere, desene, colaje,eseuri,poezii ale elevilor / Dosarele cadrelor 

didactice/ 

Constatări  Personalul instituției, elevii, părinții, reprezentanții legali ai acestora sunt 

implicați systematic în campaniile de prevenire a comportamentelor 

dăunătoare sănătații:antidrug, antitabac, antialcool. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

bine 

Punctaj acordat: -

0,75  

Total standard 3,25 puncte 

 

 

 

 

 

Standard 1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod 

sănătos de viață 

Domeniu: Management 

Indicator 1.3.1. Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănătate și alte instituții cu atribuții 

legale în acest sens în promovarea valorii sănătății fizice și mintale a elevilor/ copiilor, în promovarea 

stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi   Procese verbale de la ședințele cu părinții/Registru anul de studii 2020-

2021/ 

 Ordin nr.115 din 16.04.2019 cu privire la instruirea în domeniul 

securității electrice./o data la 2 ani se instruiește. 

 Materiale demonstrative de activitate cu părinții/Dosarul cadrului 

didactic/ 

 Informații la panou 

 Organizarea trainingului la comisia metodică a diriginților , martie  2021. 

Constatări  Toți factorii implicați  lucrează în promovarea valorii sănătății fizice și 

mentale a elevilor.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

bine 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor 

materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională etc.) 

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

Dovezi   Parteneriat cu serviciul psihopedagogic, demers în anul de studii 2020-

2021 

 Fișe de evidență ale elevilor(la psiholog) 

 Planificarea directorului educative /la capitolul Serviciul psihopadagogic/ 

Constatări  Instituția colaborează cu Serviciul SAP. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: -1  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de 

prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de prevenire a surmenajului și de 

profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea accesului elevilor/ copiilor la 

programe ce promovează modul sănătos de viață 
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Dovezi   Managementul clasei/ Registrul clasei/anul de studii 2020-2021 

 Dozarea temelor pentru acasă, în agendele elevilor în anul de studii 2020-

2021 

 Adresări către psiholog, medic, invitați la ședințele cu elevii 

 Prevederi de referință în Planul dir.educativ pentru anul de studii 2020-

2021 

 Procese-verbale ale ședințelor cu părinții, anul de studii 2020-2021 

Constatări  Prin convorbiri cu părinții, , cu personalul medical. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

Total standard 3,75 puncte 

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția asigură securitatea și 

protecția tuturor elevilor. 

 Dezvoltă parteneriate comunitare în 

vederea protecției integrării fizice și 

psihice a  fiecărui elev. 

 Oferă sertvicii de support pentru 

promovarea unui mod sănătos de 

viață. 

 Iresponsabilitatea părinților  în 

susținerea elevilor. 

  

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

*Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare 

Domeniu : Management 

Indicator 2.1.1. Definirea, în planul strategic/ operațional de dezvoltare, a mecanismelor de 

participare a elevilor/ copiilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri și instrumente ce 

asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce țin de 

interesul lor imediat 

Dovezi   Mecanizme de asigurare în planul strategic și operational/Domeniul 

dat/anul de studii 2020-2021 

 Organizarea activităților ce confirm participarea elevilor la soluționarea 

problemelor/CE, CA/anul de studii 2020-2021. 

 Procese verbale ale /CA,CE/anul de studii 2020-2021 

 Cota parte a elevilor în CA/Reprezentant  Zolotușca Grigore cl.IX/anul 

de studii 2020-2021 

 Consiliul Elevilor/Președinte Chiriac Tatiana cl.VIII-a, anul de studii 

2020-2021 

Constatări  Administrația instituției de invățământ are definite în Planul strategic și 

planul operational mecanisme de asigurare a participării elevilor la 

soluționarea problemelor și luarea deciziilor care vizează direct viața lor 

școlară prin cota parte a elevilor în CA 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

BINE 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și 

autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/ copii 

Dovezi   Consiliul elevilor, anul de studii 2020-2021, Președinte Chiriac Tatiana 

 Planul de activitate al CE, anul de studii 2020-2021 

 Observarea direct a modului de organizare 

 Chestionar adresat elevilor 
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 Procese vervale ale ședințelor Consiliului elevilor, anul de studii 2020-

2021/Vezi mapa CE/ 

 Boxa de opinii, anul de studii 2020-2021 

Constatări   În gimnaziu există o structură asociativă a elevilor, constituită 

democratic și autoorganizată care participă la luarea deciziilor cu privire 

la aspectele de interes pentru elevi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Indicator 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a 

elevilor/ copiilor (pagini pe rețele de socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative etc.) 

Dovezi   Mijloace de comunicare scrise(sondaje, panouri informaționale) 

 Mijloace de comunicare scrise(mesaje…) 

 Mijloace de comunicare online-Platforma unică Teams. 

 Mijloace de comunicare orale:discuții individuale, expunerea  și 

argumenatrea opiniilor în timpul orelor. 

Constatări  Înstituția asigură activitatea sistematică și calitativă a mijloacelor de 

comunicare ce reflect opinia liberă a elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de viața 

școlară, în soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului educațional, în 

evaluare propriului progres 

Dovezi   Activități extrașcolare ale elevilor în anul de studii 2020-2021 

 Planuri proprii de acțiune/Vezi portofoliul clasei/ 

 Ora la managementul clasei /Registre școlare pentru anul de studii 2020-

2021 

 Activități de voluntariat/Salubrizare la monumental satului, cimitirul 

satului/în anul de studii 2020-2021 

Constatări  Elevii în cadrul orelor și activităților exprimă opinia personal referitor la 

demersal educational realizat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

foarte bine 

Punctaj acordat: -2  

Total standard 6 puncte 

 

Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în 

procesul educațional 

Domeniu: Management  

Indicator 2.2.1. Existența unui set de proceduri democratice de delegare și promovare a părinților în 

structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile de asigurare a progresului școlar, de informare 

periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de comunicare pentru 

exprimarea poziției părinților și a altor subiecți în procesul de luare a deciziilor 

 

Dovezi   Asistențe la ore reciproce de cadrele didactice, administrația instituției în 

anul de studii 2020-2021. 

 Includerea părinților în componența CA, anul de studii 2020-

2021.Părintele Jeverdan Vasile. 

 Chestionare 

Constatări  Instituția de învățământ a elaborate un set de procedure democratice de 

delegare, promovare a părinților în structurile decizionale ale școlii. 



11 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

 

Indicator 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte ce țin 

interesul elevului/ copilului, și a acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor de 

învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi  Acorduri de parteneriat cu APL, Biserica , Asistentul social, Centrul 

medicului de family în anul de studii 2020-2021 

 Fotografii la panou/atârnat pe sală/ 

Constatări  Instituția promovează sistematic și valorifică efficient parteneriate cu 

diverși reprezentanți ai comunității, pe aspect ce țin e interesul elevului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în 

consiliul de administrație, implicarea lor și a elevilor, ca structuri asociative, în luarea de decizii, 

beneficiind de mijloace democratice de comunicare, implicarea părinților și a membrilor comunității 

în activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate pentru toți copiii 

Dovezi   Participare părinților în componența CA în anul de studii , /Reprezentant 

Jeverdan Vasile/anul de studii 2020-2021 

 Participarea elevilor  în componența CE, /Chiriac Tatiana –

președinte/anul de studii 2020-2021 

 

Constatări  Instituția implică permanent părinții și comunitatea în procesul de luare a 

deciziilor cu privire la educație, inclusive în CA, în activități orientate 

spre educația de calitate pentru toți elevii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a comunității la 

elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea 

acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional 

Dovezi   Plan strategic, anul de studii 2020-2021 

 Plan operational, anul de studii 2020-2021 

 Scrisori de mulțumire părinților 

 Pliante, felicitări 

 Responsabil în cadrul concursurilor, activitățulor educaționale, pregătirea 

elevului pentru școală…/dir.educ.anul de studii 2020-2021/ 

 Procese verbale ale ședințelor cu părinții, anul de studii 2020-2021 

 Evenimente, organizarea excursiilor, activităților pe interese, anul de 

studii 2020-2021 

Constatări  Administrația institușîției promovează participarea structurilor 

associative ale elevilor la elaborarea documentelor programatice , la 

pedagogizarea părinților… 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

Total standard 6 puncte 
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Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o 

societate interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management  

Indicator 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă, 

prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi   Vizita în școală a persoanelor din comunitate de diverse etnii în anul de 

studii 2020-2021 

 Activități organizate în cadrul diverselor sărbători, anul de studii 2020-

2021 

 Decada activităților pe discipline în anul de studii 2020-2021 

Constatări  Instituția de învățământ promovează respectful diversității 

culturale,entice, religioase../Planul annual 2020-2021/ 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

 

Indicator 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, 

religioase și de valorificare a multiculturalității în toate documentele și în activitățile desfășurate în 

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi   Comentarii, discuții cu membrii comunității 

 Activități realizate în parteneriat cu instituții representative din 

comunitate(biserica, poliție - Instruire La Strada, autoritățile sanitare-

monitorizarea elevilor bolnavi) 

Constatări  În cadrul activităților realizat în parteneriat, biserica , medical de familie, 

biblioteca sătească… 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/ copil 

indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă, încadrarea în promovarea 

multiculturalității, valorificând capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor și varietatea de resurse 

(umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților 

Dovezi   Comunicare prin SMS 

 Discuții individuale cu elevii , anul de studii 2020-2021 

 Consultații individuale / diriginte-elev-părinte/ 

 Fișe de monitorizare/explicații-dir.educativ/, anul de studii 2020-2021 

Constatări  Instituția de învățământ crează condiții pentru abordarea echitabilă și 

valorizantă a fiecărui elev. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor/ 

copiilor și ale cadrelor didactice, a viziunilor democratice de conviețuire armonioasă într-o societate 

interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi   Activități /evenimente cu tematică respective, anul de studii 2020-2021 

 Diplome de participare la diferite concursuri, anul de studii 2020-2021 

Constatări  Elevii demonstrează cunoașterea și respectarea culturii și tradițiilor altor 

comunități entice din RMoldova. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 
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Total standard 6 puncte 

 

Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Oportunitatea de a colabora în cadrul 

activităților organizate. 

 Organizarea discuțiilor individuale 

 Crearea condițiilor pentru abordarea 

achitabilă și valorizantă a fiecărui 

elev. 

 Slaba participare a părinților în 

organizarea discuțiilor 

individuale 

  

 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

*Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, 

origine și stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime pentru 

realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

Domeniu: Management 

Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire la 

educația incluzivă (EI), a strategiilor de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a proiectelor de 

asigurare a incluziunii prin activitățile multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de 

sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi   Planul strategic  și cel operational al instituției conține scopuri, activități 

care se bazează pe principiul Educației pentru toți, anul de studii 2020-

2021 

 Domeniul educației inclusive din Planul strategic și cel operational, anul 

de studii 2020-2021 

 Rezultatele chestionării elevilor , angajaților, părinților cu pivire la 

educația incluzivă, 2020-2021 

 Raport de activitate al Comisiei multidisciplinare interne, anul de studii 

2020-2021 

Constatări  Instituția dispune de documentația politiciistatului cu privire la educația 

incluzivă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

foarte bine 

Punctaj acordat: -2  

 

Indicator 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru 

procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin pentru 

copiii cu CES 

Dovezi   Ordin  cu privire la CMI , 05.09.2020 

 Raport de activitate al CMI pentru anul de studii 2020-2021 

 Ordin cu privire la constituirea comisiei pentru elaborarea PEI 

 Parteneriate stabilite dintre instituția de învățământ, asistența 

social,centrul medicilor de familie în scopul identificării copiilor cu CES 

din comunitate. 

 Acordul părinților pentru evalusrea copiilor/Mapă, dosarul elevilor/ 

 Procese-verbale ale ședințelor Comisiei multidisciplinere 

intrașcolare/Registrul de procese verbale, anul de studii 2020-2021/ 

Constatări  Administrația instituției  crează structure, mecanizme și procedure de 

sprijin pentru procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor 

copiilor 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

foarte bine 

Punctaj acordat: -1  
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Domeniu: Capacitate instituțională 

*Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES, elaborarea 

actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența înmatriculării elevilor  

 

Dovezi   Informație privind toți copiii de vârstă școlară din comunitate, inclusive 

a celor cu CES /Sime . Baza de date, Registrul Școlarizare, anul de studii 

2020-2021/ 

 Lista copiilor în situație de risc(conform Legii nr.140 din 

14.06.2013)/Mapă dir.educativ/, /Mapa CES 

Constatări  Instituția de invățământ are o bază de date a tuturor copiilor de vîrstă 

școlară din comunitate , inclusive a celor cu CES și privnd evoluțiile 

demografice.De asemenea dispune de Lista copiilor în situații de risc. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev/ copil și 

asigurarea activității Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin, în 

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi   PEI elaborate pentru fiecare elev cu CES , întocmite în conformitate cu 

normele aprobate-la necesitate 

 Raport-rezultatul analizei interviurilor realizate cu elevii , părinții elevilor 

cu CES, /Mapa CMI 

 

Constatări  Administrația monitorizează înregistrarea și evidența datelor 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile 

specifice ale fiecărui elev/ copil și asigurarea unui Plan educațional individualizat (PEI), curriculum 

adaptat, asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin 

Dovezi   Activități organizate în instituția de învățământ-la necesitate 

 Rezultatelr analizei fondului bibliotecii cu referire la materialele 

didactice, acte normative privind implimentartea educației inclusive 

 PEI elaborate în conformitate –Ghidul de implimentare aprobat prin 

Ordinul ME nr.952 din 06.12.2011 

Constatări  PEI elaborate pentru elev cu dezabilități severe 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

Total standard 8 puncte 

 

Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, 

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 

Indicator 3.2.1. Existența, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare și 

combatere a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale 

Dovezi   Regulamentul intern al instituției aprobat la aprobat la CA la 21 .08.2020 

 Contractele de muncă, acorduri adiționale , anul de studii 2020-2021 

 Fișele de post al angajaților ce conțin stipulări privind obligativitatea 

sesizării cazurilor de violență, neglijare, exploatare și traffic al copilului, 

aprobate la 21.08.2020 

 Raport de sesizare (în cazul existenței formelor de discriminare)-la 

necessitate. 
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Constatări  Administrația instituției de învățământ dispune de mecanisme de 

identificare și combatere a oricărei forme de discriminare și de respectare 

a diferenților individuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: -1  

 

 

 

 

 

Indicator 3.2.2. Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității, în planurile strategice și 

operaționale ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile 

copiilor cu CES 

Dovezi   Domeniul educației inclizive din Planul strategic și operational, aprobat 

la 23.08.2020 

 PEI ce conține activități  privind dezvoltarea comunicării , modalități de 

ajutorare reciprocă, a toleranței, interacțiuni bazate pe respect reciproc și 

acceptarea diferenților. 

Constatări  Planul strategic și cel operașional  al instituției conține activități privind 

dezvoltatrea comunicării, a toleranței…. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare și informarea 

personalului, a elevilor/ copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la utilizarea acestor proceduri 

Dovezi   Ordin cu privire la numărul copiilor cu CES distribuiți proportional în 

clase. 

Constatări  Cadrele didactice aplică în mod diferențiat curriculum pentru copii cu 

CES conform recomandărilor SAP.În instituție avem un singur elev cu 

CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ adaptat 

pentru copiii cu CES, și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ copiilor, în scopul 

respectării individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi   Curriculum modificat-la necesitate 

 PEI 

Constatări  Se elaborează  în situație de cauză, În anul 2020  am avut 5 elevi cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Indicator 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor 

individuale și de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză 

Dovezi   Chestionare/Mapă , dir.educativ/anul de studii 2020 

 Boxă în cadrul instituției 

Constatări  Sunt applicate chestionare 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

Total standard 7 puncte 
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Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil 

Domeniu: Management 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil 

și sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și utilizarea resurselor 

noi 

Dovezi   Rezultatele analizei lecției, activităților extrașcolare, altor activități 

organizate în cadrul instituției pentru asigurarea unui mediu accesibil și 

sigur pentru fiecare copil. 

 Chestionarea elevilor-la necesitate 

 Chestionarea părinților-la necesitate 

 Bugetul instituției de învățământ cuprinde prevederile educației inclusive 

și cuprinde toate sursele de finanțare, anul de studii 2020-2021. 

 

Constatări Administrația instituției utilizează toate resursele  pentru asigurarea unui 

mediu accesbil și sigur pentru fiecare copil prin rezultatele analizei lecției, 

activităților extrașcolare, rezultatele chestionării elevilor, părinților. 

Măsuri privind administrarea eficientă a clădirilor și terenurilor în care-și 

desfășoară activitatea, asa încît toți elevii să aibă acces la toate resursele și 

facilitățile. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la 

datele de interes public 

Dovezi   Regulamentul intern al  instituției conține stipulări privind protecția 

datelor cu character personal, anul de studii 2020-2021 

 

Constatări  Regulamentul intern al instituției conține stipulări privind protecția 

datelor cu caracer personal. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a 

spațiilor dotate, conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin 

Dovezi   Adaptări ale blocului sanitar 

 Adaptările intrărilor 

 Pante de acces 

 Spații de deplasare și locuri de recreare sigure pentru toți copii. 

Constatări  Instituția de învățământ asigură un mediu accesibil pentru incluziunea 

tuturor copiilor, dar nu dispune de pante de acces. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, utilizând 

tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor 

Dovezi   Rețea funcțională de calculatoare, adaptată la necesitățile tuturor elevilor, 

inclusive celor cu CES. 

 Utilizarea rețelei informaționale pentru informare 
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Constatări  Cadrele didactice utilizează partial TIC adaptate la necesitățile tuturor 

elevilor, inclusive ale elevilor cu CES 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

Total standard 7 puncte 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția  asigură utilizarea tuturor 

resurselor pentru asigurarea unui 

mediu accesibil și sigur pentru 

fiecare copil. 

 Este asigurată protecția datelor cu 

character personal. 

 Aviz negativ al părinților în 

evaluarea primară a elevilor. 

  

 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional de 

calitate 

Domeniu: Management 

Indicator 4.1.1. Orientarea spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a 

resurselor umane și materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției, cu mecanisme de 

monitorizare a eficienței educaționale 

Dovezi   Programul strategic de dezvoltare a instituției  aprobat la CA nr.2 din 

21.10.2020 

 Regulamentul de ordine internă aprobat la CP din 23.08.2020 

 Fișele de post ale angajaților  aprobate la CA nr.  01   din   23.08 .2020 

 Statutul instituției   

 

Constatări  Instituția  demonstrează sistemic și holistic în PDI, orientarea spre 

creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continua a resurselor 

umane și material și conceptualizează mecanizme funcționale de 

monitorizare a eficienței educaționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Indicator 4.1.2. Realizarea efectivă a programelor și activităților preconizate în planurile strategice 

și operaționale ale instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor 

Dovezi   Planificări de lungă durată aprobate la 09.09.2020 

 Regulamentul de atestare a cadrelor didactice pentru anul de studii 2020 

-2021 

 Ordinul de constituire a Comisiei de atestare nr.4 din 09.09.2020 

 Rapoarte de activitate:dir adj.pe instruire,dir.adj.pe educație/anul 2020-

2021 

 Procese verbale ale ședințelor CM și CP/vezi Registrele CM, CP anul de 

studii 2020-2021 

 

Constatări  Activitățile planificate in planurile strategice și operaționale ale instituției 

sunt realizate efectiv. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: -2  

 

Indicator 4.1.3. Asigurarea, în activitatea consiliilor și comisiilor din Instituție, a modului 

transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale, cu aplicarea 
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mecanismelor de monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de 

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

 

Dovezi   PDI 

 Planul de activitate a instituției, anul de studii 2020-2021 

 Proceduri interne de monitorizare și revizuire a planurilor anuale 

operaționale/ manageriale, Ședința metodică nr.1 din 04.09.2020 

 Măsuri de îmbunătățire a proceselor ce demonstrează abateri de la 

obiective. 

 Note informative 

 Rapoarte de activitate, anul de studii 2020-2021 

 Proese-verbale ale CP, anul de studii 2020-2021 

Constatări  Administrația instituției elaborază și aplică mecanisme de monitorizare a 

eficienței educaționale în instituție prin măsuri de îmbunătățire a 

proceselor, plan de remediere și îmbunătățire, rapoarte de activitate, note 

informative… 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: -2  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.1.4. Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea instituției de 

învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Dovezi   Contracte cu diverși furnizori 

 Analize ale raportului număr de copii/număr de săli de clasă 

 Număr de mese , scaune, gradul de corespundere cu particularitățile 

anatomo-fiziologice ale copiilor. 

Constatări  Instituția asigură plenar organizarea procesului educational în raport cu 

obiectivele și cu misiunea sa printr-o infrastructură perfect adaptată 

necesităților sale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Indicator 4.1.5. Prezența și aplicarea unei varietăți de echipamente, materiale și auxiliare curriculare 

necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale acestuia, a 

curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

Dovezi   Mijloace de învățământ și auxiliare curriculare adecvate profilului 

 Fond de carte/fond de material informative 

 Inventarul bibliotecii școlare  

 Contracte de achiziții a fondului de carte, anul de studii 2020-2021 

 Facturi fiscal 

 Planificări ale cadrelor didactice pentru desfășurarea unor ore folosind 

TIC, anul de studii 2020-2021 

Constatări  Instituția dispune de material curriculare necesare aplicării 

curriculumului national, inclusive a componentelor rationale și școlare ale 

acestuia, a curriculumului modificat și a PEI 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice 

(eventual titluri științifice), pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în 

vigoare 

Dovezi   Regulamentul intern al instituției, aprobat la CA, 23 august 2020 
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 Registrul de ordine interioară privind activitatea de bază, anul de studii 

2020-2021 

 Ștatele de personal didactic și auxiliari calificat, anul de studii 2020-2021 

 Dosarele personale-dovezi privind angajarea, promovarea, pregătirea 

psihopedagogică și de specialitate conform prevederilor normativelor în 

vigoare 

 Documente privind normarea activității personalului/Timpul de lucru, 

Repartizarea orelor/ 

 Contracte de muncă, accord aditional pentru anul de studii 2020-2021 

 Fișe și alte documente de evaluare, anul de studii 2020-2021 

 

Constatări  Instituția asigură încadrarea personalului calificat prin 98% de cadre 

deținătoare de grade didactice, unu și doi 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în limitele 

permise de cadrul normativ 

Dovezi   Planul de activitate a instituției, 2021 

 Catalogul școlar 

 Repartizarea orelor opționale,Proces verbal al CP august 2020 

Constatări  Instituția de învățământ aplicăCurriculum Național cu adaptare la 

condițiile locale și instituționale, în limetele premise de cadrul normativ 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

Total standard 13 puncte 

 

Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu 

finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

Indicator 4.2.1. Monitorizarea, prin proceduri specifice, a realizării curriculumului (inclusiv 

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi   Planul de activitate a instituției, anul de studii 2020-2021 

 Planul de remediere și înbunătățire 

 PEI 

 Curriculum modificat-la necessitate 

Constatări  Administrația instituției monitorizează prin sursele specificate la dovezi, 

procedure specific realizarea curriculumului 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

 

Indicator 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de 

recrutare și de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale, 

instituționale și naționale 

Dovezi   Domeniul din Planul strategic și cel operational, anul de studii 2020-2021 

 Graficul de formare continua a cadrelor didactice, anul 2020-2021 

Constatări  90% din cadrele didactice participă la programe de formare continuă 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
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Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.) pentru 

realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi   Ștatele de personal, 2020-2021 

 Registrul de ordine privind angajarea, transferal și eliberarea personalului 

 Contracte de muncă, acorduri , anul 2020-2021 

 Acorduri adiționale, 2020-2021 

 Fișe de evaluare, 2020-2021 

Constatări  Instituția dispune de toate resursele educaționale necesare pentru 

realizarea dfinalităților stabilite prin curriculum national, ajustându-le 

permanent la cerințele zilei , și asigură, prin acestea, un process 

educational performant. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: -2  

 

Indicator 4.2.4. Monitorizarea centrării pe Standardele de eficiență a învățării, a modului de utilizare 

a resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul 

educațional 

Dovezi   Rețea funcțională de calculatoare 

 Rezultatele observării în cadrul asistențelor la ore/Cartea de asistențe/ 

 Proiecte didactice ale cadrelor didactice, anul 2020-2021 

Constatări  Administrația instituției de învățământ monitorizează aplicarea 

strategiilor didactice interactive, inclusive TIC în procesul de predare-

învățare-evaluare prin rezultatele observării în cadrul asistențelor la ore, 

proiecte didactice, rezultatele evaluărilor semestrială și anuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe 

elev/ copil și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de eficiență 

a învățării 

Dovezi   Proiecte didactice  orientate pe formarea de competențe, 2020-2021 

 Rezultatele asistenței la ore, 2020-2021 

 Note informative, 2020-2021 

 Standarte de eficiență a învățării  

Constatări  Instituția monitorizează și promoveazăneficient elaborara de către cadrele 

didactice a  proiectelor didactice bazate pe formare de competințe. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Indicator 4.2.6. Organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu 

standardele și referențialul de evaluare aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea elevului/ copilului 

Dovezi   Proiecte didactice ale cadrelor didactice, anul de studii 2020-2021 

 Catalogul școlar, 2020-2021 

 PEI-la necesitate 

 Asistențe la ore, 2020-2021, Caietul de asistări. 

Constatări  Instituția desfășoară systematic procesul de evaluare a rezultatelor 

învățării în conformitate cu standardele și refențialul de evaluare 

aprobate, urmărind metodic progresul în dezvoltarea fiecărui copil. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 
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Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu misiunea 

școlii, cu obiectivele din curriculum și din documentele de planificare strategică și operațională 

Dovezi   Proiecte ale activităților extracurriculară, /Mapă , dir.educativ/ 

Domeniul din planul de activitate al directorului educativ 

 Registrul școlar, anul de studii 2020-2021 

 Înregistrări video 

Constatări  Instituția organizează și desfășoară pe parcursul întregului an activități 

extracurriculare în concordanță cu misiunea școlii, cu obiectivele din 

curriculum și din documrentele de planificare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obține rezultate în 

conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care 

beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

Dovezi   Convorbiri 

 Discuții individuale 

Constatări  Instituția asigură sprijinul individual prin activități educaționale care-l 

valorifică pe fiecare elev în parte. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

Total standard 14 puncte 

 

Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul 

educațional 

Domeniu: Management 

Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaționale (bibliotecă, 

laboratoare, ateliere, sală de festivități, de sport etc.) și a participării copiilor și părinților în procesul 

decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi   Orarul lecțiilor, 2020-2021,aprobat la CA , august 2020 

 Orarul activităților extracurriculare, 2020-2021 

 Planul de activitate al bibliotecii, 2020-2021 

 Planul directorului adjunct pentru educație,2020-2021 

 Planul de activitate a instituției, 2020-2021 

 Chestionare 

 Panou informative 

Constatări  Instituția asigură accesul tuuror elevilor la resursele educaționale, 

bibliotecă,sală de sport… 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor și mecanismele de 

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI 

Dovezi   Rezultatele academic ale elevilor semestrială, anuale, anul de studii 2020-

2021 

 Rezultatele concursurilor olimpiade la disciplinele școlare,anul 2020-

2021 

Constatări  Instituția dispune de o bază de date privind performanțele elevilor, care 

cuprind rezultatele academice ale  elevilor: semestrială, anuale, 

rezultatele la olimpiade 
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Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Indicator 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a 

succesului elevului. 

Dovezi   Panou informative 

 Diplome, premii, /Diplomă de gradul III, Diplomă –concursul Limba 

noastră-i o comoară 

 PDI, 2020-2021 

Constatări  Administrația instituției realizează o politică obiectivă, echitabilă și 

trasparentă de promovare a succesului școlar, acordând diplome, premii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/ copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-le 

capacitățile de dezvoltare individuală, și consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ  

Dovezi   Asistență la ore, 2020-2021 

 Chestionare 

Constatări  Elevii manifestă capacitate de învățare eficientă, se încadrează adecvat în 

învățarea interactivă prin cooperare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

Total standard 7 puncte 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Realizarea unei politici obiective, 

echitabile și transparentă de 

promovare a succesului  școlar. 

  

  

  

 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile 

echității de gen 

Domeniu: Management 

Indicator 5.1.1. Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității de 

gen, prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în privința acestor 

politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților de 

prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul 

interrelaționării genurilor 

Dovezi   Planul strategic și operational, 2020-2021 

 Informație refletată în rapoarele instituției, discuții cu elevii și părinții 

Constatări  Administrația  oferă tuturorelevilor, părinților informații complete 

privind programele și activitățile de promovare a echității de gen prin 

discuții, informări. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: -2  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării 

cadrelor didactice în privința echității de gen 
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Dovezi   Numărul de cadre didactice formate la cursuri de formare continua, 2020-

2021 

 Seminare metodologice, 2020-2021 

Constatări  Instituția dispune integral de cadre formate în domeniu 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional – activități curriculare și extracurriculare – în 

vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-

cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen 

Dovezi   Blocuri sanitare pentru ambele genuri 

 Chestionare pentru părinți 

 Analize ale activității didactice, 2020-2021 

 Boxe pentru sugestii și reclamații 

 Ședințe cu părinții, 2020-2021 

 Convorbiri 

Constatări  Administraia instituției desfășoară sistematic activități și desemnează 

bune practice în vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în 

raort cu genul, iar elevii prin participare la activități curriculare și 

extracurriculare  , inclusive care preconizează elimnarea steriotipurilor și 

prejudecațiilor legate de gen 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

Foarte bine 

Punctaj acordat: - 2 

Total standard 6 puncte 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Cunoaşterea problemei şi 

sensibilizarea cadrelor didactice în 

ceea ce priveşte discordanţa între 

structura patriarhală a societăţii, 

diviziunea muncii în funcţie de gen, 

noua ordine socială constituie primul 

pas spre schimbare. 

Abordare şi promovare insuficientă a 

principiului echităţii de gen şi oferirii de 

şanse egale în curriculumul naţional şi în 

manualele în uz; 

  

 Imposibilitatea - lichidarea 

inegalităţii genuriale în 

învăţămînt – rămîne actual şi în 

noile condiţii, în care „unităţile 

de învăţămînt trebuie să devină 

o sursă a transformărilor 

sociale şi a emancipării” 

ambelor genuri, pentru a 

construi un stat cu o 

democraţie participativă 

veritabilă şi matură. Educaţia 

de gen, în acest sens, reprezintă 

o modalitate de schimbare a 

conştiinţei sociale ce conduce 

la reconsiderarea concepției de 

viaţă, extinderea libertăţii de 

alegere, oferind şanse egale de 

autorealizare a potenţialului 

individual feminin şi masculin. 
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Puncte forte Puncte slabe 

 Climat de siguranță și a unei atitudini de 

încredere în conștiinșa părinților,,acesta este 

școala prietenoasă copilului meu 

  

Oportunități Riscuri 

 Monitorizarea și evaluarea , Nomenclatorului de 

documente 

 Parteneriatul cu Serviciile ANSA, Centrul de 

familie 

 Lipsa bazei financiare 

 Migrația populșației care duce la 

scăderea numărului de elevi 

 

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completează pentru Raportul de activitate ce urmează 

a fi prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe]: 

 

Standard 

de calitate 
Punctaj 

maxim * 

Anul de studiu 

2019_-2020__ 

Anul de studiu 

2020__-2021__ 

Anul de studiu 

20__-20__ 

Anul de studiu 

20__-20__ 
 

Autoevalua
re, puncte 

Nivel 
realizare, % 

Autoevalua
re, puncte 

Nivel 
realizare, % 

Autoevalua
re, puncte 

Nivel 
realizare, % 

Autoevalua
re, puncte 

Nivel 
realizare, % 

1.1 10 8,75 87,5% 9,25 92,5%     

1.2 5 3,25 65% 3,25 65%     

1.3 5 3,75 75% 3,75 75%     

2.1 6 6 100% 6 100%     

2.2 6 6 100% 6 100%     

2.3 6 6 100% 6 100%     

3.1 8 6 100%       8 100%     

3.2 7 7 100% 7 100%     

3.3 7 7 100% 7 100%     

4.1 13 13 100% 13 100%     

4.2 14 14 100% 14 100%     

4.3 7 7 100% 7 100%     

5.1 6 6 100%        6 100%     

Total  93,75 94,42% 95,75 95,75%     

 

* În cazul în care un anumit standard sau anumiți indicatori nu se aplică la evaluarea instituției date, la Total se va înscrie suma 

punctelor acordate prin indicatorii evaluabili. 

 

 

 

 

 

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

 
Anul de studiu Nr. total cadre 

didactice 

Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

2019-2020 15 11 4 0 0 

2020-2021 16 14 2 0 0 

      

      

  

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:  

 
Anul de studiu Nr. total cadre de 

conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

se aprobă nu se aprobă 

2019-2020 3   

2020-2021 3   
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Semnătura cadrului de conducere  _______________________ 
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