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Date generale 

Raion/municipiu r. Călărași 

Localitatea s. Horodişte 

Denumirea instituţiei Gimnaziul Horodişte 

Adresa 4424 

Adresa filiale  

E-mail horodiștelt@gmail.com 

Adresa web  

Tipul instituției Gimnaiziu 

Tipul de proprietate Publică  

Fondator/autoritatea administrativă DITS Călărași 

Limba de instruire română 

Numărul total elevi 272 

Numărul total clase 112 

Numărul total cadre de conducere 3 

Numărul total de cadre didactice 21 

Program de activitate  

Perioada de evaluare inclusă în raport 2020-2021 

Director Chicu Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Date privind spațiile școlare și baza tehnico-materială 

(pentru instituțiile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal, extrașcolar) 

 

Suprafața totală a instituției (metri pătrați) 3500/utilizati 1500 

Nr. de blocuri/ etaje 4 blocuri din care 1 cu 

3 etaje 

Nr. sălilor de clasă/ din ele utilizate 25/23 

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 1170 

Bufet/ cantină (nr. de locuri) Da/200 locuri 

Punct medical (metri pătrați) 12 m.p. 

Teren de sport (metri pătrați) 1/2400 m.p., 1/600 

Teren/ Spațiu pentru joacă exterior (nr./ metri pătrați) 2000 m.p. 

Spațiu pentru joacă interior (nr./ metri pătrați) 42 m.p. 

Sală de sport (nr./ metri pătrați ) 300 m.p. 

Sală de festivități (nr./ metri pătrați ) 500 m.p. 

Bibliotecă (metri pătrați) 80 m.p. 

Manuale (nr. exemplare) 25000 buc. 

Literatură artistică, encicopedică, științifică, didactică (nr. titluri) 132016 buc. 

Sală de lectură (nr. de locuri) 15 locuri 

Laborator de chimie (nr./ metri pătrați; dotare: rudimentară, mediocră, modernă) 80 m.p./mediocră 

Laborator de fizică (nr./ metri pătrați; dotare: rudimentară, mediocră, modernă) 80 m.p./mediocră 

Laborator de biologie (nr./ metri pătraţi; dotare: rudimentară, mediocră, 

modernă) 

80 m.p./mediocră 

Alte laboratoare (nr./ metri pătraţi; dotare: rudimentară, mediocră, modernă) - 

Cabinet de informatică (nr./ metri pătrați ) 1/40 m.p. 

Sală de computere (nr./ metri pătrați) 1/40 m.p. 

Nr. de computere 30/35 leptopuri bucăți 

Nr. de table interactive 4 bucată 

Conectare la internet (da/ nu) Da  

Asigurare cu transport (da/ nu) Da  

Sistem de aprovizionare cu apă (da/ nu) Da  

Aprovizionare cu apă caldă Da  

Sistem de canalizare (da/ nu) Nu  

Sistem de încălzire (da/ nu; tip) Da  

Bloc sanitar în interior (da/ nu; dotare: mediocră, modernă) Da/modernă 

Centru de resurse (nr./ metri pătrați) 40 m.p. 

Centru de resurse pentru educația incluzivă (nr./ metri pătrați) 40 m.p. 

Asigurarea condiţiilor pentru copiii cu probleme locomotorii (da/ nu) Nu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensiunea 1. 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  

1) Cererea de inițiere a procedurii de evaluare în vederea autorizării de funcționare proprie 

2) Copia statutului de organizare și funcționare a instituției 

3) Copia Regulamentului de organizare și funcționare a instituției 

4) Copia certificatului de înregistrare a instituției/Avizul Agenției Servicii Publice 

5) Decizia APL cu privire la înființarea/reorganizarea instituției 

6) Act de cercetare tehnică a coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie 

7) Act al serviciului apărării împotriva incendiilor(nu este)/avem doar scrisoarea de 

răspuns 

8) Autorizaţia sanitară de funcţionare a instituţiei CSP Călărași (Anexa) 

9) Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor ANSA(Anexa) 

10) Act de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru funcţionarea sistemelor de 

gaze 

11) Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor 

12) Raport de audit al instituţiei;  

Proiecte tehnice 

 

Constatări 

Instituţia deţine în ordine toată documentația tehnică, sanitaro-igienică și medicală 

obligatorie și monitorizează frecvent, dar cu 1-2 excepții obiective, respectarea normelor 

sanitaro-igienice și de securitate tehnică. 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,75 Punctaj acordat – 0,75 

 

   

Total Punctaj acordat: 0,75 

 

Indicator: 1.1.2. Asigurarea pazei și securității instituției  

 
 

 

Dovezi  

1) Prevederi în Regulamentul intern 

2) Ordinul directorului cu privire la angajarea personalului de pază 

3) Fişe de post pentru personalul de pază 

4) Graficul de serviciu al personalului de pază. 

5) Camere video pe toată suprafața teritoriului. 

 

Constatări 

Paza şi securitatea în instituţie este asigurată de către personalul de pază, obligaţiile cărora 

sunt stipulate în CIM,  Fişe de post şi prin Ordinul directorului,  conform graficului. 

Teritoriul nu este îngrădit 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea:1  

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,75 Punctaj acordat – 0,75 

 

   

Total Punctaj acordat: 0,75 

 

 



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

 

 

Dovezi  

1) Orar echilibrat, unde disciplinele exacte alternează cu celelalte (Panoul 

informativ) 

2) Orar flexibil,unde Educaţia fizică, Educaţia muzicală, Educaţia plastică, Educaţia 

tehnologică nu se proiectează, în orar, la începutul zilei. 

3) Testele de evaluare/tezele sunt repartizate uniform, nu mai mult de1 per zi și mai 

mult de 3 pe săptămână 

4) Orarul sunetelor reglementat și aprobat CA 

 

Constatări 

Orarul elaborat în instituţie este flexibil, echilibrat,  unde disciplinile exacte , artistice, 

umane şi sportive sunt combinate,  aprobat la CA şi CP. Pauzele sunt reglementate în ROI. 

Testele de evaluare repartizate uniform conform graficului la fiecare început de 

lună.(Cabinetul metodic – res. Dir. Adj. Ed.) 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 2 

 

 

 

 

 

Domneiu: 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  

1) Nr. de locuri de lucru la mese/ bănci corespunzător numărului de elevi, la clasă 

2) Clase dotate cu mobilier adaptabil corespunzător ciclului primar şi gimnazial. 

3) Act de predare-primire a băncilor şi scaunelor, pentru clasa de elevi (mapa 

contabilului) 

4) Registrul clasei/ Caietul dirigintelui 

 

Constatări 

În instituţie elevii sunt asiguraţi cu număr corespunzător de mese, scaune conform vârstei, 

aranjaţi de către diriginte conform particularităţilor psihofiziologice. Trebuie de reînoit 

mobilierul pentru clasele gimnaziale. 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0.75 Punctaj acordat – 0,75 

 

Total   Punctaj acordat: 0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicator: 1.1.5. Asigurarea cu echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile etc. în corespundere cu 

parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate  

 

 

Dovezi  

1) Registru de inventariere 

2) Registrul de evidenţă a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor şi materialelor de sprijin 

la: 

Chimie 

Biologie 

Fizica 

Informatică 

Educaţie tehnologică 

Educaţie fizică 

3) Demersuri de solicitare 

4) Mese şi scaune corespunzătoare înălţimii elevilor 

5) Locurile de lucru cu construcţie specifică cerinţelor disciplinei de studiu şi sanitaro-

igienice. 

6) Certificat de valabilitate a reactivelor chimice  

 

Constatări 

Instituţia asigură cu echipamente necesare în limita posibilităţilor pentru buna desfăşurare a 

procesului instructiv. În sălile de chimie, fizică, informatică, biologie, educaţie fizică sunt 

registre de evidenţă a bunurilor, certificate de valabilitate. Adm. adresează demersuri de 

solicitare către CR pentru procurarea utilajelor necesare. Comisia de inventariere duce 

evidenţa în registru 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea:1  

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,75 Punctaj acordat – 0,75 

 

Total   Punctaj acordat: 0,75 

 

Indicator: 1.1.6. Prezența spațiilor pentru prepararea și servirea hranei, cu respectarea criteriilor de 

siguranță, accesibilitate, funcționalitate și confort pentru elevi/ copii  

 

 

Dovezi  

1) Paşaportul sanitar 

2) Fișe tehnologice 

3) Lista produselor alimentare promovate, limitate și  interzise 

4) Fişele examenelor medicale ale angajaţilor cantinei 

5) Planul de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare şi a infecţiilor intestinale 

6) Registrul de rebutare  a produselor alimentare și materiei prime 

7) Registrul de rebutare a bucatelor 

8) Lista de acumulare a produselor alimentare 

9) Încăpere pentru prelucrarea materiei prime 

10) Frigider pentru păstrarea produselor 2bucăți 

11) Sală de masă 

 

Constatări 

Cantina din instituţie corespunde normelor sanitare în vigoare, este funcţională, accesibilă 

pentru toţi elevii. Toate documentele necesare: paşaport sanitar, fişe tehnologice, registre, 

fişele examenelor medicale sunt conform cerinţelor actuale de siguranţă. Dispunem de sală 

de mese, 2 frigidere, nu este cameră frigorifică. 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 1 

 

 



Indicator: 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare (toalete, lavoare), cu respectarea criteriilor de 

accesibilitate, funcționalitate și confort pentru elevi/ copii  

 

 

Dovezi  

1) WC-uri separate pentru băieţi şi fete, în incinta instituţiei, o oală de closet la 30 de 

elevi  

2) Lavoare, unul la 39 de elevi 

3) Apă caldă şi săpun  

4) Uscător electric pentru mâini 

5) WC-uri pentru cadre didactice separat bărbați, femei 

6) Dușuri cu apă caldă pentru fete și băieți separat la intrare în sala de sport inclusiv și wc-

uri 

 

Constatări 

Instituţia dispune de WC separate pentru băieţi şi fete în curte, 4 lavoare, săpun, apă la 

robinet, 4 uscătoare pentru mâini, vestiare separate pentru fete şi băieţi. Nu dispune de duş,  

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea:1  

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 1 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Dovezi  

1) Extinctoare cu termene de valabilitate actuale / lăzi cu nisip, lopată şi căldare 

2) Ieşire de rezervă din instituţie 

3) Hidrant de apă 

4) 40 m țeavă cu furtun de stingere a incediilor 

5) Rezervor de apă 120 tone 

6) Sistemă de alarmă antiincendiu 

 

Constatări 

În instituţie sunt 7 extinctoare ; în curte ladă de nisip, lopată în imediata apropiere la loc 

vizibil; 2 ieşiri de rezervă. 

Sistemul de alarmă antiincendiu necesită profilaxie. 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,75 Punctaj acordat - 0,75 

 

Total   Punctaj acordat: 0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional:  

 

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

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

 

 

Dovezi  

1) Înregistrări în Agenda dirigintelui/ Catalogul clasei 

2) Listele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securităţii în şcoală (la orele de 

fizică, chimie, educaţie tehnologică, educație fizică) 

3) Planul de activitate a directorului adjunct pentru educaţie 

4) Proiecte didactice 

5) Procese-verbale 

6) Informaţii plasate pe  panoul de informații. 

7) Poze de la activităţi 

 

Constatări 

Cadrele didactice din gimnaziu desfăşoară activităţi referitor la tehnica securităţii: ore de 

clasă, concursuri conform Planului de activitate. Sub semnătură elevii sunt informaţi despre 

prevenirea situaţiilor de risc. Se desfăşoară ore opţionale de acordare a primului ajutor. 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   8,75 

 

 

 

Dimensiunea 1.1.  

 

Puncte forte  Puncte slabe 

Management: Instituția asigură Paza și 

securitate foarte bună și elaborează un 

orar echilibrat pentru elevi. 

 

 

 

Capacitate instituțională: Instituția 

sigură la capacitate maximă dotarea cu 

mobilier, echipamente și utilaje în 

cantină de preparare a bucatelor. 

 

Curriculum/proces educațional: 

Instituția desfășoară activități de învățare 

și respectare a regulilor de circulație, a 

tehnicii securității cu planificarea în 

planul de activitate a instituției cu 

regularitate și la necesitate. 

Instituția nu dispune de unele acte 

de la pompieri pe motivul 

insuficienței mijloacelor financiare 

și a costurilor mari pentru lichidarea 

lacunelor. 

Mobilierul, dotarea necesită 

modernizare. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Standard:  1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice 

și psihice a fiecărui  

 

Domeniu: Management:  

 

Indicator: 1.2.1. Colaborarea cu famililie, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții 

legale în sensul protecției elevului/ coplului  
 

 

 

Dovezi  

1) Planuri de acţiuni comune cu APL 

2) Comisariatul de Poliţie 

3) Direcţia Situaţii Excepţionale 

4) Planul de activitate a Consiliului de Administraţie (CA) 

5) Procese-verbale ale şedinţelor CA 

6) ANET (directorul adjunct educativ) 

 

Constatări 

Instituţia colaborează cu APL, Comisariatul de poliţie pentru asigurarea securităţii şi 

siguranţii elevilor. La şedinţele CA este discutat acest subiect şi este întocmit proces verbal. 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea:1  

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

   

Total Punctaj acordat:1  

 

Domeniul: Capacitate instituțională:  

 

Indicator: 1.2.2. Utilizarea profesionistă a resurselor comunitare pentru asigurarea protecției copilului  

 

 

Dovezi  

1) Demersuri /scrisori către resursă 

2) Mesaje e-mail 

3) Adresările  telefonice/demersuri 

 

Constatări 

Instituţia de învăţământ înaintează demersuri în cazurile ANETcătre APL, împreună cu  

asistentul social colaborează pentru asigurarea protecţiei fizice şi psihice a copilului. 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 1 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul: Curriculum/ proces educațional:  

 

Indicator: 1.2.3. Activități de prevenire și combatere a oricărui tip de violență  



 

 

Dovezi  

1) Prevederi de referinţă în planul de activitate ale directorului adjunct pentru 

educaţie/diriginte 

2) Ordine ale directorului 

3) Planul de activitate cu elevii cu comportament deviant/ listele 

4) Proiecte didactice ale orei de dirigenţie 

5) Proiecte didactice ale activității extraşcolare  

6) Agenda dirigintelui/ Catalogul clasei 

7) Fotografii de la activităţi  

8) Fișa postului angajaților 

 

Constatări 

În gimnaziu cadrele didactice desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a violenţei: 

ore de dirigenţie, mese rotunde conform agendei. Directorul prin ordin reponsabilizează 

directorul adjunct pentru educaţie care conform planului de activitate identifică şi lucrează 

cu copiii din grupa de risc 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,75 Punctaj acordat - 0,75 

 

Total   Punctaj acordat: 0,75 

 

 

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

mintale și emoționale a lor  

 

 

Dovezi  

1) PDI 

2) Materiale demonstrative de activitate cu părinţii  

3) Demersuri/ scrisori  

4) Informaţii pe panoul de informații 

5) Fotografii  

 

Constatări 

Adm.  gimnaziului colaborează cu părinţii sau reprezentanţii legali pentru promovarea 

unui mod de viaţă sănătos: starturi vesele „Cu familia la start”, lectorate părinteşti, pliante. 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   4,75 

 

Dimensiunea 1.2.  

 

Puncte forte  Puncte slabe 

Management: Instituția proiectează 

activități strategice și operaționale. 

 

 

Capacitate instituțională: Resursele 

interne sunt folosite eficient de către 

instituție în cazurile ANET 

 

Curriculum/proces educațional: Se 

organizează activități de responsabilizare 

și se asigură parteneriatul între elev-elev, 

elev-cadru didactic, elev-personal 

auxiliar. 

Proiectele strategice și operaționale 

necesită îmbunătățire și 

sistematizare. 

Responsabilizare  adecvată din 

partea conducerii instituției. 

  

 



 

 

 

 

 

 

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 în promovarea valorii sănătății 

fizice și mintale a elevilor/ copiilor, în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate  

 

 

 

 

Dovezi  

1) Cabinetul psihologului 

2) Planul de activitate al psihologului 

3) Fişe de evidenţă ale elevilor (la psiholog) 

4) Portofoliile copiilor (la psiholog) 

5) Procese-verbale 

6) Informaţii pe panoul de aRaportj/site-ul instituţiei 

 

Constatări 

În gimnaziu sânt condiții fizice și resurse metodologice pentru profilaxia problemelor 

psihoemoționale. Psihologul organizează cu elevii mese rotunde, seminare, concursuri... 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 2 
 

 

 

Domeniu: Capacitate instituțională:  

 

Indicator: 1.3.2. Condiții fizice, spații speciale rezervate, resurse materiale și metodologice (mese 

rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională etc.) pentru profilaxia problemelor 

psihoemoționale ale elevilor/ copiilor  

 

 

Dovezi  

1) Registrul clasei 

2) Dozarea temelor pentru acasă, în agendele elevilor/Metodologia managementul temelor 

pentru acasă 

3) Adresări către psiholog/ medic, invitaţii la şedinţele cu elevii 

4) Prevederi de referinţă în planul de activitate educativă a dirigintelui 

5) Procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii 

6) Chestionare, teste, anchete, fişe de evaluare, la clasă  

7) Rapoarte de activitate a diriginţilor  

 

Constatări 

Cadrele didactice desfăşoară măsuri de profilaxie a stresului, surmenajului la: şedinţe cu 

părinţii, informaţii cu dozarea timpului, ore de clasa prin intemediul agendelor, anchetelor, 

registrul clasei, testelor. 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 1 



 

 

 

 

 

Domeniul: Curriculum/ proces educațional:  

 

Indicator: 1.3.3. Sprijinul de inițiative și activități de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, 

de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc.  

 

 

 

Dovezi  

1) Proiectarea de lungă durată a orelor de dirigenţie 

2) Boxă de sugestii ale elevilor, la clasă 

3) Procese-verbale ale şedinţelor organului de autoconducere a clasei, cu decizii formulate  

4) Agenda dirigintelui 

5) Informaţii pe panoul de informații al clasei 

6) Lecția de educație fizică, activitățile extrașcolare, secțiile de sport 

7) Planificarea de lungă durată la educația fizică/modul de viață sănătos, odihna activă, 

odihna pasivă, călirea organizmului, condiția fizică a omului 

 

Constatări 

Cadrele didactice încurajează elevii pentru promovarea unui mod de viaţă sănătos, 

desfăşoară ore de dirigenţie conform planificărilor de lungă durată, colectează date, 

afişează informaţii pe panoul clasei 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea:2  

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 5 

 

Dimensiunea 1.3.  

 

Puncte forte  Puncte slabe 

Management: Instituția colaborează des 

cu părinții. 

 

Capacitate instituțională: Instituția 

asigură spații și resurse metodologice 

pentru  profilaxia psihoemoțională. 

 

Curriculum/proces educațional: 

Instituția realizează activități de 

promovare a modului de viață sănătos. 

Nu toți părinții sunt responsabili și 

activi. 

Spațiile necesită modernizare 

continuă 

 

Sensibilizarea elevilor lentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensiunea II: Participarea democratic 

 

Standard: 2.1. Copiii 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, cu elaborarea procedurilor și instrumentelor ce asigură 

valorizarea inițiativelor lor, cu oferirea de informații complete și oportune pe subiecte ce țin de interesul lor 

imediat  

 

 

 

Dovezi  

1) Mecanisme de asigurare în planul strategic şi operaţional: proiectarea/ organizarea 

activităţilor ce confirmă participarea elevilor la soluţionarea problemelor     

2) Interviuri individuale cu elevii  

3) Procese-verbale ale Consiliilor profesorale şi de administraţie 

4) Cota parte a elevilor în Consiliul de administraţie 

5) Consiliul elevilor 

 

Constatări 

Administraţia gimnaziului asigură mecanisme de participare şi implicare a copiilor în 

procesul educaţional: CA, CE, la proiectarea Planul strategic.  

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 1 

 

 

 

Domeniu: Capacitatea instituțională: 

 

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

autoorganizată  

 

Dovezi  

1) Acte ce vizează activitatea consiliului elevilor/ asociaţia elevilor/ parlamentul elevilor 

etc. (directorul educativ)              

2) Programul de activitate al Consiliului de elevi/Parlamentul şcolar         

3) Planuri proprii de acţiune.        

 

Constatări 

În instituţie activează Consiliul elevilor ales în mod democratic care activează în baza 

unui program, planuri proprii de acţiune.  

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 2 

 

 

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

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



 

 

Dovezi  

1) Mijloace de comunicare scrise (sondaje, panoul de informații sistemul de informare 

publică)     

2) Mijloace de comunicare scrise (fax, scrisori, mesaje)  

3) Mijloace de comunicare on-line:Ofice365/facebook 

4) Mijloace de comunicare orale:  discuţii individuale cu elevii, expunerea şi 

argumentarea opiniilor în timpul orelor etc.            

 

Constatări 

Instituţia dispune de diverse mijloace de comunicare: Panou informativ, Fax, Platformă 

unde elevii îşi pot exprima opiniile prin discuţii, îşi expun părerile şi aduc argumente  

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 1 

 

Domeniul: 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 

evaluarea propriului progres  

 

Dovezi  

1) Progresul continuu concretizat în instrumente măsurabile: 

 Catalogul școlar; 

 Diplome la olimpiade/ concursuri.    

2) Asistenţe la orele de evaluare (referenţialul de evaluare)       

3) Asistenţe la ore (consemnarea evaluării formative, continue)          

4) Aplicarea evaluărilor la decizia instituției/ OLSDÎ/ ME     

5) Chestionarea cadrelor didactice   

6) Concursuri interne cu premii pentru elevi  

7) Raport de autoevaluare           

8) Concursuri externe/raional, național, internațional 

 

Constatări 

Cadrele didactice implică elevii la evaluarea propriului progres aplicând Referenţialul de 

evaluare, teste din partea OLSDI, DÎTS, ,  motivându-i prin diplome şi premii, participând 

la concursurile şcolare 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 6 

 

Dimensiunea 2.1.  

 

Puncte forte  Puncte slabe 

Management: Elevii sunt implicați în 

procesul decizional și se planifică în 

planul managerial 

Capacitate instituțională: Instituția 

asigură democrația autoorganizatorică 

pentru participarea elevilor la luarea 

deciziilor. 

Curriculum/proces educațional: 

Instituția permanent implică elevii în 

viața școlară. 

Participarea elevilor uneori doar la 

necesitate sau solicitare 

 



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

procesul decizional  

 

 

Domeniul: 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  

 

 

 

 

 

Dovezi  

1) Regulamentul intern al instituției                                                                          

2) Interviuri, chestionare, focus grupuri realizate cu reprezentanţi ai cadrelor didactice, 

elevilor, părinţilor, ai comunităţii locale  

3) Includerea părinţilor în componenţa Consiliului de administraţie        

4) Includerea părinților în Consiliul de Etică 

 

Constatări 

Administraţia gimnaziului asigură delegarea democratică a părinţilor în structurile 

decizionale: CA; CE. 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 1 

 

 

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

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

învățare și odihnă pentru elevi/ copii  

 

 

 

Dovezi  

1) Acorduri de parteneriat                                              

2) Protocoale  

3) Convenţii 

4) Fotografii   

5) Înregistrări video  

 

Constatări 

Instituţia are încheiate acorduri de parteneriat cu Gimnaziul ,,Principesa Bibescu,, 

România 2018, Cu sectorul de poliție nr. 3 din s. Horodiște 2021 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domeniul: Capacitate instituțională:  

 

Indicator: 2.2.3. Existența mijloacelor de comunicare pentru exprimarea opiniilor părinților  

 

 

Dovezi  

1) Mijloace de comunicare scrise (sondaje, panoul de informații, sistemul de informare 

publică, agenda elevului).     

2) Mijloace de comunicare scrise (fax, scrisori, mesaje).    

3) Mijloace de comunicare on-line: Chat, Blogul  

4) Mijloace de comunicare orale:  discuţii individuale cu elevii, expunerea şi 

argumentarea opiniilor în timpul orelor.   

 

Constatări 

Instituţia asigură exprimarea opiniei părinţilor prin intermediul mijloacelor de 

comunicare scrisă ( panou informativ, mesaje); discuţii individuale 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 2 

 

 

 

 

Domeniul: Curriculum/ proces educațional:  

 

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

la elaborarea documentelor programatice ale instituției  

 

 

 

Dovezi  

1) Planificarea activităţilor de pedagogizare cu părinţii.  

2) Şedinţele cu părinţii        

3) Procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii.    

 

Constatări 

Cadrele didactice desfăşoară activităţi de pedagogizare a părinţilor: şedinţe, ore 

practice, Ziua uşilor deschise 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 6 

 

Dimensiunea 2.2.  

 

Puncte forte  Puncte slabe 

Instituția implică la necesitate, periodic 

și sistematic părinții în procesul de 

educație participativă școlară. 

 

  

Responsabilitate medie din partea 

părinților 

 



 

 

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 

și colectarea feed-backului din partea partenerilor comunitari  

 
 

 

Dovezi  

1) Planul de activitate al instituţiei        

2) Activităţi de promovare a diversităţii culturale, etnice, lingvistice, religioase                                             

3) Acte reglatorii                                                          

4) Vizita în şcoală a persoanelor din comunitate de diferite etnii     

5) Activităţi organizate în cadrul diverselor sărbători.  

6) Decada activităţilor pe discipline.               (Ziua Disciplinelor şcolare)               

 

Constatări 

Administraţia gimn. promovează respectul diversităţii culturale prin: Ziua disciplinelor 

şcolare, concursuri, festivităţi, proiect Dialog intercultural, (planul managerial, mapa 

directorului educativ) 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor -1  Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 1 

 

 
 

Indicator: 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității cultural entice, lingvistice, 

religioase, și de valorificare a multiculturalității în toate documente și în activitățile desfășurate în 

instituție și colectarea feetbakului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

 

 

Dovezi  

1) Feedback-uri online/ directe din partea comunităţii.  

2) Comentarii, discuţii cu membrii comunităţii.             

3) Activităţi realizate în parteneriat cu instituţii reprezentative din comunitate (biserică, 

autorităţile sanitare, poliţie etc.)         

4) Activităţi didactice şi extracurriculare organizate de autorităţile locale sau de alţi 

reprezentanţi ai comunităţii (cu resurse materiale, umane, informaţionale, acces la 

spaţii şi facilităţii etc.)  

 

Constatări 

În cadrul proiectului Dialog intercultural am desfăşurat activităţi în parteneriat cu 

Biserica, Centrul de sănătate, Poliţia: mese rotunde, trainning,  

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 1 

 

 

 

 

 



Capacitate instituțională:  

 

Indicator: 2.3.3. Varietatea de resurse (umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a 

stereotipurilor și prejudecăților, întru a anticipa consecințele negative ale acestora  

 

 

Dovezi  

1) PDI           

2) Planul de activitate al instituţiei    

3) Proiect/ plan de activităţi specifice diferitelor comunităţi culturale, etnice, lingvistice, 

religioase  

4) ARaportrea, în şcoală, a rezultatelor  diferitelor activităţi specifice diferitelor 

comunităţi culturale, etnice, lingvistice, religioase prin postere, gazete de perete, 

fotografii, expoziţii e 

5) Participarea profesorilor şi elevilor în cadrul proiectului Dialog       intercultural în 

Moldova 

 

Constatări 

Conform PDI, Planului de activitate un grup de profesori şi elevi au participat în cadrul 

proiectului Dialog intercultural, au desfăşurat cu elevii, părinţii, APL activităţi de 

combatere a stereotipurilor, prejudecăţilor: seminare, ateliere  

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 2 

 

 

Domeniul:Curriculum/ proces educațional:  

 

Indicator: 2.3.4. Reflectarea, în acțiunile elevilor și ale cadrelor didactice, a viziunilor democratice de 

conviețuire armonioasă într-o societate interculturală  

 

 

 

 

 

Dovezi  

1) Fişe de monitorizare privind respectarea diversităţii culturale, etnice, lingvistice, 

religioase în şcoală.      

2) Activităţi educaţionale privind respectarea diversităţii culturale, etnice, lingvistice, 

religioase în şcoală       

3) Interviuri/ chestionare aplicate elevilor, părinţilor, cadrelor didactice   

4) Discuţii individuale cu elevii, părinţii, cadrele didactice          

 

Constatări 

Cadrele didactice şi elevii au participat la  redescoperirea istoriei ,, originea romilor,, 

documentarea și analiza informațiilor/lecțiile de istorie/registrul școlar 2019-2020 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,75 Punctaj acordat -1,5  

 

Total   Punctaj acordat: 5,5 

 

Dimensiunea 2.3.  

 

Puncte forte  Puncte slabe 

Instituția promovează și monitorizează 

valorile de etnie, culturale și lingvistice 

permanent 

Participare pasivă din partea etniilor 

minoritare 



Dimensiunea III: Incluziunea Educațională 

 

Standardul: 3.1. Instituția educa-țională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, 

origine și stare soci-ală, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime pen-

tru realizarea și dez-voltarea potențialu-lui propriu în procesul educațional  

 

Domeniul: Management: 

  

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

educația incluzivă, a documentelor de asigurare a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES  
 

 

Dovezi  

1) Planul strategic şi cel operaţional al instituţiei de învăţământ conţine scopuri, activităţi 

care se bazează pe principiul Educaţiei pentru TOŢI                          

2) Extrasele din Planul strategic şi cel operaţional a instituţiei de învăţământ cu privire la 

educaţia incluzivă  sunt Raportate în loc vizibil                                         

3) Rezultatele chestionării elevilor, angajaţilor instituţiei, părinţilor elevilor privind 

implementarea în cadrul instituţiei a educaţiei incluzive *  (chestionare Copii cu CES 

acceptare sau neglijare) 

 

 

Constatări 

În Planul strategic şi cel opţional al instituţiei   sunt planificate activităţi bazate pe 

principiul educaţiei pentru toţi, rapoartele, extrasele din PS sunt plasate în mape în loc 

accesibil 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,5 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 1 

 

 

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

procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor  

 

 

Dovezi  

 

1) Ordin cu privire la crearea Centrelor de resurse pentru educaţia incluzivă în cadrul 

instituţiei de învăţământ.                                          

2) Ordin cu privire la instituirea cadrului didactic de sprijin responsabil pentru 

coordonarea activităţii Centrului de resurse pentru educaţia incluzivă             

3) Ordin cu privire la angajarea cadrului didactic de sprijin pentru facilitarea incluziunii 

şcolare a 10 copii cu dezabilități uşoare sau moderate sau a 5 copii cu dezabilități 

severe, profunde sau asociate  

4) Rezultatele observărilor privind  crearea în instituţia de învăţământ a serviciilor de 

sprijin pentru copiii cu CES şi dotarea acesteia cu echipamentul necesar pentru 

susţinerea şi favorizarea educaţiei incluzive a copiilor cu dezabilități                          

 

Constatări 

În gimnaziu CREI este  creat în baza ordinului, dotat cu mobilier şi echipament necesar, 

material didactic pentru desfăşurarea activităţilor. CDS este numit prin ordinul directorului 

şi activează în comun cu CMI 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 1 

 

 



Domeniul: Capacitate instituțională:  

 

Indicator: 3.1.3. Baza de date a copiilor de vârstă școlară din comunitate, inclusiv a celor cu CES, 

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

 

 

Dovezi  

1) Informaţie privind toţi copiii de vârstă şcolară din comunitate, inclusiv a celor cu CES. 

Lista copiilor în situaţie de risc (conform Legii nr.140 din 14.06.2013) 

 

Constatări 

Instituţia de învăţământ dispune de listele copiilor de vîrstă şcolară şi preşcolară, inclusiv 

a celor cu CES, a copiilor în situaţie de risc.  

Recensământul școlar din teritoriu. 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,75 Punctaj acordat – 1,5 

 

Total   Punctaj acordat: 1,5 

 

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

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

necesitățile copiilor. 

 

 

Dovezi  

1) Planuri educaţionale individualizate elaborate pentru fiecare elev cu cerinţe 

educaţionale speciale din instituţia de învăţământ care necesită conform raportului 

Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică de individualizare a procesului educaţional  

2) Planurile educaţionale individualizate sunt întocmite în conformitate cu normele 

aprobate                           

3) Planurile educaţionale individualizate sunt monitorizate cel puţin o data la jumătate de 

an                                  

4) Fiecare copil cu CES din instituţia de învăţământ dispune de condiţii specifice şi 

individualizate  pentru evaluarea finală şi certificare în conformitate cu cerinţele 

educaţionale speciale                                               

5) Rezultatul analizei interviurilor realizate cu elevii, părinţii elevilor cu CES      

6)  Ordin de constituire a Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare                                                                 

7) Procese-verbale ale şedinţelor Comisiei multidisciplinare intraşcolare                                                                 

8) Registru  de evidenţă a proceselor verbale                  

9) Acordul părinţilor pentru evaluarea copiilor      

10) Număr de cazuri referite de către Comisia Multidisciplinară Intraşcolară la 

Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică raional/municipal                                                                      

 

Constatări 

Inst. de învăţământ monitorizează progresul şi dezvoltarea fiecărui copil cu CES o dată la 

jumătate de an, PEI sunt completate împreună cu cadrele didactice şi CDS, aprobate de 

director,  cu acordul părinţilor. Rezultatele sunt înregistrate în Registru de către CDS 

În gimnaziu funcţionează CMI numită prin ordin, completând documentele necesare, 

procese verbale, acordul părinţilor 

În instituţie evaluarea complexă este efectuată de către colaboratorii SAP. În cazuri 

complicate sunt invitaţi specialiştii 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 1 

 

 

 

 



Domeniul: Curriculum/process educațional: 

 

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

specific ale fiecărui elev/copil și asigurarea unui Plan educațional individualizat PEI, curriculum 

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

 

 

 

Dovezi  

1) PEI elaborat în conformitate cu Structura – Model şi Ghidul de implementare aprobat 

prin Ordinul ME Nr. 952 din 06.12.2011     

2)  Ordin de angajare a asistentului personal. (HG Nr. 351 pentru aprobarea 

Regulamentului privind redirecţionarea resurselor financiare în cadrul reformării 

instituţiilor rezidenţiale)  

3) Rezultatele analizei lecţiilor, activităţilor extraşcolare, altor activităţi organizate în 

cadrul instituţiei de învăţământ                                                                    

4) Rezultatele analizei fondului bibliotecii cu referire la materiale didactice, acte 

normative privind implementarea educaţiei incluzive     

 

Constatări 

Toate PEI sunt elaborate conform structurii Model din Ghid, aprobate de directorul 

gimnaz. , semnat cu acordul  părinţilor 

Instituţia nu dispunne de asistent personal pentru copiii care necesită servicii individuale/ 

ocazional asigură sprijin CDS pentru acești elevi. 

Cadrele didacice, CDS folosesc materialele didactice din CREI: fişe de observare, jocuri 

didactice. 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 6,5 

 

Dimensiunea 3.1.  

 

Puncte forte  Puncte slabe 

Instituția nu diferențiază elevii după 

criterii etnice, lingvistice, rasă... 

Monitorizarea progresului 

presupune sistematizare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

respectă diferențele individuale  

 

Domeniul: Management:  

 

Indicator: 3.2.1. Funcționalitatea mecanismelor pentru identificarea și combaterea oricăror forme 

de discriminare  
 

 

Dovezi  

1) Regulamentul intern al instituţiei, Contractele de muncă şi fişele de post ale angajaţilor 

conţin stipulări privind obligativitatea sesizării cazurilor de violenţă, neglijare, 

exploatare şi trafic al copilului                      

2) Procese verbale ale Consiliului profesoral privind organizarea şedinţelor de informare a 

tuturor angajaţilor instituţiei (cel puţin 1 şedinţă) privind procedura de identificare, 

înregistrare şi evaluare iniţială a cazurilor suspecte de violenţă, neglijare, exploatare şi 

trafic al copilului                                                                         

3) Raport de sesizare, Formularele-tip, registre (În cazul existenţei formelor de 

discriminare)   

 

Constatări 

În Fişele de post a tuturor angajaţilor sunt stipulate obligaţiuni privind sesizarea cazurilor 

de ANET al copilului. Responsabil ANET din gimnaziu are toate document. necesare 

privind procedura de identificare, înregistrare a cazurilor de ANET  

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat -1  

 

Total   Punctaj acordat: 1 

 

Indicator: 3.2.2. Promovarea diversității, în planurile strategice și operaționale ale instituției, prin 

programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile copiilor cu CES  

 

 

Dovezi  

1) Planul strategic şi cel operaţional al instituţiei de învăţământ conţin activităţi privind 

dezvoltarea comunicării, modalităţilor de ajutorare reciprocă, a toleranţei, precum şi 

promovarea interacţiunilor interpersonale bazate pe respect reciproc şi acceptarea 

diferenţelor                                                                   

2) Planul strategic şi cel operaţional al instituţiei de învăţământ conţin activităţi planificate 

cu părinţii     

3) Planul operaţional a  instituţiei de învăţământ conţin activităţi de comunicare şi 

relaţionare cu familia copilului cu CES pentru implicarea în realizarea PEI   

 

Constatări 

! PDI conţine activităţi ce promovează diversitatea: La start cu familia, implicarea 

părinţilor la diverse matinee. La realizare PEI - Cercul Mânuţe pricepute „O floare pentru 

mama”  

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domeniul: Capacitate instituțională: 

 

Indicator: 3.2.3. Informarea personalului, copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la 

prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea și soluționarea situațiilor de discriminare  

 

 

 

Dovezi  

1) Ordin de angajare a unei persoane desemnate din rândul membrilor administraţiei 

instituţiei în calitate de coordonator al activităţilor de prevenire, identificare, raportare, 

referire şi asistenţă în cazurile de violenţă faţă de copii     

2) Rezultatele chestionării elevilor, părinţilor privind şedinţele de informare a copiilor şi 

părinţilor, persoanelor în grija cărora se află copiii, membrilor comunităţii privind 

modul de sesizare a cazurilor suspecte de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al 

copiilor, precum şi cadrul legal în domeniu              

3) Adunare generală cu părinţii despre pericolul Balenei albastre cu invitaţia specialiştilor 

de la Spitalul raional „Tineri pentru tineri” 

 

Constatări 

În instituţie este desemnată prin ordinul direct. Coordonator ANET care identifică, 

raportează cazurile de violenţă. 

În instituţie se desfăşoară activităţi de informare (sub semnătură) cu elevii, părinţii, 

cadrele didactice cu privire la sesizarea cazurilor de ANET: şedinţe, ore de clasă, 

chestionare 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   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, în scopul de a trata copiii în mod echitabil  

 

Dovezi  

1) Număr copiii care au trecut de la Curriculumul modificat la Curriculumul general 

2) Rezultatele observării privind desfăşurarea orelor la clasă, activităţilor extraşcolare; 

activităţilor educaţionale desfăşurate la Centrul de Resurse pentru educaţia incluzivă cu 

participarea elevilor cu CES şi a copiilor normativi 

3) Rezultatele analizei privind aplicarea autoevaluării elevilor, evaluărilor formative şi ale 

feedback-ului pentru optimizarea procesului de învăţare   

4) Date privind progresul şi dezvoltarea elevilor  

Rezultatele chestionării  părinţilor privind informarea elevilor şi părinţilor, inclusiv ai 

celor cu CES privind progresul realizat şi rezultatele şcolare 

 

Constatări 

Cadrele didactice aplică în mod diferenţiat CM pentru copiii cu CES conform 

recomandărilor SAP, dar copiii care au trecut de la CM la CG nu avem 

Copiii cu CES sunt incluşi echitabil în toate activităţile şcolare, participă la cerc în CREI 

Cadrele didactice evaluază copiii cu CES sistematic, stabilesc alte finalităţi în CM, sunt 

notaţi, chestionaţi 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 2 

 

 

 



Indicator: 3.2.5. Recunoașterea de către copii a situațiilor de discriminare și aducerea la cunoștința 

cadrelor didactice a cazurilor de nerespectare a diferențelor individuale  

 

 

 

Dovezi  

1) Boxă în cadrul instituţiei pentru raportarea cazurilor de violenţă, 

neglijare, exploatare şi trafic din partea semenilor şi adulţilor 

2) Ordin privind desemnarea unei persoane responsabilă de analiza 

contestaţiilor/reclamaţiilor  din boxă              

3) Materiale cu privire organizarea cel puţin a unui seminar privind procedurile de 

prevenire, identificare, semnalare, evaluare şi soluţionarea suspiciunilor sau acuzaţiilor 

de abuz/ neglijenţă a copiilor. 

 

Constatăr

i 

Responsabil ANET din instituţie desfăşoară activităţi de informare, de prevenire a 

cazurilor de abuz: seminare, ore de clasă, convorbiri individuale 

Ponderea 

și 

puncataju

l acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 7 

 

 

Dimensiunea 

3.2.  

 

Puncte forte  Puncte slabe 

Indicatorul reprezintă înstituția 100% Planificarea identificării și 

prevenirii situațiilor 

descriminatorii necesită 

perfecționare continuă 

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 și identificarea, procurarea și utilizarea resurselor noi 

 

 

 

Dovezi  

1) Rezultatele analizei lecţiei, activităţilor extraşcolare, altor activităţi organizate în 

cadrul instituţiei pentru asigurarea unui mediu accesibil şi sigur pentru fiecare copil                                                                          

2) Rezultatele chestionării elevilor, părinţilor elevilor privind asigurarea unui mediu 

accesibil şi sigur pentru fiecare copil  

 

Constatări 

Administraţia instituţiei utilizează diverse resurse pentru asigurarea unui mediu  

accesibil, sigur pentru toţi şi cei cu CES şi cei capabili de performanţe:  la ore de clasă, 

cerc pe interese, secţii de sport 

PS al gimnaziului prevede măsuri de administrare eficientă a spaţiului pentru 

desfăşurarea proces. instructiv educativ: CREI, teren de sport, săli de clasă, sală de sport, 

TEREN ARTIFICIAL DE MINI-FOTBAL mese de tenis la care elevii au acces 

Ponderea 

și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat -2  

 

Total   Punctaj acordat: 2 

 

 



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

de interes public  

 

 

 

Dovezi  

1) Regulamentul intern al instituţiei conţine stipulări privind  protecţia datelor cu 

caracter personal  

 

Constatări 

ROI include stipulări privind protecţia datelor cu caracter personal, în Fişa de post 

Ponderea 

și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 1 

 

 

Capacitatea instituțională:  
Indicator:3.3.3. Crearea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor copiilor, a spațiilor dotate, 

conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin  

 

 

Dovezi  

1) Rezultatele observării privind asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea 

tuturor elevilor (adaptări ale blocului sanitar,); spaţii de deplasare şi locuri de 

recreare sigure pentru toţi copiii, inclusiv pentru cei cu CES; transport pentru 

deplasarea copiilor cu dezabilități fizice                     

2) Rezultatele observării privind adaptarea rezonabilă a condiţiilor de învăţare la 

nevoile individuale ale elevilor cu CES                                                                     

 

Constatări 

 Instutuţia asigură un mediu accesibil pentru incluziunea copiilor cu CES: susţinut, 

ajutat de cadrele didactice, colegi, 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,75 Punctaj acordat – 1,5 

 

Total   Punctaj acordat: 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum/ proces educațional:  

 

 

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  

1) Catalogul școlar 

2) Proiecte didactice de lungă și scurtă durată 

3) Rezultate ale observării în cadrul asistenților la ore 

4) Rezultatele observării privind existenţa unei tehnologii informatice şi de 

comunicare (o reţea funcţională de calculatoare) adaptată la necesităţile tuturor 

elevilor, inclusiv a elevilor cu CES                                      

5) Rezultatele observării privind conectarea la Internet a reţelei de calculatoare                                               

6) Rezultatele observării privind accesul tuturor elevilor, inclusiv al elevilor cu CES şi 

al cadrelor didactice la reţeaua de calculatoare pentru documentare şi informare în 

timpul şi în afara orelor de profil din programul şcolar 

7) Rezultatele observării privind posibilitatea  utilizării tehnologiilor informaţionale 

pentru elevii cu CES       

8) Rezultatele observării privind posibilitatea dublării informaţiei prin ajustarea sonoră 

sau vizuală pentru elevii cu CES, care au deficienţe senzoriale            

 

Constatări 

Cadrele didactice elaborează PEI, teste conform necesităţilor educaţionale ale copiilor, 

note în planificările de lungă durată, înregistrări în catalogul clasei 

 

Cadrele didactice utilizează TIC conform necesităţilor elevilor, televizoarele din sălile 

de clasă, calculatoarele din laboratorul de informatică conectate la Internet; CREI este 

înzestrat cu calculator. În urma observărilor cadrele didactice sunt disponibile să se  

adapteze la nevoile copiilor: 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 6,5 

 

 

Dimensiunea 

3.3.  

 

Puncte forte  Puncte slabe 

Climatul și mediul intern sunt 

favorabile și accesibile pentru toți 

Condițiile necesită îmbunătățire 

constantă 

 

 

Dimensiunea 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  

1) PDI. 

2) Planul de activitate al instituției. 

3) Programe operaţionale ale structurilor asociative ale părinţilor şi elevilor.                             

4) Scopurile, obiectivele şi activităţile reflectă toate domeniile vieţii şcolare. 

 

Constatări 

În instituţie sunt toate documentele  necesare care satisfac cerinţele de asigurare a 

calităţii educaţiei. În fiecare clasă şi în gimnaziu activează  consiliul reprezentativ al 

părinţilor 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor -0,75  Punctaj acordat – 1,5 

 

Total   Punctaj acordat: 1,5 

 

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

operaționale  

 

Dovezi  

1) Realizarea integrală a obiectivelor şi activităţilor din PDI şi Planul de activitate al 

instituției.. 

2) Programele operaţionale ale structurilor asociative ale părinţilor şi elevilor.  

(Consiliul  reprezentativ al părinţilor, Consiliul Elevilor) 

3) Note informative. 

4) Rapoarte de activitate. 

5) Procese-verbale ale ședințelor membrilor Comisiei metodice, CP. 

 

Constatări 

Activităţile planificate sunt realizate efectiv prin: realizarea obiectivelor din PDI, Planul 

de activitate, prezentând rapoarte, note informative, procese verbale ale CP, CA, CE, 

comisii metodice  

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,75 Punctaj acordat – 1,5 

 

Total   Punctaj acordat: 1,5 

 

Indicator:4.1.3. Asigurarea modului transparent, democratic și echitabil cu privire la politicile 

instituționale  

 

 

Dovezi  

1) Planul de activitate al instituției. 

2) Programe operaţionale.   

3) Ordin cu privire la constituirea comisiei de autoevaluare periodică a eficienţei  

activităţilor educaţionale promovate. 

4) Proceduri interne de monitorizare şi revizuire a planurilor anuale, operaţionale/ 

manageriale. 

5) Măsuri de îmbunătăţire a proceselor ce demonstrează abateri de la obiective.  

6) Plan de remediere și îmbunătăţire. 

7) Note informative. 

8) Rapoarte de activitate. 

9) Procese-verbale ale CP. 

 

Constatări 

La şedinţele CP, CA, comisiilor metodice, se aplică măsuri de monitorizare şi de 

îmbunătăţire a procesului instructiv educativ prin: Plan de remediere, revenire la 

realizarea proiectelor decizionale, dezbateri, rapoarte de activitate, analiza SWOT, 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor -0,75  Punctaj acordat – 1,5 

 

Total   Punctaj acordat: 1,5 



 

Capacitate instituțională:  

 

Indicator:4.1.4. Gestionarea ergonomică a infrastructurii, cu utilizarea judicioasă a resurselor financiare 

necesare aplicării curriculumului și respectării standardelor de calitate  

 

Dovezi  

1) Contracte cu diverşi furnizori. 

2) Analize a raportului număr de copii:număr de săli de clasă.  

3) Echipament special pentru elevii cu CES. 

4) Număr de mese, scaune; gradul de corespundere cu particularităţile anatomo-

fiziologice ale copiilor. 

5) Numărul şi tipul  spaţiilor şcolare corespunde  în raport cu profilul unităţii de 

învăţământ şi numărul total de elevi.  

6) Spaţiile şcolare accesibile pentru toţi elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale. 

7)    Centrul de Resurse Educaţia Incluzivă 

 

Constatări 

Instituţia dispune de echipament necesar, spaţiu în corespundere cu particularităţile de 

vârstă (mese, scaune), săli de clase,  CREI pentru elevii cu CES, spaţii accesibile pentru 

toţi. Sunt încheiate contracte cu furnizorii, efectuate analize.  

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,75 Punctaj acordat – 1,5 

 

Total   Punctaj acordat: 1,5 

 

Indicator: 4.1.5. Varietatea echipamentelor, materialelor și auxialiarelor curriculare, inclusiv a 

curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate  

 

Dovezi  

1) Mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare adecvate profilului şi specializărilor/ 

calificărilor profesionale existente în oferta educaţională. 

2) Fond de carte/ fond de material informatic şi audio-video modern, adecvat  

numărului de elevi, profilului şi specializărilor/ calificărilor profesionale oferite.                                        

3) Inventarul bibliotecii şcolare  

4) Lista de achiziţii  

5) Contracte de achiziţii eficiente a fondului de carte şi a fondului de material 

informatic şi audio-video.  

6) Facturile fiscale sau alte documente de achiziţie a echipamentelor 

7) Contractul de conectare la Internet, abonamente sau alte documente care probează 

accesul la TIC şi Internet. 

8) Echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ şi auxiliarele curriculare 

adaptate la nevoile speciale identificate. 

9) Interviuri/ chestionare completate de cadrele didactice, elevi şi  părinţi. 

10) Liste de achiziţii pe ultimii ani – echipamente şi soft-uri educaţionale.** 

11) Planificări ale cadrelor didactice pentru desfăşurarea unor ore folosind TIC. 

   

 

Constatări 

Instituţia dispune de echipamente adecvate, materiale auxiliare curriculare prin 

intermediul contractelor de achiziţie, stocând facturile fiscale, documentele de achiziţie 

. Cadrele didactice utilizează  

TIC:,   fiind formaţi prin seminare, traininguri. Instituţia este abonată la presa 

periodică, metodică de specialitate: Făclia, Învăţătorul modern, PRO Didactica, 

Universul pedagogic 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 2 



 

 

Indicator: 4.1.6. Încadrarea cu personal didactic și auxiliar calificat  

 

 

Dovezi  

1) Regulamentul intern al instituției. 

2) Registrul de ordine privind activitatea de bază. 

3) Statele de funcţii cu necesarul  de personal didactic şi cel auxiliar calificat.  

4) Dosare personale – dovezi privind angajarea, promovarea, pregătirea 

psihopedagogică şi de specialitate conform prevederilor normativelor în vigoare.  

5) Documente privind normarea activităţii personalului. 

6) Contracte de muncă. 

7) Fişe şi alte documente de evaluare. 

8) Interviuri/ chestionare aplicate managerilor cu privire la gestionarea documentelor 

de personal. 

 

Constatări 

Personalul in gimnaziu este angajat conform cerinţelor, se încheie CIM, prin ordinul 

directorului, fiind întocmit dosar personal, Fişa de post. 

ROI include obligaţiunile , drepturile, normarea timpuui de lucru, prin fișa de 

structurare a timpului de muncă. 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,5 Punctaj acordat – 0,5 

 

Total   Punctaj acordat: 0,5 

 
 

 

Curriculum/ proces educațional:  
Indicator: 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale  

 

Dovezi  

1) PDI. 

2) Planul de activitate al instituției. 

3) Curriculum la decizia școlii 

4) Catalogul școlar 

 

Constatări 

Instituţia aplică CN numai în limitele permise cadrului normativ conform PDI, Plan de 

activitate, catalog 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,75 Punctaj acordat -1,5  

 

Total   Punctaj acordat: 10 

 

Dimensiunea 

4.1.  

 

Puncte forte  Puncte slabe 

Instituția realizează un proces bun de 

realizarea a calității de învățare 

Creșterea calității de învățare 

lente 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

stabilite prin curriculumul național 
 

 

Domeniu: Management:  

 

Indicator: 4.2.1. Valorificarea procedurilor specifice de realizare a curriculumului  

 

 

Dovezi  

1) PDI. 

2) Planul de activitate al instituției. 

3) Planul de remediere și îmbunătățire 

4) PEI 

5) Curriculum modificat 

 

Constatări 

Administraţia gimnaz monitorizează realizarea Curriculumului conform PDI, Planului de 

activitate, PEI, CM, Planificări de lungă durată,  

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,5 Punctaj acordat – 0,5 

 

Total   Punctaj acordat: 0,5 

 

 

Indicator: 4.2.2. Prezența în planurile strategice și operaționale a programelor de formare continuă a 

cadrelor din perspectiva nevoilor individuale, instituționale și naționale  

 

Dovezi  

1) PDI. 

2) Planul de activitate al instituției. 

3) Participarea cel puţin a 100% dintre cadrele didactice și auxiliare, în ultimii 3 ani, la 

programele de formare profesională continuă.                                                  

4) Rezultatele participării cadrelor didactice și auxiliare la activităţile de formare şi 

dezvoltare profesională  în domeniul educaţiei.                                                               

 

Constatări 

Toate cadrele didactice participă la diverse programe de formare conform Planului de 

activitate, raional,  republican, individual şi local. În rezultat sunt certificaţi şi aspiră la 

grade diactice 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitate instituțională:  
Indicator: 4.2.3. Existența unui număr suficient de cadre pentru realizarea finalităților stabilite prin 

curriculumul național  



 

Dovezi  

1) Statele de personal. 

2) Registrul de ordine privind angajarea, transferul și eliberarea personalului 

3) Documente privind normarea activităţii personalului. 

4) Contracte de muncă. 

5) Fişe şi alte documente de evaluare. 

 

Constatări 

Instituţia dispune de numărul suficient de cadre didactice şi auxiliare, sunt angajate 

prin ordinul directorului, se întocmesc Dosare, Fişe de post, se încheie CIM 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 2 

 

 

Indicator: 4.2.4. Monitorizarea modului de utilizare a resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor 

didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul educațional  

 

Dovezi  

1) Rezultatele observării privind existenţa unei tehnologii informatice şi de 

comunicare (o reţea funcţională de calculatoare).                                            

2) Rezultatele observării privind conectarea la Internet a reţelei de calculatoare.                                                   

3) Rezultatele observării privind accesul tuturor elevilor şi al cadrelor didactice la 

reţeaua de calculatoare pentru documentare şi informare în timpul şi în afara orelor 

din programul şcolar. 

4) Rezultatele observării în cadrul asistenților la ore 

5) Proiecte didactice 

 

Constatări 

Instituţia monitorizează aplicarea strategiilor didactice interactive, TIC la ore. La 

şedinţele comisiilor metodice, seminare teoretico practice se practică schimbul de 

experienţă, bunele practici, se completează Fişe de evaluare a activităţii. 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,75 Punctaj acordat – 1,5 

 

Total   Punctaj acordat: 1,5 

 

 

Curriculum/ proces educațional:  
Indicator: 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe elev/ 

copil și pe formarea de competențe, cu valorificarea curriculumului  

 

Dovezi  

1) Proiecte didactice orientate pe formarea de competențe 

2) Rezultatele observării în cadrul asistenților la ore/ Raport de observare 

3) Note informative 

4) Proiecte didactice 

5) Catalogul școlar 

6) PEI 

7) Rezultatele observării în cadrul asistenților la ore 

 

Constatări 

Proiectele didactice de lungă/scurtă durată sunt elaborate de către cadrul didactic, 

aprobate la şedinţele comisiilor metodice, analzate, prezentate note informative la CPr, 

CA 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,75 Punctaj acordat – 1,5 

 

Total   Punctaj acordat: 1,5 

 



 

 

 

 

 

Indicator: 4.2.6. Organizarea și desfășurarea judicioasă și motivantă a evaluării rezultatelor învățării  

 

 

Dovezi  

1) Proiecte didactice 

2) Catalogul școlar 

3) PEI 

4) Rezultatele observării în cadrul asistenților la ore 

 

Constatări 

Cadrele didactice evaluază rezultatele învăţării în conformitate cu Standardele, 

Referenţialul, fiind elaborate proiecte didactice, teste, PEI 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,75 Punctaj acordat – 1,5 

 

Total   Punctaj acordat: 1,5 

 

Indicator: 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților   

extracurriculare în concordanță cu misiunea școlii, cu obiectivele din curriculum și din documentele de 

planificare strategic și operațională 

 

Dovezi  

1) Orarul activităților extrașcolare 

2) Cererile elevilor 

3) Graficul de transportare al elevilor 

4) Proiecte didactice ale activităților extracurriculare 

5) Planul de activitate al instituției 

6) Catalogul activităților extrașcolare 

7) Rezultatele concursurilor extrașcolare    

8) Planul de activitate al OLSDÎ 

9) Planul anual directorul educativ         

 

Constatări 

Instituția organizează și desfășoară pe parcursul întregului an activități extracurriculare 

în concordanță cu misiunea școlii, cu obiectivele din curriculum și din documentele de 

planificare, în care sunt implicați toți elevii, copii 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 2 

 

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

conformitate cu standardele învățării  

 

 

 

Dovezi  

10) Chestionare 

11) Rezultatele observării în cadrul asistențelor la ore 

12) Convorbiri, discuții individuale 

13) Proiecte didactice ale activităților extracurriculare 

14) Planul de activitate al instituției 

15) Agenda dirigintelui 

16) Catalogul școlar 

17) Fotografii              



 

Constatări 

Cadrele didactice asigură sprijin individual elevilor pentru obţinerea rezultatelor conform 

Standardelor, Referenţialului prin discuţii, convorbiri, observări în cadrul asistării la ore. 

Cadrele didactice desfăşoară activităţi  extracurriculare în concordanţă cu miunea şcolii, 

PDI, PA, realizând proiecte didatice, completând agenta, stocând poze 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 10 

 

Dimensiunea 

4.2.  

 

Puncte forte  Puncte slabe 

În mare masură cadrele didactice 

valorifică resursele educaționale  

Valorificarea resurselor trebuie de 

adus la cerințele curriculare 

 

 

 

 

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

Management:  

 

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

laboratoare, ateliere, sala de festivități, de sport) și a participării copiilor și părinților în procesul 

decizional cu privire la optimizarea resurselor  

 

 

 

Dovezi  

1) Orarul lecțiilor 

2) Orarul activităților extracurriculare 

3) Planul de activitate al bibliotecii, al directorului adjunct pentru educație 

4)  Dotarea: bibliotecă, laboratoare, ateliere, sala de festivități, de sport. 

5) PDI 

6) Planul de activitate al instituției 

7) Chestionare   

8) Panou informațional                                    

9) Fotografii CA.   

10) CPr 

11) CE 

12) Procese verbale ale şedinţelor membrilor CA, CPr, CE.                

13) Interviuri individuale cu părinţii, elevii, feedback-uri, comentarii.                                 

 

Constatări 

În instituţie accesul la resursele educaţionale este garantat prin utilzarea spaţiilor 

existente(bibliotecă, sală de sport, laborator) dotate corespunzător. Activităţi conform 

Planului, Panou inform Orarul moderat, Cercuri pe interese,  

În gimnaziu  admn. asigură participarea elevilor, părinţilor în procesul decizional în CA, 

CE, CPr,. Sunt întocmite procesele verbale ale şedinţelor CA, CE, CPr 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor -0,75 Punctaj acordat – 1,5 

 

Total   Punctaj acordat: 1,5 

 

Capacitate instituțională:  

 



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

 

 

Dovezi  

1) Rezultatele academice ale elevilor semestriale, anuale 

2) Rezultatele concursurilor la disciplinele școlare  

3) Panoul informativ   PDI 

4) Planul de activitate al instituției 

5) Dotarea instituției 

6) Lista achizițiilor 

7) Acord de parteneriat 

8) Fotografii.     

 

Constatări 

În instituţie toate rezultatele academice ale elevilor, PEI ale elevilor cu CES sunt 

analizate şi repartizate pe mape. Rezultatele şi performanţele la concursurile şcolare sunt 

stocate în mape, afişate pe panoul informativ 

În instituţie sunt create posibilităţi de manifestare a potenţialului creativ prin intermediul, 

acord de parteneriat cu România, conform PDI, Plan de activitate, dotată corespunzător 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor -0,75 Punctaj acordat – 1,5 

 

Total   Punctaj acordat: 1,5 

 

 

 

 

 

Indicator: 4.3.3. Realizarea unei politici echitabile și transparente de promovare a succesului  

 

 

Dovezi  

1) PDI 

2) Planul de activitate al instituției 

3) Panou informațional 

4) Pliante. 

5) Diplome, premii.  

 

Constatări 

Politica de promovare a succesului este realizată prin intermediul panoului informativ, , 

motivaţi prin premii, diplome, cadouri 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 1 

 

Curriculum/ proces educațional:  

 

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

capacitățile de dezvoltare individuală  

 

 

Dovezi  

1) Rezultate ale observărilor din cadrul asistențelor la ore 

2) Chestionare  

3) Discuții individuale 

4) Boxa pentru sugestii și reclamații 

 

Constatări 

Profesorii utilizează diverse metode interactive de cooperare.  La orele asistate se fac 

observaţii, se completează fişa de evaluare a lecţiei.  

La repartizarea orelor opţionale elevii sunt consultaţi, se discută individual  sau prin 



intermediul boxei pentru sugstii. 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 2 

 

Total   Punctaj acordat: 6 

 

 

Dimensiunea 

4.3.  

 

Puncte forte  Puncte slabe 

Majoritatea elevilor demonstrează 

angajament și implicare în procesul 

educațional 

Sistematizarea creșterii motivației 

ca toți elevii să se angajeze și să 

se implice în procesul educațional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiunea V: Educație sensibilă la gen: 

 

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

echității de gen  

 

Management:  

 

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

gen, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a programelor și activităților de prevenire a 

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

politici și programe, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul interrelaționării 

genurilor  

 

 

Dovezi  

1) Programele elaborate. 

2) Planuri strategice şi operaţionale. 

3) Activităţi realizate reflectate în planurile şi rapoartele instituției. 

4) Raportul dintre băieţi şi fete, reflectat în agenda dirigintelui. 

5) Nr. de participanţi la activităţi  şi în structurile asociative ale elevilor 

6) Rezultatele chestionarelor realizate cu elevii. 

7) Garderobe separate la sala de sport. 

8) Veceuri amenajate pentru ambele genuri. 

9) Chestionare cu părinţii şi elevii.    

10) Rezultatele observării în cadrul asistențelor la ore 

11) Măsuri reflectate în agenda dirigintelui, în planurile şi rapoartele instituției. 

12) Discuţii cu elevii. 

 

Constatări 

În PS şi operaţional al instituţiei sunt incluse măsuri şi activităţi de prevenire a 

descriminării de gen 

Adm. instituţiei asigură echitatea de gen în toate activităţile curriculare extra 

curriculare, raport de gen este reflectat în agendă 

În instituţie sunt asigurate spaţii şcolare adecvate particularităţilor de gen: veceuri. 



Cadrele didactice demonstrează comportament nedescrimatoriu în raport cu genul pe 

parcursul orelor 

Elevii sunt familiarizaţi cu conceptele educaţiei de gen prin discuţii, măsuri conform 

agendei dirigintelui 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor – 0,75 Punctaj acordat – 1,5 

 

Total   Punctaj acordat: 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitate instituțională:  
 

Indicator: 5.1.2. Asigurarea formării cadrelor didactice în privința echității de gen și a condițiilor fizice 

de promovare a echității de gen 

 

 

Dovezi  

1) Planul CA. 

 

Constatări 

CA planifică resurse necesare pentru procurarea materialelor didactice care promovează 

echitatea de gen 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: - 2 

 

Ponderea și puncatajul acordat: - 0,75 Ponderea: - 1,5 

 

Total   Punctaj acordat: 1,5 

 

 

Curriculum/ proces educațional:  

 

Indicator:5.1.3. Realizarea procesului educațional în vederea formării comportamentului 

nediscriminatoriul în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-cheie ale educației de gen, cu eliminarea 

stereotipurilor și prejudecăților legate de gen  

 

 

Dovezi  

1) Rezultatele observării în cadrul asistențelor la ore.  

2) Discuţii cu cadrele didactice 

3) Chestionare pentru părinţi şi elevi.  

4) Numărul de cadre didactice formate la cursuri de formare continuă.  

5) Trainning cu părinţii, reprezentanţi din comunitate(Centrul de sănătate, Centrul 

social) pregătit şi realizat de către cadrele didacticeformate în cadrul proiectului 

Dialog intercultural  

6) Activităţi de formare reflectate în planul de formare continuă a profesorilor şi în 



planurile şi rapoartele administraţiei.   

7) Seminare metodologice.   

 

Constatări 

Părinţii participă la activități cu teme privind echitatea de gen discutând cu profesorii  

Cadrele didactice aplică în procesul educaţional metodologii didactice care încurajează, 

sprijină, şi stimulează participarea echitabilă atât a fetelor, cât şi a băieţilor. 

Ponderea și 

puncatajul 

acordat 

Ponderea: 

2 

 

Autoevaluare conform criteriilor - 1 Punctaj acordat - 1 

 

Total   Punctaj acordat: 4 

 

Dimensiunea 

5.1.  

 

Puncte forte  Puncte slabe 

Copii sunt educați pentru colaborare 

și interacționare 

Comportamentul 

nediscriminatori se observă cu 

greu de către unii copii și părinți 

 

 

 

 

 

Componența comisiei de evaluare:  

1.____Chicu Constantin_________________  

2._____Chicu Maria________________  

3._______Negru Veronica______________  
 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

Puncte forte Puncte slabe 

1. Instituția dispune de documentația 

necesară pentru asigurarea securității, 

siguranței alimentare. 

2. Instituția modernizează regulat 

infrastructura, asigură mobilier, 

echipamente tehnice și materiale didactice 

pentru creșterea eficienței educaționale. 

3. Instituția organizează activități 

extrașcolare ținând cont de gen, etnie, 

cultură. 

4. Educația incluzivă permanent este 

implementată și se asigură condiții optime 

de desfășurare a bunului proces 

educațional. 

5. Părinții sunt implicați în viața internă a 

școlii. 

6. Se colaborează cu toate structurile de stat 

pentru prevenirea și combaterea 

fenomenelor de abuz fizic, verbal, 

absenteismului școlar și școlarizarea. 

7. Permanent se monitorizează situația 

elevilor din teritoriile de circumscripție 

1. Interes scăzut și sensibilizare din partea 

părinților pentru relaționare cu instituția și 

educația. 

2. Starea precară familiară nu permite în 

întregime ca elevii, părinții să se implice 

activ la mijloacele de comunicare TIC. 

3. La capitolul infrastructură sunt necesare 

modernizări dar bugetul instituției nu 

permite rapid schimbarea spre mai bine. 

4. Instituția nu are gard de protecție care ar 

minimaliza riscurile de securitate ale 

elevilor. 

5. În promovarea imaginei instituției cadrele 

didactice se implică mediu. 

6. Lucru cu elevii dotați necesită o 

planificare specială, monitorizare, 

prevenire. 

7. Experința de organizare a managerului 

instituției trebuie să crească continuu. 

8. Teama de creștere profesională și lipsa 

motivațională pentru avansare în grad de 

către unele cadre didactice. 



pentru evidența în caietele de recensământ. 

8. Se elaborează planuri de dezvoltare 

instituțională și de educație, se emit ordine 

de angajare, de concediere, fișe ale 

postului, regulamente interne, CIM, CCM. 

 

Oportunități Riscuri 

1. Cadrele didactice din instituție au o vârstă 

medie de 45 și o experiență deosebită 

pentru a forma asigura o educație eficientă 

a elevilor. 

2. Instutuția dispune de toate condițiile 

pentru dezvoltare durabilă, pentru 

alimentația elevilor, pentru instruire și 

educație în ateliere, săli de sport, 

laboratoare. 

3. Instituția este de circumscripție. 

4. APL și sectorul de poliție sunt aproape 

ceea ce ne permite imediat să intervenim 

în cazurile ANET pentru a le aplana. 

5. Personal didactic calificat, format o dată la 

3 ani. 

1. Din motivul bugetului mic care nu poate 

să ne ofere modernizare maximă a 

infrastructurii școlare/dezvoltarea este 

lentă și de durată. 

2. Lipsa tinerilor specialiși crează situația ca 

să acordăm constant atenție cadrelor 

didactice pensionare/care sunt încă active 

dar mai puțin de cât cei tineri. 

3. În fiecare an nr. elevilor descrește/fapt 

care dezechilibrează și stabilitatea 

financiară a cadrelor didactice care 

activează în domeniul educației. 

Tabelul privind nivelul de realizare a standardelor 

 

Standard 

de 

calitate 

Punctaj 

Maxim 

Anul de studii 

2020-2021 

Anul de studii Anul de studii Anul de studii 

1.1 10 8,75        

1.2 5 4,75        

1.3 5 5,00        

2.1 6 6,00        

2.2 6 6,00        

2.3 6 5,5        

3.1 8 6,5        

3.2 7 7,00        

3.3 7 6,5        

4.1 13 10,00        

4.2 14 10,00        

4.3 7 6,00        



5.1 6 4,00        

Total  100 p. 86 p. 86%       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

Anul de studii Nr. total  cadre 

didactice 

Distribuția calificativelor 

Foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

2020-2021 20     

      

      

      

 

Anul de studii Nr. total  cadre 

de conducere 

Distribuția calificativelor 

Foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

2020-2021 3     
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