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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  • Carnetele medicale a angajaților; 

• Carnetele medicale a elevilor; 

• Autorizație de funcționare a instituției nr.002139/2019; 

• Autorizație sanitar-veterinară  Seria ASVF din 03. 09. 20; 

• Sistem de protecție antiincendiar; 

• Respectarea regimului termic; 

•  

Constatări • Lipsa lucrătorului medical în evidența documentației sanitaro-igienice 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 p 

 

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

toată durata programului educativ. 

Dovezi  • Persoană deserviciu la intrare; 

• Registrul vizitatorilor; 

• Securizarea parțială a spațiului instituției (garg); 

• Persoana responsabulă ANET ordinul  num.4 din 01.09.20 

 

Constatări • Contract de deservire anual a sistemului de alarmă antiincendiar. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 p 

 

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

Dovezi  • Orarul lecțiilor  CA nr.1 din 26.08 2020, CP nr.1 din 26.08.20; 

• Orarul sunetelor reglementat conform Planului Cadru. 

Constatări • Orarul elaborat este flexibil, echilibrat, unde disciplinele exate 

alternează cu celelalte discipline. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

 

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  • Instituția dispune de spații educaționale adecvate și asigură toate 

categoriile de elevi cu locuri corespunzătoare particularităților 

psihofiziologice idividuale, dulapuri. 

Constatări • Nu în toate sălile de clasă mobilierul este nou; 

• Lipsa tehnicii (calculator, proiector, ecran). 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 p 

 

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  • Instituția este asigurată nu pe deplin cu echipamente (învechite), 

ustensile .  
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• Asigurarea instituției cu dezinfectanți și detergenți . 

Constatări • De completat baza materială în toate sălile de clasă cu tehnică și în 

special laboratoarele de fizică, chimie, biologie etc. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 p 

 

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  • Autorizație sanitar-veterinară nr. 0021399/2019 

• Instituția dispune de blocul alimentar bine echipat, cu tehnică înoită 

după cerințele normelor sanitare în vigoare; 

• Dispunem de spațiu pentru servirea hranei, bine amenajat și lavuare de 

spălat mânile. 

• Asigurarea cu apă potabilă conformă îmbuteliată „Aqua uniqa”. 

Constatări • Ar fi bine să se alimenteze toți elevii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj acordat: - 1 

p 

 

Indicator 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, funcționalitate 

și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi  • Instituția dispune de 2 blocuri sanitare la I etaj. 

Constatări • Lipsa apei calde la lavuare pentru elevi; 

• Lipsa blocurilor sanitare la etajul II și III. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 p 

 

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

Dovezi  • Instituția dispune de sistem antiincendiar; 

• Instituția dispune de 3 eșiri de rezervă. 

Constatări • Sistemul antiincendiar este dotat numai cu sunet . 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 p 

 

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  • Semnăturile elevilor în catalogul clasei la rubrica ,,Securitatea vieții 

copilului”; 

• Listele cu semnăturile elevilor  referitoare la tehnica securității în școală 

(la orele de fizică, chimie, informatiocă, educație tehnologică, educația 

fizică); 

• Planul de activitate a directorului adjunct pentru educație; 

• Proiecte didactice; 

• Procese verbale; 

• Informații plasate pe grupul instituției/panoul de informații. 

Constatări • Gimnaziul desfășoară activități referitor la tehnica securității, concursuri 

conform planului de activitate. Sub semnătură elevii sunt informati 

despre prevenirea situațiilor de risc. 

Pondere și punctaj Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 
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acordat  0,75 0,75 p 

Total standard 7,5 p 

 

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  • Plan de acțiuni de prevenire/intervenție în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului; 

• Fișe de sesizare, demersuri către APL, Comisariatul de poliție; 

• Procese- verbale ale ședințelor  CA, CP, CE; 

• Responsabil ANET ordinul num.4 din 01.09.20 

• Lista membrilor Comisiei Intrașcolare ANET . 

Constatări • Sunt planificate măsuri de combatere a ANET. Coordonatorul ANET 

din instituție înaintează demers în caz de necesitate și se discută la 

ședințele CA, CM. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj acordat: - 1 

p 

 

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  • Certificate despre formarea de referință, în dosarul angajatului; 

• Lista participanților la instruire cu semnătură; 

• Demersuri /scrisori către resursă;  

• Monitorizarea frecvenței; 

• Planul managerial capitolul „Școlarizarea” 

• Comisia internă; 

• Fișe de sesizare; 

• Ședință cu părinții. 

Constatări • Coordonatorul ANET   participă la formări și desfășoară în instituție 

seminare, activități practice cu angajații. Coordonatorul ANET, 

înaintează demersuri, fișe de sesizări către APL, împreună cu asistentul 

social colaborează pentru asigurarea protecției fizice și psihice a 

copilului. Conlucrarea cu SAP. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 p  

 

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  directorului adjunct 

pentru educație/diriginte; 

• Planul de activitate cu elevii cu comportament deviant; 

• Proiecte didactice ale activităților extrașcolare; 

• Portofoliul dirigintelui/catalogul clasei (compartimentul,,Managimentul 

clasei); 

• Fișe de post ale angajaților; 
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• Pedagogizarea părinților. 

Constatări • Cadrele didactice desfășoară activități de prevenire și combatere a 

violenței, seminare, mese rotunde conform planului, se identifică copiii 

din grupa de risc și se lucrează cu ei. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 p 

 

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 

Dovezi  • Activități individuale și de grup a copiilor cu CES; 

• Însoțirea elevilor cu CES la ore; 

• Implicarea elevilor cu CES la activități extracurs; 

• Completarea dosarelor elevilor CES;  

• Întâlniri cu medicul de familie; 

• Lunarul sănătății; 

• Activități extracurs „Ziua persoanelor cu dizabilități”. 

Constatări • Cadrul didactic de sprigin oferă sprigin elevilor cu CES în desfășurarea 

activitățile individuale și de grup, în pregătirea temelor pentru acasă, la 

participarea elevilor la activitățile extracurs.   

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,25 

Punctaj acordat: - 

1,25 p 

Total standard 3,75 p 

 

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  • Materiale demonstrative de activitate cu părinții; 

• Demersuri, scrisori; 

• Secții sportive, cercuri, DP; 

• Pedagogizarea părinților. 

Constatări • Administrația gimnaziului colaborează cu părinții sau reprezentanții 

legali pentru promovarea unui mod de viață sănătos: starturi vesele, 

pliante, lectorate părintești . 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 p 

 

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  • Centrul de resurse dotat. 

Constatări • În instituție nu este psiholog. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 p 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
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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 

Dovezi  • Proiectarea de lungă durată la ,,Dezvoltarea personală”; 

• Registrul clasei; 

• Dozarea temelor pentru acasă în agende; 

• Orarul lecțiilor, pause; 

• Cererile elevilor pentru ore opționale; 

• Procese-verbale ale Consiliului profesoral. 

Constatări • Cadrele didactice desfășoară măsuri de profilaxie a stresului, 

surmenajului la ședințe cu părinții, informații cu dozarea timpului. În 

instituție elevii  au acces la programe pentru promovarea unui mod 

sănătos de viață: ,,Educația pentru sănătate” (opțional) . 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 p 

Total standard 4 p 

 

Dimensiune I 

 

Puncte forte Puncte slabe 

• Scăderea cazurilor de violență 

înregistrate în instituție; 

• Reducerea numărului de elevi impli-

cați în comiterea de infracțiuni, atât 

în calitate de victimă, cât și de 

autori; 

• Creșterea gradului de siguranță în 

gimnaziu prin diversitatea 

programului de activitate. 

• Oferta negativă a străzii și 

internetului; 

• Neimplicarea calitativă a fa-

miliilor în susținerea activită-

ților cu caracter educative;  

• Creșterea numărului de copii 

din familii socialment 

vulnerabile. 

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

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

[Standardul nu se aplică IET] 

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  • Mecanisme de asigurare în planul strategic și operațional: 

proiectarea/organizarea activităților ce confirmă participarea elevilor la 

soluționarea problemelor; 

• Interviuri individuale cu elevii; 

• Procese-verbale ale Consiliilor profesorale și de administrație; 

• Prezența unui membru al CE, în Consiliul administrativ;  

• Consiliul Elevilor. 

Constatări • Administrația gimnaziului asigură mecanisme de participare și implicare 

a copiilor în procesul educațional: CA, CE. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 p 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
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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  • Acte ce vizează activitatea CE, ordin nr.3 din 01.09.2020; 

• Programul de activitate al CE; 

• Planuri proprii de acțiune; 

• Interviuri, chestionare; 

• Analiza rezultatelor activității elevilor; 

• Chestionarea prin sondaj a elevilor despre modul de organizare, de luare 

a deciziilor. 

Constatări • În instituție activează CE în baza unui program, elevii participă la 

ateliere de instruire. Elevii participă la rezolvarea problemelor la nivel 

de clasă, de școală în timpul seminarelor, meselor rotunde, cercurilor pe 

interese. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

 

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  • Grupul „Gimnaziul Pitușca” pe Facebook; 

• Mijloace de comunicare scrise (sondaje, sistemul de informare publică, 

panou informativ); 

• Mijloace de comunicare scrise (scrisori, mesaje); 

• Mijloace de comunicare orale (discuții individuale cu elevii, expunerea 

și argumentarea părerelor în timpul orelor). 

Constatări • Instituția dispune de diverse mijloace de comunicare, grupul „Gimnaziul 

Pitușca”, panou informativ. Deasemenea elevii își pot exprima opiniile 

prin discuții, își expun părerile și aduc argumente; 

• Boxă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 p 

 

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  • Asistența la ore; 

• Monitorizarea realizării curriculumului; 

• Activități ale elevilor de voluntariat; 

• Implicarea elevilor în proiecte; 

• Analiza activităților educaționale (diplome, certificate); 

• Participarea la activități; 

• Catalogul școlar; 

• Diplome la olimpiade, concursuri; 

• Aplicarea evaluărilor la decizia instituției. 

Constatări • Cadrele didactice implică elevii la evaluarea propriului progres aplicând 

referențialul de evaluare, teste din partea direcției gimnaziului, DÎTS 

Călărași, motivându-i prin diplome și premii, participând la concursurile 

școlare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 
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Total standard 4,5 p 

 

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  • Regulamentul intern al instituției; 

• Includerea părinților în componența Consiliului Administrativ; 

• Comitetul părintesc al gimnaziului; 

• Consiliere cu părinții; 

• Ședințe, convorbiri individuale; 

• Politica de Protecție a Copilului. 

Constatări • Administrația gimnaziului asigură delegarea democratică a părinților în 

structurile decizionale: Consiliul administrativ, Comitetul părintesc al 

gimnaziului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 p 

 

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  • Activități de voluntariat în comun cu APL, bibliotecă. 

Constatări • Administrația gimnaziului promoviază participarea comunității la 

îmbunătățirea condițiilor de învățare (biblioteca sătească dotată cu 

calculatoare unite la internet); 

• Casa de cultură. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 p 

 

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  • Planul de activitate al Consiliului Administrativ; 

• Procese- verbale ale CA; 

• Componența CA; 

Constatări • In instituție activează CA din componența căruia fac parte: părinți, 

reprezentanți APL, CE, unde se discută problemele școlii, se iau decizii 

și se asigură o educație de calitate. CA desfășoară ședințe lunar conform 

planului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

 

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 
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Dovezi  • Planificarea activităților de pedagogizare cu părinții (patru pe an) la 

clasă; 

• Procese-verbale ale activităților cu părinții; 

• Interviuri individuale cu părinții; 

• Ore de consiliere cu părinții (după orar). 

Constatări • Cadrele didactice desfășoară activități de pedagogizare cu părinții, 

ședințe, Ziua ușilor deschise. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

Total standard 4,5p 

 

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  • Planul de activitate al instituției; 

• Vizita în instituție a persoanelor din comunitate de diferite culture 

religioase; 

• Activități organizate în cadrul sărbătorii „Maslenița”. 

Constatări • Administrația gimnaziului promoviază respectul diversității culturale 

prin concursuri, festivități. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 p  

 

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 APL (Colinde, colinde, „Ziua 

mamelor”); 

• Participarea la concursul raional:,,Să trăiți, să înfloriți”. 

Constatări • Cadrele didactice și elevii au participat la activitățile extracurriculare 

organizate de APL. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 p 

 

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  • Interviuri, chestionare; 

• Managementul clasei; 

• Analiza rezultatelor activității elevilor la ore. 

Constatări • In instituție activează Consiliul elevilor. Elevii participă la rezolvarea 

problemelor la nivel de clasă, instituție. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 
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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 organizate la diferite sărbători (Conform planului activităților 

extracurriculare); 

• Diplome de participare la diferite concursuri 

Constatări • Cadrele didactice facilitează comunicarea și colaborarea cu toți copiii 

prin diverse activități, matinee, discuții individuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

Total standard 4,5 p 

 

Dimensiune II 

 

Puncte forte Puncte slabe 

• Rezultate bune ale elevilor la 

manifestările educative locale; 

• Personal didactic calificat cu 

competențe necesare valorificării 

valențelor educative; 

• Ridicarea calității și eficienței 

actului educațional prin 

îmbunătățirea bazei materiale a 

gimnaziului; 

• Existența parteneriatului educațional 

cu familia și comunitatea în vederea 

responsabilizării acestora în 

susținerea și îmbunătățirea actului 

educational. 

• În cadrul unor activități mai 

puțin se pune accent pe 

caracterul educativ al 

conținutului activității; 

• Minimalizarea activităților 

educative/extracurriculare/ 

extrașcolare cu participarea 

părinților, familiilor; 

• Fonduri insuficiente pentru 

desfășurarea activităților 

educative/extracurriculare/ 

extrașcolare, cercuri, secții. 

 

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 de activitate al instituției, aprobat la ședința CP, pr.verbal.nr. 1 

din 26.08.2020, compartiment Educația incluzivă; 

• Plan de activitate al Comisiei metodice „Consiliere și dezvoltare 

personal”, aprobat la CP, pr. verbal nr.1 din 26.08.20; 

• Politica de protecție a copilului; 

• Cartea de ordine și alfabetică a elevilor; 

• Recesământul, listele pe anii de naștere de la primărie;  

Constatări • În planul de activiate al instituției sunt incluse activități bazate pe 

politicile statului cu privire la educația incluzivă. Cadrele didactice sunt 

inițiate în domeniul EI. Toți elevii, indiferent de categorie, sunt implicați 

în procesul educational, pentru realizarea și dezvoltarea propriului 

potential. 
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Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 2 Punctaj acordat: - 2 

p 

 

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  • Dotarea și funcționarea CREI; 

• Ord. nr.60 din 18.09.2012 cu privire la angajarea CDS pentru 

coordonarea activității CREI. 

Constatări • Sunt elaborate toate documentele manageriale care reflectă asigurarea 

serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES. CREI este dotat cu mobilier 

și echipament necesar, material didactic pentru desfășurarea activităților.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj acordat: - 1 

p 

 

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 

[indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, instituțiilor de învățământ general 

cu programe combinate] 

Dovezi  • Bază de date permanent actualizată  a copiilor de vârstă școlară; 

• Recensământul copiilor de vârstă preșcolară; 

• Baza de date a elevilor cu CES; 

• Lista elevilor în situație de risc. 

Constatări • Se duce evidența înmatriculării tuturor elevilor/copiilor. Sunt date ale 

copiilor din comunitate privind evoluțiile demografice și perspectivele 

de școlarizare pentru următorii 5 ani. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75p 

 

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  • Ord. nr 144 din 26.08.20  de constituire a CMI; 

• Ord. nr 145  din 26.08.20 de constituire a echipei PEI; 

• Fișa de monitorizare a progresului școlar al elevilor cu CES, discutătă la 

ședința CMI și la CP, pr. verbal nr. 6  din 22.12.20 și pr. verbal nr.12 din 

27.05.21; 

• PEI elaborate pentru fiecare elev cu CES din instituție. 

Constatări • Se creează condiții optime pentru progresarea elevilor cu CES. La 

sfârșitul semestrului I și II sunt completate fișele de monitorizare a 

progresului elevilor cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj acordat: - 1 

p 

 

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  • PEI-urile elevilor cu CES; 

• Curiculele modificate, aprobate la CP pr. verbal nr.3 din 15.09.20; 
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• Planul de activitate a CDS; 

• Graficul cifrat; 

• Plan de activitate CREI; 

• Planul de activitate CMI. 

Constatări • Procesul educational se desfășoară în corespundere cu particularitățile și 

nevoile specifice ale fiecărui elev. Cadrele didactice aplică mijloacele de 

învățământ obligatorii și auziliare curricular conform nivelului de 

școlarizare și necesităților educaționale ale elevilor, aplicând 

tehnologiile informaționale adaptate la necesitățile tuturor copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 p 

Total standard 7,5 p 

 

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  • Planul de activitate a instituției, aprobat la CP pr. verbal nr.1 din 

26.08.20; 

• Planul de activitate CMI, aprobat CP pr. verbal nr.1 din 26.08.20; 

• Planul de dezvoltare a instituției; 

• Raport de sesizare. 

Constatări • Se promovează în toate aspectele vieții școlare diferite activități cu 

accent pe incluziune. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 p 

 

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  • Planul de dezvoltare a instituției; 

• Planul de activitate a instituției, aprobat la CP pr. verbal.nr 1 din 

26.08.20; 

• Acordul părinților pentru evaluarea copiilor; 

• Reevaluarea elevilor cu CES. 

Constatări • Se creează condiții adecvate pentru încadrarea copiilor cu CES în 

mediul școlar și școlarizarea acestora. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

 

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  • Comisia ANET; 

• Ord. nr.165-A din 26.02.2013 de desemnare a coordonatorului ANET. 

• Seminar raional (online); 

• Fișă de post; 

• Consilierea copiilor, părinților; 
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• Pedagogizarea părinților; 

• Evaluarea planului de activitate. 

Constatări • În instituție este desemnată persoana, prin ordinul directorului, 

Coordonator ANET care identifică, raportează cazurile de violență. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 p 

 

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  • Evaluările inițiale pentru elevii cu CES; 

• Evaluările sumative elaborate de cadrele didactice pentru elevii cu CES; 

• Curriculumul modificat elaborate pentru elevii cu CES; 

• Fișa de monitorizare a progresului școlar al elevilor cu CES; 

• Aprobarea la Consiliul Pedagogic a planul de activitate a CDS. 

Constatări • Cadrele didactice aplică în mod diferențiat CM pentru elevii cu CES. 

Copiii cu CES sunt incluși echitabil în toate activitățile școlare. Cadrele 

didactice evaluază sistematic elevii cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

 

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  • Boxă în cadrul instituției pentru raportarea cazurilor de violență, 

neglijare, exploatare; 

• Managementul clasei. 

Constatări • Responsabilul ANET din instituție desfășoară diverse activități de 

informare, de prevenire a cazurilor de violență: Managementul clasei, 

convorbiri individuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 p 

Total standard 5 p 

 

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  • Funcționarea CREI; 

• Bibliotecă, sală de lectură; 

• Activități extrașcolare organizate în cadrul instituției; 

• Secții sportive. 

Constatări • Administrația gimnaziului utilizează diverse resurse pentru asigurarea 

unui mediu accesibil și sigur pentru toți elevii, inclusiv și cei  cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

 

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

datele de interes public 
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Dovezi  • Baza de date SIME; 

• Cererile părinților de înscriere în clasa I-îi; 

• Regulamentul intern.  

Constatări • Regulamentul intern conține stipulări privind protecția datelor cu 

caracter personal. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1p 

 

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  • Funcționarea CREI; 

• Dotarea cabinetelor; 

• Cabinet de fizică, chimie, informatică. 

Constatări • Instituția asigură un mediu accesibil pentru toți elevii și pentru 

incluziunea elevilor cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

 

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  • Proiecte didactice de lungă și scurtă durată; 

• Registrele școlare: 

• Sală de calculatoare, tablă interactivă; 

• Toți elevii indiferent de categorie sunt implicați în procesul educativ și 

activitățile curriculare/extracurri-culare; 

• PEI pentru elevii cu CES. 

Constatări • Cadrele didactice elaborează PEI, teste conform necesităților 

educaționale ale elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 p 

Total standard 5,75 p 

 

Dimensiune III 

 

Puncte forte Puncte slabe 

• Toți elevii indiferent de categorie 

sunt implicați în procesul educativ și 

activitățile curriculare/extracurri-

culare; 

• Sală de calculatoare, tablă 

interactivă; 

• Dotarea CREI în conformitate cu 

necesitățile educative a elevilor cu 

CES, conectare la internet, sală de 

calculatoare, tablă interactivă; 

•  Planul managerial cuprinde măsuri 

și activități care au ca țintă EI și 

nevoile copiilor cu CES. 

• Timpul limitat al părinților 

duce la slaba implicare a 

acestora în viața școlară;  

• Slabă preocupare a unor cadre 

didactice în alegerea temelor 

diferențiate partial sau total 

conform nevoilor și 

aptitudinilor specifice. 
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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  • Planul de activitate al instituției; 

• Planul de dezvoltare al instituției. 

Constatări • Sunt documentele necesare care satisfac cerințele de asigurare  a calității 

în educație. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 p 

 

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  • Consiliul elevilor; 

• Consiliul părinților; 

• Adunări generale cu părinții; 

• Adunări cu părinții pe clase; 

• Rapoarte de activitate: activitatea metodică, activitatea Comisiilor 

metodice, activitatea educativă, activitatea Consiliului de etică; 

• Note informative; 

• Procese-verbale ale ședințelor membrilor Comisiilor metodice. 

Constatări • Sunt realizate obiectivele din Planul de activitate prin rapoarte, note 

informative, procese verbale ale CP, CA, CE, Comisiilor metodice. 

Activitățile programate sunt realizate efectiv. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 p 

 

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 

mecanismelor de monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de 

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi  • Panou informativ cu informații relevante; 

• Procese-verbale ale CA. 

Constatări • Se asigură transparența în activitatea consiliilor și comisiilor din 

instituție. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 p 

 

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  • CREI; 

• Spații școlare accesibile pentru toți elevii; 

• Numărul și tipul spațiilor școlare corespunde numărul total de elevi; 

• Mesele și scaunele corespund particularităților de vârstă ale elevilor. 

Constatări • Instituția dispune echipament necesar, spațiu în corespundere cu 

particularitățile de vârstă (mese, scaune), săli de clasă, CREI, spații 
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accesibile pentru toți. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5  p 

 

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; 

• Fond de carte; 

• Inventarul bibliotecii școlare; 

• Presa periodică, metodică de specialitate; 

• Conectare la internet. 

Constatări • Instituția dispune de echipamente adecvate, materiale auxiliare 

curriculare. Instituția este abonată la presa periodică, metodică de 

specialitate: Învățătorul modern, Tropoțica și Tropoțel, PRO Universul 

pedagogic. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

 

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  • 17 cadre didactice –grad didactic II, 1 cadru didactic – grad didactic I. 

Constatări • Instituția gimnaziului asigură mecanisme de participare și implicarea 

tuturor cadrelor didactice la formări continue, seminare metodice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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 al instituției; 

• Curriculumul modificat pentru elevii cu CES; 

• Catalogul școlar. 

Constatări • Instituția nu are elaborate curriculum la decizia școlii, orele opționale 

sunt repartizate conform Planului cadru. Instituția aplică curriculumul 

national  numai în limitele permise cadrului normative.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 

Total standard 10,75 p 

 

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 dezvolare; 

• Planul de activitate , CP nr.1 din 26.08.2020; 

• PEI; 

• Curriculumul modificat. 
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Constatări • Administrația gimnaziului monitorizează realizarea Curriculumului  

conform PDI, Planului de activitate, PEI, curriculum modificat, proiecte 

de lungă durată. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj acordat: - 1p 

 

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  • Planul de activitate al instituției; 

• Evidența formării continue a cadrelor didactice; 

• Planul de dezvoltare al instituției; 

• Seminare psihopedagogice; 

• Întruniri rationale. 

Constatări • Toate cadrele didactice participă la diverse programe de formare 

continuă raionale, republicane, locale, individuale. În rezultat sunt 

certificați și aspiră la grade didactice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj acordat: - 1p 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.) 

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi  • Statele de personal; 

• Registrul de ordine privind angajarea, transferarea și eliberarea 

personalului; 

• Contracte de muncă; 

• Sala de calculatoare: 

• Instruirea TIC; 

• Biblioteca școlară; 

• Fondul de carte; 

• CREI; 

• Tablă interactivă. 

Constatări • Instituția dispune de un număr suficient de cadre didactice și auxiliare, 

de resurse materiale pentru realizarea finalităților stabilite de 

curriculumul national. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

 

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, 19ee lev19n a TIC, în 

procesul 19ee lev19nal 

Dovezi  • Rezultatele observării în cadrul asistării la ore; 

• Proiecte didactice; 

• Conectarea la internet a rețelei de calculatoare. 

Constatări • Se monitorizează aplicarea strategiilor didactice interactive, TIC la ore. 

Se practică schimbul de experiență la ședințele Comisiilor metodice, 

seminare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1.75 

Punctaj acordat: - 

1,75 p 
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Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

învățării 

Dovezi  • Proiecte didactice de lungă, scurtă durată centrate pe formarea de 

competențe, aprobate la ședințele CM; 

• Monitorizarea procesului educational, asistări, interasistări; 

• Note informative; 

• Calitatea procesului educational; 

• Planul de activitate;  

• Ordine de desemnare a Comisiei de asistare; 

• Procese verbale ale CP, CA. 

Constatări • Proiectele didactice de lungă durată sunt aprobate la ședințele 

Comisiilor metodice, analizate, prezentate spre aprobare administrației 

gimnaziului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

 

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  • Catalogul școlar; 

• Proiecte didactice; 

• Graficul evaluărilor summative; 

• Teste de evaluare; 

• PEI. 

Constatări • Cadrele didactice evaluază rezultatele învățării în conformitate cu 

Standardele, fiind elaborate proiecte didactice, teste, PEI. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

 

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 didactice ale activităților extracurriculare; 

• PDI; 

• Planul de activitate al instituției;  

• Portofoliul dirigintelui; 

• Catalogul școlar; 

• Poze; 

• Înregistrări video. 

Constatări • Cadrele didactice desfășoară activități extracurriculare în concordanță cu 

misiunea școlii, PDI, PA, realizând proiecte didactice, completând 

portofoliul, stocând poze. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 

 

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) 
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Dovezi  • Convorbiri, discuții individuale; 

• Rezultatele consultării suplimentare în cadrul asistențelor la ore, 

consultații. 

Constatări • Cadrele didactice acordă ajutor individual elevilor pentru obținerea re-

zultatelor prin discuții, convorbiri, observări în cadrul asistărilor la ore. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 p 

Total standard 11,75 p 

 

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; 

• Orarul activităților extrașcolare; 

• Planul de activitate al bibliotecii; 

• Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație; 

• Bibliotecă, sală de festivități, sala de sport, laborator de fizică și chimie; 

• Planul de dezvoltare al instituției; 

• Panou informațional. 

Constatări • Este garantat accesul la resursele educaționale prin utilizarea spațiilor 

existente, dotate corespunzător. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 p 

 

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 academice ale elevilor semestriale și anuale; 

• Rezultatele concursurilor la disciplinele școlare; 

• Fișa de monitorizare a progresului școlar a elevilor cu CES; 

• Situația școlară semestrul I, II, anuală; 

• PEI; 

• Încadrarea absolvenților clasei a IX-a. 

Constatări •  Rezultatele academice ale elevilor, PEI ale elevilor cu CES sunt 

analizate și repartizate pe mape. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 p 

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi  • Planul de dezvoltare al instituției; 

• Lucrul cu elevii dotați; 

• Planul de activitate al instituției; 

• Panou informational; 

• Diplome de merit decernate elevilor, ordinul nr.13 din 28.05.21. 

Constatări • Elevii sunt motivați pentru implicare. 
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Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 p 

 

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 

[partea finală de după ultima virgulă nu se referă la IET] 

Dovezi  • Ore opționale. 

Constatări • La repartizarea orelor opționale elevii sunt consultați, se discută 

individual. Cererile penrtu orele opționale sunt repartizate în mape. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

Total standard 5,75 p 

 

Dimensiune IV 

 

Puncte forte Puncte slabe 

• Spațiu suficient pentru desfășurarea 

activităților insrtuctiv-educative; 

• Condiții optime pentru desfășurarea 

procesului educative; 

• Conectare la internet; 

• Comunicarea între membrii CM 

(discutarea aspectelor metodice în 

procesul de predare-învățare, 

realizarea de proiecte didactice-

model). 

• Pondere mica a elevilor 

performanți; 

• Lipsa de motivație a elevilor 

pentru învățătură; 

• Lipsa de cadre didactice 

tinere. 

 

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; 

• Activități realizate reflectate în planurile și rapoartele instituției. 

Constatări • În planul strategic și operațional al instituției sunt incluse  activități de 

prevenire a descriminării. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1.5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi  • Înformație reflectată în tematica seminarelor metodologice; 

• Chestionare pentru profesori; 

• Reflectare în planuri și rapoarte; 

• Seminare cu reflectarea bunelor practice; 

• Asistări reciproce. 

Constatări • Administrația gimnaziului promoviază și disemnează bunele practici 
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prin seminare, schimb de experiență, asistări reciproce la ore. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

 

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  • Raportul dintre băieți și fete, reflectat în planificarea diriginților; 

• Numărul de participanți  la activități și în structurile asociative ale 

elevilor; 

• Rezultatele chestionarelor realizate cu elevii; 

• Afișe, broșuri pentru părinți și elevi. 

Constatări • Administrația gimnaziului asigură echitatea de gen în toate activitățile 

curriculare/extracurriculare.   

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 p 

Total standard 4,5 p 

 

Dimensiune V 

] 

Puncte forte Puncte slabe 

• Suportul din partea organizațiilor; 

• Participarea în mod egal (fete, băie-

ți) la activitățile extracurriculare, cât 

și la secții sportive și cercuri pe 

interese. 

 

• Lipsa literaturii recomandate 

în biblioteca școlii; 

• Lipsa măsurilor afirmative de 

promovare a fetelor și 

băieților în diferite activități 

extracurriculare; 

• Cunoștințe și abilități insufi-

ciente ale profesorilor și diri-

ginților cu privire la definirea 

dimensiunii de gen în dome-

niul educational. 

 

 

 

 

 

 

          Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

• În Gimnaziul Pitușca activează cadre 

didactice calificate în învățământul 

preuniversitar, dispuse spre schimbare ; 

• Cadre didactice pregătite, creative și 

profesioniste în managementul clasei de 

elevi; 

• Participarea cadrelor didactice la cursuri de 

perfecționare ; 

• Participarea la cursuri de formare și 

obținerea gradelor didactice; 

• Reacție lentă la schimbare a unor cadre 

didactice din instituție (TIC); 

• Interes scăzut la obținerea gradelor 

didactice I; 

• Lipsa interesului pentru participare la 

diferite concursuri (Pedagogul anului, 

festivaluri, competiții sportive…); 

• Lipsa cadrelor didactice tinere la 

disciplinele: matematică, fizică; 

• Situația demografică nefavorabilă, 
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• Participarea la concursuri școlare, 

olimpiade, obținând rezultate meritate; 

• Imaginea pozitivă a gimnaziului în 

comunitate, datorită rezultatelor înregistrate 

de elevi și cadre didactice; 

• Un colectiv cu vârstă pensionară de numai 

12%; 

• Baza materială medie cu tendințe spre 

creștere; 

• Relații de parteneriat (elev-profesor; 

profesor-profesor) 

numărul de elevi în scădere în 

gimnaziu; 

• Colaborarea slabă cu agenții 

educaționali și economici din 

comunitate; 

• Slabă implicare a unor diriginți în 

organizarea și desfășurarea activităților 

educaționale; 

• Slaba motivație a elevilor pentru studii; 

• Lipsa unui sistem clar de pedepse 

pentru elevii care întârzie frecvent la 

lecții și lipsesc nemotivat de la ore. 
Oportunități Riscuri 

• Servicii diferențiate și individualizate pentru 

grupe de elevi și profesori; 

• Elaborarea materialelor didactice, 

programelor și proiectelor; 

• Elaborarea unui sistem de publicitate despre 

succesele gimnaziului; 

• Implicarea părinților în activitatea 

gimnaziului și consolidarea imaginii 

instituției în comunitate; 

• Atragerea investițiilor prin proiecte în 

susținerea proiectelor educaționale la decizia 

administrației instituției. 

• Sistem educațional racordat la cerințele 

vieții cotidiene; 

• Resurse didactice neajustate la cerințele 

currculare; 

• Contingentul de elevi impus de 

circumstanțe; 

• Atac asupra imaginii profesorului prin 

mijloacele mas media; 

• Buget limitat; 

• Formarea cadrelor didactice la IȘE și 

Universitățile din Chișinău. 

 

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 6,75 67,5% 7,5 75%     

1.2 5 4 80% 3,75 75%     

1.3 5 3,25 65% 4 80%     

2.1 6 4,25 70,83% 4,5 75%     

2.2 6 4 66,66% 4,5 75%     

2.3 6 4 66,66% 4,5 75%     

3.1 8 8 100% 7,5 94%     

3.2 7 4,5 64,28% 5 71%     

3.3 7 6 85,71% 5,75 82%     

4.1 13 10,25 78,84% 10,75 83%     

4.2 14 11,5 82,14% 11,75 84%     

4.3 7 6,5 92,85% 5,75 82%     

5.1 6 4 66,66% 4,5 75%     

Total 100 76,75 76,75% 79,75 79%     

 

* 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 Distribuția calificativelor 
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didactice foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

2019-2020 19  bine   

2020-2021 21  bine   

      

      

  

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 Se aprobă  

2020-2021 3 Se aprobă  

    

    

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului de conducere  _______________________ 
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