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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   Regulamentul de organizare și funcționare a Gimnaziului Săseni 

pentru anul de studii 2020-2021 Aprobat  la ședința CP ,Proces –

Verbal nr.02din 02.09.2020.  

 Autorizația sanitară veterinară de funcționare Seria ASVF nr.0031970 

din  02..12.2013 

 Autorizație sanitară de funcționare Seria  nr  002137.  Din21.08.201 

 Fișe medicale personale ale angajaților din gimnaziu 

 Fișa de evaluare a instituției  către anul de studii  2020-2021 

 Ordinul instituției nr.108(a) din 05.09.2020     “Cu privire la  

securitatea elevilor și angajaților din instituție,acordarea primului 

ajutor” 

 Ordinul instituției Nr.106 din 02.09.2020 “Cu privire la numirea 

persoanei responsabile în domeniul  securității și sănătății în muncă” 

.Ordinul instituției nr 12 din 31.01.2020.,,Cu privier la aprobarea 

instrucțiunilor de Securitate și sănătate în muncă,,Ordinul instituției 

nr.105 din 02.09.2020.,,Cu privier la desemnarea persoanei 

respăonsabile de instructajul tehnicii securității electrice,, 

 Asigurarea pazei și securității instituției . 

 Se deține  : Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 

17.07.2014 

Ord.  Ministerului Educației nr.861 din 07.09.2015 pentru aprobarea 

Codului de etică  al cadrului didactic. 

Ordinul Ministerului Educației nr.1095 din 30.12.2016 cu privire la 

aprobarea Regulamentului –tip  de organizare și funcționare  a  

Consiliului de etică  al instituției de învățământ  general . 

Ordinul Ministerului Educației  nr .120  din 25 februarie 2010” Cu 

privire la măsurile suplimentare de prevenire a corupției  în instituțiile 

de învățământ “. 

Ordinul ME nr.858 din 23.08.2013 și Ord. instituției nr.97-a din 

29.08.2020   “Cu privire la aprobarea Metodologiei de aplicare a 

Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor 

instituției de învățământ preuniversitar în cazurile de abuz , neglijare  

exploatare , trafic al copilului “ Ordinul ME nr.235 din 29.03.2016 

“Cu privire la aprobarea Regulamentului tip de organizare  și 

funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar , ciclul I și 

II  ” 

. 

 Registrul de evidenţă starea sanitară a Gimnaziului Săseni 

 Registru de evidenţă a stării de sănătate a elevilor 

  Registru de evidenţă a elevilor și angajaților cu risc de îmbolnăvire. 

 Registru de evidenţă a produselor pregătite 

  Registru de evidenţă a produselor alimentare 

.Registrul Instructajului general de protecție 
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Constatări  Insituția deține în ordine documentația tehnică,sanitaro-igienică și 

medical obligatorie,se monitorizează permanent respectarea normelor 

sanitaro-igienice și Securitate tehnică. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

toată durata programului educativ 

Dovezi   Ordinul instituției nr.108(a) din 05.09.2020     “Cu privire la  securitatea 

elevilor și angajaților din instituție,, 

 Ordinul instituției Nr.106 din 02.09.2020 “Cu privire la numirea 

persoanei responsabile în domeniul  securității și sănătății în muncă” 

 Asigurarea pazei și securității instituției . 

 Registrul de evidență a vizitatorilor. 

 Orarul profesorilor de serviciu 

 Registrul de observații și sugestii ale administratorului de serviciu. 

 Registru de evidență a paznicilor,fișa postului comp.ANET. 

 Persoană de serviciu la intrare 

Constatări  Pe durata programului educativ,elevii sunt asigurați cu toate structurile de 

resort ce ține de securitatea lor,a incintei și a teritoriului adiacent,în 

colaborare cu APL și cu alte structure de resort. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

Dovezi   Orarul activităților  educaționale și extrașcolare.,aprobat la CP din 

28.08.2020. 

 Orarul sunetelor aprobat la CA Proces-verbal nr.01.din 

10.09.2020,aprobat la CP,proces -vebal nr 2 din 02.09.2020. 

Constatări  Se respectă cerințelor de proectare orară a activităților educaționale A fost 

elaborat și aprobat orarul lecțiilor, flexibil în care disciplinele umaniste 

alternează cu cele exacte, artistice, tehnologice, sportive. Panoul cu orarul 

lecţilor este plasat la loc vizibil pentru elevi şi părinţi.Timpul de recreere 

este stabilit prin orarul sunetelor: 5  pauze a câte 10 minute, o  pauză a 

câte 15 minute (pentru servirea mesei).. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi   Spații adecvate,mese,scaune pentru fiecare elev. 9 săli de clasă, 166 de 

elevi,fiecare având locul său în bancă,cu respectarea distanței de 

1,5m.Capacitate instituției este de 640 locuri. 
 Toate spațiile de instruire corespund și sunt accesibile elevilor. Sălile de 

studii au o suprafață  ce variază între  40 m2. 

 Fiecare elev are la dispoziție un loc de lucru în bancă , seturile sunt 

formate din bancă și două scaune, o parte din ele sunt reglabile pe 

înălțime. . 
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Constatări  Prezența spațiilor educaționale adecvate și încadrarea tuturor categoriilor 

de elevi,cu locuri corespunzătoare particularităților psihofiziologice 

individuale. Instituţia dispune de 640 de locuri, asigură fiecărui elev din 

instituție un loc de lucru în bancă, corespunzător taliei sale; acuităţii 

vizuale şi auditive, particularităţilor psihofiziologice individuale . 

 Toate spațiile au lumină electrică și încălzire termică. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

Dovezi    Planşe, machete, mulage, micrposcop,ce se folosesc la lecţiile de 

biologie. Reactivi,ustensile de laborator pentru lecţia de chimie, hărţi la 

istorie, planşe la l.română, l.engleză , matematică, ed.tehnologică 

 Instituția dispune de cabinet de informatică cu 11 calculatoare. 

 Dispune de conectare la internet și WI –FI. 

Constatări  Instituția este asigurată cu toate materialele de sprijin,în corespundere cu 

parametrii sanitaro-igienici şi cu cerinţele de securitate a materialelor de 

sprijin. Instituţia  dispune de laboratoare ,sală festivă și sportivă . 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

copiilor*(după caz) 

Dovezi   Bucătăria dotată cu spațiile  și tehnica corespunzătoare ,sala pentru 

alimentația elevilor ,dotată cu mese și scaune pentru fiecare elev,orarul 

mesei pentru fiecare clasă. Bloc alimentar pentru prepararea hranei , 

cantină pentru servirea mesei,s-au alimentat 166  de elevi. 

 Norma financiară de 10,80 lei per zi elev pentru clasele primatre și 5,50 

pentru clasele gimnaziale din componenta APL. 

 Certificatul Sanitar-Veterinar 

 Reparația blocului alimentar. 

Constatări   Instituţia este dotată cu spaţii , mobilier și echipamente necesare  pentru 

prepararea şi servirea hranei care corespund în totalitate normelor sanitare 

în vigoare privind siguranţa,accesibilitatea, funcţionalitatea şi confortul 

tuturor elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi   Instutuția dispune de:2 weceuri exterioare,2 interioare,4 lavuare dotate cu 

apă rece și caldă în fiecare Weceu,1 lavuar de spălare a mânilor pe hol,10 

lavuare instalate în fiecare clasă și Centrul de resurse. Prezența în blocul 

alimentar a 6  lavoare și dozatoare cu săpun lichid ce respectă criteriile de 

siguranță , accesibilitate , funcționalitate pentru elevi. 

Constatări  Prezența spațiilor și blocurilor sanitare în care se respectă normele 

sanitare și sunt accesibile,funcționabile și confortabile pentru fiecare elev. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 
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Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă 

Dovezi   Stingătoare 7,panou antiincendiar cu toate ustensilele necesare,3 ieșiri de 

rezervă,plan de evacuare. 

 Semnalizare antiincendiară. 

Constatări  Instituția dispune de  mijloace antiincendiare și trei ieșiri.Nu funcționează 

Sistema de semnalizare. 

 Lemnul prelucrat cu soluție ignifugă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi   Registrele  tehnicii securității cu semnăturile elevilor,lecții în cadrul 

orelor de dezvoltare personală cu respectarea regulilor de circulație 

rutieră,activități demonstrative în situații de risc și acordare a primului 

ajutor. Ordinul ME nr. 559 din 12.06.2020 și Instrucțiunea privind 

prevenirea și combaterea  abandonului școlar și absenteismului . 

 Ordinul instituției nr.113-a din 17..09.2020“Cu privire la constituirea 

Comisiei de Prevenire a Abandonului  Școlar ”. 

  Plan de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi 

absenteismului .  

 Desfăşurarea săptămânii siguranţei rutiere,,Atenție copii,,  

 Ordinile instituției privind tehnica securității în ajun de vacanță 

școlară . 

 Prezenţa tehnica a securității cu semnături ale elevilor și  înainte de 

fiecare vacanță . 

  Panouri informative- siguranța la traficul rutier. Reguli pentru situații 

excepționale .Ore desfăşurate la Managementul clasei. 

 Respectarea punct 17 din PC la elaborarea Planului de activitate. 

Constatări  Se organizează activități de învățare și respectare a regulilor de circulație 

rutiere,a tehnicii securității și a situațiilor de risc  

 Instituţia  organizează  şi desfăşoară sistematic, pentru elevi activităţi de 

învăţare şi respectare a regulilor de circulaţie rutieră, a tehnicii securităţii, 

de prevenire a situaţiilor de risc şi de acordare a primului ajutor. 

 Asigurarea protecției vieții și sănătății elevilor este realizat în baza 

conținuturilor integrate la disciplinile :educație civică/societate , 

fizică , biologie , chimie ,educație tehnologică, dezvoltare personală 

 Înainte de fiecare vacanță diriginții discută cu elevii   tehnica 

securității,cu înregistrarea  semnăturilor . 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard                                9,75puncte  

 

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 
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Dovezi   Ordinul nr. 858 al ME din 23.08.2013 și Ordinul instituției nr.97  din 

29.082020.“ Cu privire la Procedura de organizare instituțională și de 

intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de 

abuz, neglijare, exploatare,trafic al copilului” , cu semnăturile 

angajaților. 

  Denumirea responsabilului , Ord nr .97 din 29.08..2020. 

 Instrucțiunea privind  mecanismul intersectorial de cooperare pentru 

identificarea , evaluarea , referirea , asistența și monitorizarea copiilor 

victime și potențiale victim ale ANET ,HG nr. 270 din 08.04.2014. 

 Raportul ANET semestrial. 

Constatări    Instituţia proiectează  acţiuni de colaborare cu familia,cu APL, cu alte 

instituţii cu atribuţii legale în sensul protecţiei elevului, inclusiv acţiuni 

de informare a lor în privinţa procedurii legale de intervenţie în cazurile 

ANET . 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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   Ordinul  nr 97 din 29.08.2020.(semnat de angajați) a instituției  de 

constituire a comisiei  pentru protecţia drepturilor copiilor, grupului 

intraşcolar pentru examinarea cazului de violenţă. 

  Panou informativ, cutia de încredere . 

 Ord. nr.97 din 29..08.2020. al instituției privind numirea 

responsabilului pentru protecția copilului și ANET. 

 Colaborare cu Serviciul de asistență socială din localitate, cu 

Asistența psihopedagogică din raion,dosare a copiilor social 

vulnerabili, diriginții și CD dețin Fișe de sesizare, 

 Registru de evidență a cazurilor de violență între elevi. 

  Seminar instructiv cu angajaţii,, Cu privire la asigurarea respectării 

drepturilor şi libertăţii copilului, prevederile art.32 al Convenţiei ONU,, 

Constatări   Instituţia dispune în totalitate de personal calificat pentru 

prevenirea/intervenţia în cazurile ANET şi foloseşte eficient şi oportun 

resursele existente în comunitate p-u asigurarea protecţiei fizice şi psihice  

a fiecărui copil. 

 Fișele de sesizare a cazurilor suspecte de violență  față de copil sunt 

disponibile pentru toate cadrele didactice. 

 Angajații sunt informați contra semnătură despre procedura de de 

organizare instituțională  de prevenire a cazurilor ANET . 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi   Politica de Protecție a Copilului. Regulamentul privind asigurarea 

protecției elevilor față de orice formă de violență. Ord nr.17 din 

09.02.2018. Planul de implimentare  PPC(model).  Convenția cu privire 

la Drepturile Copilului. 
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Constatări  Comisia a elaborat PPC.Regulamentul prevede un șir de acțiuni a oricăror 

forme de violență. Angajații instituției au fost informați cu Convenția cu 

privier la Drepturile Copilului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

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

a comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi   Boxa de încredere.Discuții individuale(sfaturi,îndrumări)Instrucțiuni 

privind implimenterea regulilor  și normativelor sanitaro- 

epidemiologice.  

 Ordinul instituției nr.101-a din 30.08.2020 “Cu privire la constituirea 

Comisiei Multidisciplinare 

Constatări  Fiecare elev al instituției are acces la servicii  de sprijin , pentru     

asigurare a dezvoltării  fizice ,mentale și emoționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 3 puncte 

 

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

sănătos de viață 

Domeniu: Management 

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

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

stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate. 

Dovezi   Control medical permanent ,discuții cu psihologul (solicitat ocazional)        

.Adunări  de părinţi cu diverse tematici . 

 Controlul medical anual al elevilor din gimnaziu  

 Parteneriat cu Centrul Medicilor de Familie  din localitate. 

 Asistent medical în instituție angajat pe 0,5 sal. 

 Fișe medicale ale elevilor.Asigurarea cu medicamente. 

 Prezența punctului medical,dotat conform cerințelor. 

 Registru de evidență a medicamentelor. 

 

Constatări  Fișele medicale ale elevilor  și angajaților se păstrează în cabinetul 

medical. 

 Număr scăzut de copii bolnavi. 

 Adunări  de părinţi cu diverse tematici privind promovarea modului de 

viață sănătos. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: -2  

 

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   Cabinet medical dotat cu medicamente necesare  pentru acordarea I ajutor 

medical,înregistrarea şi evidenţa certificatelor. Discuţii dirijate de 
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asistentul medical din instituţie privitor la promovarea unui stil de viaţă 

sănătos. 

Constatări  Instituția asigură,în majoritatea cazurilor,condiții fizice, resurse 

metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

programe ce promovează modul sănătos de viață 

Dovezi   Ordinul instituției nr.103-a din 02.09.2020 “Cu privire la organizarea 

Săptămânii Naționale pentru combaterea intoxicațiilor acute exogene cu 

substanțe chimice ”.  

 Ordinul instituției nr.10 din 29.01.2021.“Cu privire la organizarea  și 

desfășurarea Săptămânii  de luptă împotriva  traficului de ființe umane  ”. 

        Discuții  cu angajații și elevii instituției,,Cu privire la profilaxia 

epidemiologică a     gripei   IACRS și SARI  ”. și măsurile de răspândire 

a infecției cu Coronavirus   

 

Constatări  Instituţia încurajează iniţiative şi realizează activităţi de promovare 

/susţinere a modului sănătos de viaţă, de prevenire a riscurilor de accident, 

îmbolnăviri,  de profilaxie a stresului şi oferă acces a elevilor la programe 

educative în acest sens, împlicându-i permanent în disemnarea 

experienţelor valoroase legate de sănătate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 4,25 

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția desfășoară activități și 

instruiri a tehnicii securității,de 

prevenire a sitiuațiilor de risc și de 

acordare a primului ajutor. 

  Instituția deține în ordine sistemică 

toată documentația tehnică, sanitaro 

–igienică  și medicală obligatorie. 

 Un program/orar al activităţilor 

echilibrat şi flexibil Instituţia este 

dotată cu spaţii pentru prepararea 

şi servirea hranei care corespund 

în totalitate normelor sanitare în 

vigoare. 

 Instituţia încurajează iniţiative şi 

realizează activităţi de promovare 

/susţinere a modului sănătos de viaţă. 

 

 Lipsa unui psiholog școlar.  

 Numărul mare de copii ce fac 

parte din familii social-

vulnerabile și părinți 

dezinteresați de soarta copiilor. 

 Sistema de semnalizare nu 

funcționează. 
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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   Ordinul instituției nr.14 din 05.09.2020“Cu privire la constituirea 

Consiliului elevilor din instituție   ”. 

Constatări  Se proiectează şi se elaborează  mecanisme de participare la 

concursuri, decade, se organizează şedinţe al Consiliului  Elevilor. 

 Administrația instituției oferă informații ample și complete privind 

aspectele vieții școlare și extrașcolară. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -

0,75  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi   Consiliul Local al Elevilor ,16 membri,Consiliul Administrativ-1 elev 

membru, Plan de activitate a Consiliului de Elevi pe perioada 

 2020-2021. 

Constatări  Consiliul Elevilor din instituție activează sub îndrumarea directorului 

adjunct educație .Consiliul are  plan de activitate sistemic şi riguros. Au 

fost petrecute ședințe , care sunt înregistrate prin procese –verbale 

.Președintele Consiliului Elevilor a fost aleasă o elevă a clasei a IX-a. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

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   Pagina gimnaziului pe rețelele de socializare (Facebook,Instagram) 

 Panou informativ plasat în holul instituției 

 Revista școlară. 

Constatări  Instituţia asigură activizarea sistematică şi calitativă a mijloacelor de 

comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor/copiilor,care participă la 

luarea de deciziila diverse activități ce țin de viața școlară. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

evaluare propriului progres 

Dovezi   Conform Regulamentului de funcționare a CA ,președintele CE este 

membru a CA.  

 Tabele de performanţă, fişe de autoevaluare, procese verbale a Consiliului 

de Elevi,cereri pentru înscrierea în secţiile sportive, cercuri, ore opţionale 

după dorinţă, chestionare. 

 Desfășurarea orelor de Dezvoltare personală. 

Constatări  Membru CA participă la toate ședințele.  
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 Instituţia implică elevii în majoritatea cazurilor, cu eficienţă 

considerabilă, în consilierea aspectelor legate de viaţa şcolară, în 

soluţionarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului 

educaţional, în evaluarea propriului progres 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 4,75 

 

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   Componețta Comitetului Părintesc. 

 Planul ședințelor cu părinții. Comitetul părintesc-9 membri,CA-1  părinte 

, membru ,  

 Registru de evidenţă a vizitelor, convorbiri individuale 

 Ședințe cu părinți la nivel de clasă / de instituție ,sunt întocmite 

procese verbale . 

 Plan de activitate a Comitetului Părintesc care se implică în rezolvarea 

diferitelor probleme a școlii. 

 Asociația Părinților. 

Constatări  S-au delegat trei părinți în componența CA.  

 Instituţia  promovează părinţii spre implicarea lor în activităţi ce asigură 

progresul şcolar, în exprimarea poziţiei părinţilor în luarea deciziilor. 

 Ședințele de clasă au diverse tematici educative. 

 Părinții sunt informați despre rezultatele școlare prin înscrierile în agende 

sau la telefon . 

 Procedurile privind participarea părinților la îmbunătățirea rezultatelor 

școlare și comportamentului prin asistențe la ore ,convorbirile individuale 

duc la implicarea în viața școlarăși a clasei. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi   Partenereat cu Centru Social,,Sf.Nicolae,,(semnarea contractului.)       

Colaborare cu APL pentru îmbunătățirea procesului educațional/resurse 

financiare și materiale,alimentația elevilor din ciclul gimnazial. 

Constatări  Elevii sunt implicați în activități diverse impact educative.  

 După necesitate se solicită discuții cu grupul intersectorial de intervenție 

în cadrul primăriei satului Săseni , asistent social , polițist de sector , 

primar , asistent medical . 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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, 
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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   Proces-verbal al Ședinței Generale cu părinții din 19.09.2020(oli-ne). 

 Pgina Gimnaziului pe rețele de socializare. 

Constatări  S-au delegat trei părinți în componența CA. 

  Anual se planifică 2 ședințe generalecu părinții la care se discută diferite 

teme.Se practică ședințe de pedagogizare ,seminare. 

 Existența paginei pe rețele de socializare,unde părinții își exprimă opinia. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea 

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

Dovezi   Ședințe de pedagogizare.(4 ședințe)Echipa de creare a PPC. 

 Procesele-verbale a CA 

Constatări  Părinții au interes de colaborare cu instituția în ceea ce privește procesul 

instructiv-educativ al elevilor.  

 Instituția are Problemele abordate și deciziile luate la CA și sunt 

consemnate în procesele-verbale,subiectele examinate în cadrul 

ședințelor CA corespund planificării și țin de organizarea și desfășurarea 

procesului educational și gestionarea bugetului 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 4,75 

 

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   . Art.3,art.5,art.6,art.13,art.16,CapitolulIV,pct.8,pct.11,Capitolul 

VII,VIII,IX din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Gimnaziului Săseni. 

Constatări  Partenerii comunitari respect diversitatea culturală,etnică,lingvistică și 

religioasă a elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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   Paticipările în diverse activități ,,Simpozionul Național al Limbii 

Române,, 

Constatări  Cadrele didactice aplică în procesul educational tehnici ce 

încurajează,sprijină și stimulează participarea echitabilă atât a fetelor cât 

și a băieților,demonstrează comportament nediscriminatoriu în raport cu 

genul elevilor și cu starea socială a familiilor din care provin. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 
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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   Diplome pentru elevii dotaţi 

Constatări  Se crează condiţii tipice pentru respectarea diversităţii şi valorifică 

moderat capacitatea de socializare a elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -0,5 Punctaj acordat: - 1 

 

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   Participări la diverse actyivități locale,raionale,municipale. 

Constatări  Cadrele didactice promovează respectful valorilor naționale și ale 

minorităților etnice în activitățile curriculare și extrașcolare,pun la 

dispoziția elevilor diferite resurse și material care promovează 

interculturalitatea în contextul unei societăți democratice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 4 puncte 

 

Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 În instituţie există o structură 

asociativă a elevilor, constituită 

democratic şi autoorganizată, cu un 

plan de activitate sistemic şi riguros, 

care participă permanent la luarea 

deciziilor cu privire la aspectele de 

interes pentru ei. 

 

 

 Realizarea feedbackului din 

partea partenerilor din 

comunitate 

 

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 EI. Ce include următoarele: Aspecte 

organizatorice.Evidența copiilor cu CES.Probleme îaintate spre 

examinare în cadrul CP,elaborarea,realizarea,monitorizarea planurilor 

educaționale individualizate.Asistența metopdologică.Activități cu 

părinții.Activitate de raportare.Dezvoltarea parteneriatului.Actele 

normative de asigurare a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES. 

Constatări  Planul managerial cuprinde măsuri și activități care au ca țintă educația 

incluzivă și nevoile copiilor cu CES. 
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Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 

 

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

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

copiii cu CES 

Dovezi   Comisia Multidisciplinară Intrașcolară(ordinal nr. din)cu privire la 

constituirea CMI.Comisiile pentru elaborarea PEI pentru elevii cu 

CES.(Ord.nr. din).Serviciile de asistență psihopedagogică(SAP).Centru 

de Resurse.Regulamentul-Cadru al CMI. 

Constatări  Realizarea evaluării inițiale a elevilor care întâmpină 

dificultăți.Elaborarea PEI-urile conform dificultăților elevilor cu 

CES.Acordarea serviciilor de tip ocupational,de socializare,de 

informare,support de învățare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   Baza de date a copiilor cu CES(aprobat).Baza de date a copiilor din 

comunitate(Recensământul,se anexează efectivul de elevi) Registrul de 

evidență a elevilor cu CES(complectat în fiecare an) 

Constatări  Instituția are baza de date a tuturor copiilor inclusive a celor cu 

CES,dispune de evidențe clare despre elevii imatriculați.Monitorizează 

înscrierea copiilor din comunitate la școală.Colaborează cu APL,părinții 

pentru a asigura înmatricularea și participarea tuturor elevilor în procesul 

de educație.Sunt date ale copiilor de vârstă școlară din comunitate privind 

evoluțile demografice și perspectivile de școlarizare pentru următorii 5 

ani. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 

 

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

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

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi   Fișa de monitorizare privind progresul și dezvoltarea fiecărui 

elev.Servicii de sprijin în funcție de necesitățile copiilor cu CES(planul 

de lungă durată a CDS)Orarul prestării serviciilor. 

Constatări  Cadrele didactice evaluiază progresul școlar al copiilor cu CES,stabilind 

oportunități de evaluare finală.Instituția face referire la 

specialiști(logoped,psiholog,psihopedagog) pentru asigurarea  servicilor 

de sprijin în funcție de necesitățile copiilor cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

adaptat, asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin 
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Dovezi   Plan educational individualizat  (PEI-7 ) Curriculumul    

individualizat(modificat-)Set de materiale didactice. 

Constatări  Cadrele didactice elaborează PEI,Curriculumul modificat pentru elevii cu 

CES conform recomandărilor SAP. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 

Total standard 8 puncte 

 

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

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 

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

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

Dovezi   Promovarea programelor educaționale și terapeutice-recuperatorii 

centrate pe valori și pe principii ale educației inclusive.Integrarea copiilor 

cu nevoi speciale în comunitate,dezvoltarea activităților creative și 

expressive ale elevilor,participarea elevilor la acțiuni și activități prin care 

să se simtă că fac parte din comunitate. 

 Plan managerial, Plan de activitate a Consiliului de Etică/promovarea 

respectării în activitatea CD a principiului non-discriminării în raport cu 

elevii şi părinţii,Fişe de sesizare,Planificarea CMI. 

Constatări  În clasele de elevi se respectă principiile egalității de gen și echității 

sociale 

 PEI reflectă sistemic mecanisme de identificare şi combatere a oricăror 

forme de discriminare şi de respectare a  diferenţelor individuale, 

implicând în acţiunile preconizate preponderent personalul Instituţiei, cu 

anumită formare în domeniul EI 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

copiilor cu CES 

Dovezi   Planul de activitate al CMI-parte component a Planului Strategic al 

instituției.. 

Constatări  Planul strategic al instituției reflect activități de combatere a formelor de 

discrimnare și respectarea diferenților individuale. 

1)Seminare cu cadrele didactice 

 Exemple de bune practice și fișe de lucru applicate elevilor cu CES. 

 Tehnici de lucru cu acei copii care manifestă un comportament agresiv. 

 2)Ateliere de lucru pe comisii metodice: 

 Organizarea procesului educational la clasa în care sunt înscriși elevi cu 

PEI. 

 3)Activități cu părinții : 

 ,,Toți copii sunt valoroși,,-informarea părinților privind incluziunea 

educațională a copiilor cu CES și formarea nondiscriminatorie față de 

acești copii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
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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   Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor 

instituțiilor de învățământ în cazurile ANET al copilului.  

 Raportul semestrial al cazurilor de ANET. 

Constatări  Instituția asigură respectarea diferenților individuale prin aplicarea 

procedurilor de prevenire,identificare,semnalare,evaluare și soluționare a 

situațiilor de discriminare și informarea personalului,a elevilor,a 

reprezentanților legali cu privier la utilizarea acestor proceduri. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

respectării individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi   Curriculumul modificat. Fișa de monitorizare a progresului 

elevilor.Evaluări  semestriale(anuale). 

Constatări  Evaluarea progresului elevilor se realizează conform curriculumului la 

sfârșitul semestrului I și la finele anului 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

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   În cadrul disciplinilor școlare și activități extracurriculare. 

 Discuții la Derzvoltarea personală. 

Constatări  Instituția organizează activități educaționale îndreptate spre cunoașterea 

situațiilor de discriminare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 6,5  

 

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   Mape cu materiale.Planuri zilnice.. 

 Acces liber în sala de lectură, persoană de serviciu la intrarea în instituție, 

3 ieșiri de rezervă, cabinet de informatică,cabinet medical. 

 Mapă cu materiale,jocuri,fișe,planșe,scheme,fotografii,înregistrări 

video,teste, programe cu softuri  educaționale 

Constatări  Administrația utilizează resursele instituționale disponibile p-u asigurarea 

mediului accesibil și sigur pentru fiecare copil. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 

 

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

datele de interes public 

Dovezi   Baza de date SIME,SIPAS,dosare ale elevilor. 
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 Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul 

instituției de învățământ. 

 Cererile părinților de înscriere în clasa I-a,safeu. 

 

Constatări  Instituția asigură protecția deplină a datelor cu character personal în 

limete prevăzute de lege. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi   CREI.Cabinetul  medical.Biblioteca.Cantină. 

Constatări  Instituția asigură un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor 

elevilor,copiilor cu spații dotate,conform specificului educației,a 

spațiului destinate serviciilor de sprijin. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor 

Dovezi   Mijloace de învățământ:compiutere,leptopuri,imprimante 

multifuncționale,vidioproiectoare,tablă interactivă,ecran,acces la 

internet,colecție de literatură diversă,panouri. 

 Plan-cadru realizat,Proces educațional la distanță realizat cu atragerea 

tuturor elevilor. 

Constatări  Instituția  aplică varietatea largă de mijloace de învățământ,adapătarea 

necesităților tuturor elevilor,inclusive a celor cu CES,utilizând 

tehnologiile informaționale și de comunicare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 6,5 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Sunt elaborate toate documentele 

manageriale care reflectă 

asigurarea serviciilor de sprijin 

p-u elevul cu CES. 

 Responsabilul de CES , este 

CDS care participă la întrunirile 

metodice realizate de SAP 

 Instituția monitorizează 

desfășurarea activitățiloe 

educaționale, inclusiv și a 

elevilor cu CES 

 

 

 

 Instituția nu dispune de un 

psiholog școlar. 
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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   Şedinţe de lucru /Cu privire la Managementul temelor p-u acasă 

Proces –Verbal nr.5 din 27.12.2020 Instrucţiuni privind completarea 

cataloagelor, pr. verb.nr.3 din 01.10.2020 al CP .  

 Cu privire la aprobarea Metodologiei privind ECD în învăţământul 

primar,disciplina Ed. p-u societate,pr.verb.nr.3 din  01.11.2020 al 

şedinţei CP  

 Cu privire la Regulamentul privind evaluarea,notarea 

rez.învăţării,promovarea şi absolvirea în învăţământul primar şi 

secundar,pr. Verb.nr. din  26.02.21 . 

 Probe de evaluare de la DÎTS și instituție. 

Constatări   

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

 

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   Reg. de ordine internă, Planul managerial,aprobate la CP nr.2 din 

02.09..2020. 

  Fișele de post a angajaților aprobate. 

 Procese verbale a comisiilor metodoice, comisiilor de protecție a 

dprepturilor copilului, de combatere a violenței, comitetul 

părintesc,Consiliul Elevilor,note informative a dir. Adjunct. 

 Cartea de Ordine cu privire la activitatea de bază 

 Cartea de Ordine cu privire la personal 

 Registru de evidență a corespondenței expediate  

  

Constatări  În instituție se realizează eficient și aproape integral programe  și activități 

preconizate în PDI și PAI. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

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   Consiliul Profesoral ,Consiliul Administrativ ,Comisia metodică limșă și 

comunicare ,  Comisia metodică Arte și tehnologii, sport și învățătorilor 

claselor primare , Comisia Metodică a ariei curriculare educație 

socioumană , matematică și științe , Comisia Metodică consiliere şi 

dezvoltare personală,Consiliul Elevilor ,Consiliul  de Etică, Comisia  de 

prevenire a abandonului şcolar, Comisia Multidisciplinară Intrașcolară 

.Comisia de Atestare.Comisia Situațiilor Excepționale 

Constatări  Instituţia asigură modul transparent, democratic şi echitabil al deciziilor 

cu privire la politicile instituţionale, implicând aproape sistematic toate 

consiliile şi comisiile constituiente în monitorizarea eficienţei 
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educaţionale, şi promovează comunicarea internă şi externă cu privire la 

calitatea serviciilor prestate 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

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   Planul Managerial al Instituției  

 Organigrama gimnaziului  

 Structura timpului de muncă a CD și CM , confor Metodologiei privind 

repartizarea timpului de lucru a personalului didactic din instituția de 

învățământ general (Ord. ME nr .634  din 28.12.2017). 

 

Constatări  Infrstructura instituției asigură  organizarea procesului educațional. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

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   Planşe la discipline, hărţi, glob. Utilaj de laborator la chimie, biologie 

Constatări  Instituţia dispune de materiale auxiliare curriculare necesare aplicării 

curricumului naţional, curricumului adaptt şi a PEI. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

 

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   14 cadre didactice ,gr II,1 cadru didactic gr I . 

 Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul 

general,professional ethnic și din cadrul serviciilor de asistență 

psihopedagogică. 

Constatări  Din numărul total de cadre didactice,15 dețin grad didactic.  

 Instituţia asigură încadrarea personalului calificat prin 95 %  de cadre 

deţinătoare de grade didactice doi . 

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   Curriculumul școlar 

 Curriculumul cu adaptări la condițiile locale și necesitățile copiilor cu 

CES(CM,CA) 

 Cercuri și secții sportive .Arta docorativ aplicată.Cercul de dans,,Micii 

dansatori,, Baschet,ansamblul folcloric,,Sălcienii,,  

Constatări  Din numărul total de elevi al instituției,7 elevi necesită curriculum 

Modificat,care presupune schimbarea finalităților 

educaționale,subcompetenților stabilite în curriculumul 
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general(CG),corespunzătoare pentru o disciplină școlară,în funcție de 

potențialul de dezvoltare și necesitățile de învățare ale elevului. 

 Instituţia aplică eficient un curriculum adaptat într-o multitudine de 

aspecte la specificul şi condiţiile locale şi instituţionale, fără a acorda 

prioritate necesităţilor şi particularităţilor elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 9,75 

 

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   Repere metodologice privind organizarea procesului educational în 

învățământul primar,gimnazial. 

 Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor 

învățării,promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar. 

 Planul controlului intern. 

 Monitorizări tematice de către DÎTS. 

 Fişe de asistenţe la ore şi act. Extaşcolare 

  Dosare a elevilor 

  Registre şcolare  

  Note informative disc. la CP şi CA, graficul ev. sumative, lucrările 

elevilor, centralizatoare cu sit.la sf. de semestru, annual 

  Rapoarte de realizare a PED. 

 Plan de perspectivă de formare a CD,participarea la întruniri metodice 

răionale . 

Constatări  Monitorizarea realizării curricumului școlar (CG),curricumului 

adaptat(CM) se desfășoară în baza documentelor de politici interne. 

 Evaluarea se realizează conform planului controlului intern al 

instituției,totalizarea fiind finalizată la ședințele CP,CM,CA,CM. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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 strategiilor de formare profesională continua a cadrelor 

didactice/de conducere(IȘE,UTM,,Ion Creangă, UT din Tiraspol) 

 Planul managerial al instituției care prevede diverse activități metodice de 

formare profesională a cadrelor didactice. 

 Planul managerial al DÎTS. 

Constatări  Instituția încurajează și susține personalul didactic să participle la diverse 

activități de formare profesională. 

 În bugetul instituției sunt planificate resurse pentru dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice 

 Cadrele didactice participă și sunt certificați în cadrul formărilor continue 

și certificatele se păstrează în dosarele personale  

 Activitățile desfășurate în cadrul raionului.au un rol important în 

formarea continua a cadrelor didactice. 
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Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   CD calificate,cabinet  de informatică, bibliotecă,materiale metodice. 

Constatări  Instutuția dispune de resursele educaționale necesare. 

 Necesarul de cadre didactice este completat la toate disciplinile de studio. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

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

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

educațional 

Dovezi   Portofoliile profesionale, dosarele personale, Referențialul la 

discipline, Registrele la clase, PLD, proiectarea zilnică, pe unități de 

învățare. 

 Instrumente TIC (6 lăptopuri , 4tablete , 6  calculatoare ) , se utilizează în 

procesul de predare – învățare – evaluare , în proporțiii de 80 %   

 Standarte de eficiență a învățării. 

Constatări  CD integrează în procesul didactic resursele educaționale 

adecvate,inclusiv mijloacele oferite de tehnologia informației și a 

comunicațiilor,aplică eficient strategii și tehnologii didactice interactive, 

cooperante și socializante, asigurând conexiunile necesare,aplică 

Standardele de eficiență a învățării în cadrul realizării evaluărilor, în 

concordanță cu Referențialul de evaluare. 

 Instituția monitorizează procesul educațional centrat pe Standardele de 

eficiență a învățării. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

a învățării 

Dovezi   PLD discutate  la şedinţa Com. Metodice și coordinate/ aprobate de 

către Administrația instituției.  

 Curriculum disciplinar,Repere metodologice, PLD la cercuri, ore 

opţionale, secţii sportive, teste de evaluare pentru olimpiadele locale 

 Referenţialul evaluării rezultatelor şcolare, mențiune la olimpiada 

raională la geografie și istorie. 

 Standardele de eficiență a învățării. 

Constatări  Toate cadrele didactice din instituţie activează în baza proiectelor de 

lungă durată actualizate anual în corespundere cu cerinţele Curricumului 

disciplinar și Reperelor la discipline școlare . 

  În instituţie se organizează diverse activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare, elevii participă la concursurile locale şi raionale 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 



23 

 

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   Rezultatele școlare semestriale. 

 Rezultatele școlare la evaluările externe(din partea DÎTS) 

 Rezultatele școlare la absolvirea treptei primare și gimnaziale. 

Constatări   Instituția desfăşoară sistematic procesul de evaluare a rezultatelor 

învăţării în conformitate cu standardele şi referenţialul de evaluare, 

urmărind progresul în dezvoltarea elevilor 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

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 strategică și operațională 

Dovezi   Activități extracurriculare în cadrul săptămânilor pe 

obiecte.Decade.Lunare. 

 Planul activităților extrașcolare. 

Constatări  Pe parcursul anilor de studii s-au desfășurat un șir de activități 

extracurriculare. 

 Cadrele didactice au participat activ și au contribuit la valorificarea 

potențialului elevilor trezând un interes sporit. 

 Elevii au avut posibilitatea să se manifeste în diverse domenii,au fost 

antrenați în decade și lunarele recomandate în planul -cadru.Au 

demonstrate abilitățile,creativitatea și capacități intelectuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

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

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

beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

Dovezi   Săptămâna Educaţiei Incluzive,fişe personalizate, plan de activitate cu 

elevii dotaţi. 

Constatări  Instituţia asigură sprijinul individual penru elevi la comunicarea didactică 

eficientă, prin activităţi educaţionale care valorifică pe fiecare elev. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 10,75 

 

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   Biblioteca  cu  manuale și  lit.artistică 

  Plan de activitate aprobat de către CP 

 Cabinet de informatică-  11 calculatoare, 3 tablete, 4 laptopuri 

 Sală  de spor 

 Sala festivvități 

Constatări  Instituţia garantează accesul la resursele educaţionale şi asigură 

participarea copiilor şi părinţilor în procesul decizional privitor la 

optimizarea acestor resurse  
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  Instituţia asigură sprijinul individual penru elevi la comunicarea 

didactică aficientă, prin activităţi educaţionale care valorifică fiecare elev. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

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   4 cercuri și secții sportive  extraşcolare /8 ore, 40  de elevi participanţi, 

Plan de activitate aprobat la şed. com. metodice,  

 Registru de evidenţă a orelor extacurriculare 

 Baza de date  SIME 

Constatări  În instituţie se actualizează permanent baza de date privind performanţele 

tuturor elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi   Acordarea diplomelor,premiilor. 

Constatări  Instituția realizează obiectiv ,echitabil și transparent promovarea 

succesului elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

finală de după ultima virgulă nu se referă la IET] 

Dovezi   Proiecte didactice la ore , sau la unitățile de învățare conform 

curriculumului și reperelor metodologice aprobate annual de MECC. 

 Planul Educațional Individualizat 

 Planul activităților /cercurilor extrașcolare. 

Constatări  Conform curricumului la decizia școlii elevii sunt încadrați în învățarea 

interactivă prin cooperare,evidențiindu-se capacitățile de dezvoltare 

individuală. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 6 puncte 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Administrația instituţiei 

monitorizează participarea CD 

la seminarele metodice 

raionale,stagiile de formare 

continuă. Este elaborat planul 

anual de perspectivă de formare 

a cadrelor didactice în Centrele 

republicane de formare continuă. 

 Instituţia asigură sprijinul 

individual penru elevi la 

 Se atestă uneori o conectare 

slabă la internet în unele clase 

de elevi. 
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comunicarea didactică eficientă, 

prin activităţi educaţionale care 

valorifică fiecare elev. 

 

 

 

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     Fișa de sesizare în caz de violență și de ANET , față de copil . 

 Politica de protecție a copilului. 

 Protecția drepturilor copiilor. 

Constatări Fișa de sesizare în caz de violență față de copil  este disponibilă pentru 

toate cadrele didactice din instituție .  

Elevii din instituţie sunt informaţi periodic cu politicile  de promovare a 

           echităţii de gen . 

         

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi   Desfășurarea Decadei Drepturilor Omului . 10 decembrie 

 Formarea profesională a cadrelor didactice. 

Constatări  Instituţia planifică şi utilizează periodic resurse pentru organizarea 

activităţilor şi a formării CD în privinţa echităţii de gen. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

 

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   . Campania privind Drepturile copilului / omului . 

 Planul activității educative. 

Disciplinele de studiu:Dezvoltarea personal,Educația pentru societate 

Constatări  . Cadrele didactice și auxiliare demonstrează comportament 

nediscriminatoriu în raport cu genul copilului.  

 Elevii sunt familiarizați cu conceptele educației sensibile la gen prin 

activități educative, ore de dirigenție,; nu au prejudecăți sau stereotipuri 

de gen; comunică prietenos la pauze, colaborează la realizarea sarcinilor. 

. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 
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Total standard 4 puncte 

 

Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția oferă servicii de support 

pentru promovarea unui 

comportament nediscriminatoriu 

prin seminare , concursuri , starturi 

vesele. Are o bază de date a tuturor 

copiilor de vârstă școlară din 

comunitate , înclusiv a celor cu  

CES. Instituția nu are un psiholog 

școlar. 

 Instituția este conectată parțial la 

internet. 

 Criza de timp a unor părinți , 

nivelul scăzut de educație , sau 

conservatorismul unor părinți , 

destrămarea unor familii sau 

indiferența părinților determină  

o slabă pregătire și supraveghere   

a elevilor. 

 Criza de timp a unor 

părinți, , nivelul scăzut de 

educație sau 

conservatorismul unor 

părinți , destrămarea unor 

familii sau indiferența 

părinților determină  o 

slabă pregătire și 

supraveghere   a elevilor. 

 

 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Activitatea didactică  se desfășoară în 

conformitate cu actele reglatorii și 

normative,rezultatele elevilor sunt reflectate 

la nivel instituțional și raional . 

 Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier școlar 

corespunzător vârstei și cerințelor sanitaro-

igienice , echipamente . 

 Oferă servicii de support pentru promovarea 

unui mod de viață sănătos , are o bază  de 

date a tuturor copiilor de vărstă școlară dein 

comunitate . 

 Parteneriate optime cu DÎTS Călărași , APL . 

 Oferă siguranță fizică și protecție pentru elevi 

, personalul didactic  și nedidactic , încadrare 

în norme igienico –sanitare corespunzătoare. 

 Posibilitatea satisfacerii dorinței de informare 

și cunoaștere ăn diferite domenii de activitate. 

 Instituția nu are un psiholog școlar. 

 Instituția este conectată parțial la 

internet. 

 Criza de timp a unor părinți , 

nivelul scăzut de educație , sau 

conservatorismul unor părinți , 

destrămarea unor familii sau 

indiferența părinților determină  o 

slabă pregătire și supraveghere   a 

elevilor. 

Oportunități Riscuri 

 Interesul în creștere a elevilor față de 

tehnologiile informaționale, ofertele privind 

cursurile de formare din partea instituțiilor 

superioare . 

 Dezvoltarea parteneriatelor comunitare în 

vederea protecției , integrității  fizice și 

psihice a fiecărui copil. 

 Pregătirea tuturor cadrelor didactice pentru 

implimentarea eficientă a TIC. 

 Realizarea slabă a feedbackului 

din partea partenerilor din 

comunitate și a părinților. 

 Scăderea natalității în localitate , 

ce duce la micșorarea numărului 

elevilor. 

 Insuficiența resurselor financiare 

pentru dezvoltarea și 

modernizarea bazei materiale. 
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 Oferte mici propuse de comunitate , 

raion , țară pentru încadrarea părinților 

în câmpul muncii . 

 

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 

20__-20__ 

Anul de studiu 

20__-20__ 

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         

1.2 5         

1.3 5         

2.1 6         

2.2 6         

2.3 6         

3.1 8         

3.2 7         

3.3 7         

4.1 13         

4.2 14         

4.3 7         

5.1 6         

Total          

 

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

punctelor acordate prin indicatorii evaluabili. 

 

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

 
Anul de studiu Nr. total cadre 

didactice 

Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

      

      

      

      

  

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 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului de conducere  _______________________ 
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