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Date generale 

 

Raion/ municipiu Călărași 

Localitate Sipoteni 

Denumirea instituţiei Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 

Adresa Str. Latiniei,  

Adresa filiale - 

Telefon +37324476259 

E-mail admin@ltme.md  

Adresa web www.ltme.md  

Tipul instituţiei  

Tipul de proprietate Publică  

Fondator/ autoritate administrativă Consiliul Raional Călărași 

Limba de instruire română 

Numărul total de elevi 600 

Numărul total de clase 24 

Numărul total cadre de conducere 4 

Numărul total cadre didactice 38 

Program de activitate 08:00 – 17:00, luni-vineri 

Perioada de evaluare inclusă în raport Anul de studii 2020-2021 

Director Dumitru BOB 

  

mailto:admin@ltme.md
http://www.ltme.md/
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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  • Autorizația sanitară de funcționare a instituției nr. P-1808/2019 din 

17 iulie 2019; 

• Autorizație sanitar-veterinară nr. ASVF 0033582VF din 16 

septembrie 2019; 

• Act de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru funcționarea 

sistemelor de gaze din 01 octombrie 2020 (Act de inspectare 8529 din 

01.10.2019) 

• Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor 

• Buletin de verificare metrologică 

• Act de cercetare tehnică a coșurilor de fum și canalelor de ventilație 

din 01.10.2020 

• Act al serviciului apărării împotriva incendiilor  

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

toată durata programului educativ 

Dovezi  • Proiectul de Dezvoltare a Instituției de Învățământ prevede expres 

importanța securității fiecărui elev;  

• Este elaborată Politica de protecție   

• Regulamentul intern al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” 

stipulează obligații și responsabilități pentru toți angajații instituției 

în vederea protecției și siguranței a fiecărui copil; 

• Este angajat personal de pază pentru timp de noapte și zile de odihnă; 

• Este instalat sistem de alarmă pentru principalele încăperi; 

• Sunt elaborate fișele de post pentru personalul de pază; 

• Graficul de serviciu al personalului de pază este elaborat lunar și 

adus la cunoștința sub semnătură 

• Este instalat sistem de supraveghere video pentru curtea liceului și 

spațiile de recreere interioare 

Constatări • Gardul instituției parțial lipsește ceea ce face ca persoane străine să aibă 

acces pe teritoriul, ceea ce prezintă pericol pentru siguranța și 

securitatea copiilor; 

•  

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  • Orar echilibrat, unde disciplinele exacte alternează cu celelalte 

• Orar flexibil, unde Educația fizică, Educația muzicală, Educația 

plastică, Educația tehnologică nu se proiectează, în orar, la începutul 

zilei 

• Testele de evaluare/tezele sunt repartizate uniform, nu mai mult de1 

per zi 

• Orarul sunetelor reglementat 
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Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

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

elevi, la clasă 

• Clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar şi gimnazial/ 

liceal 

• Act de predare-primire a băncilor şi scaunelor, pentru clasa de elevi 

• Registrul clasei/ Caietul dirigintelui 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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 dotată cu materiale de studiu conform standardelor minime 

de dotare a instituției de învățământ.  

• Laborator digital la fizică, chimie , biologie 

• Fiecare sală de clasă este dotată cu calculator, imprimantă; 

• Mesele și scaunele elevilor sunt corespunzătoare înălțimii elevilor; 

• Locurile de lucru sunt cu construcție specifică cerințelor disciplinei de 

studiu și sanitaro-igienice; 

• Certificatele de valabilitate a reactivelor chimice sunt în termen; 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  Instituția de învățământ asigură spații pentru prepararea și servirea hranei 

care corespund normelor sanitare în vigoare dovezile reprezintă existența 

următoarelor documente: 

• Pașaportul sanitar 

• Fișe tehnologice sunt elaborate și se respectă; 

• Lista produselor alimentare promovate, limitate și  interzise 

• Fișele examenelor medicale ale angajaților cantinei 

• Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor 

intestinale 

• Registrul de rebutare  a produselor alimentare și materiei prime 

• Registrul de rebutare a bucatelor 

• Registrul sănătății salariaților din cantină; 

• Lista de acumulare a produselor alimentare 

• Încăpere pentru prelucrarea materiei prime 

• Cameră frigorifică 

• Sală de mase 

Constatări •  
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Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi  Instituția de învățământ dispune de blocuri sanitare (toalete, lavoare dotate 

cu apă caldă, săpun și uscător electric pentru mâini). 

• WC-uri separate pentru băieți și fete, în incinta instituției, o oală de 

closet la 15 de elevi, normativul fiind la 30 elevi; 

• Lavoare, unul la 7 de elevi  normativul fiind unul la 60 elevi; 

• Apă caldă şi săpun; 

• Uscătoare electrice pentru mâini 

• Duș separat pentru băieți și fete 

• Vestiare separate pentru băieți și fete; 

• Rampe de acces pentru elevii cu dizabilități, lift, scări mobile; 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

Dovezi  • Instituția de învățământ dispune de mijloace anti incendiare și ieșire de 

rezervă funcționale: 

• Extinctoare cu termene de valabilitate actuale / lăzi cu nisip, lopată şi 

căldare; 

• Ieșire de rezervă din instituție 

• Sistem funcțional de alarmă antiincendiară; 

Constatări • Se constată necesitatea tratării substanțe ignifugă a lemnului de la 

acoperiș;  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Cadrele didactice desfăşoară, cu elevii, activităţi ce vizează învăţarea şi 

respectarea regulilor de circulaţie rutieră, a tehnicii securităţii în mediul 

şcolar şi în cotidian, de prevenire a situaţiilor de risc: 

• Înregistrări în Catalogul clasei 

• Listele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securităţii în 

şcoală (la orele de fizică, chimie, educaţie tehnologică, informatică, 

educație fizică) 

• Planul de activitate a directorului adjunct pentru educaţie prevede 

acțiuni privind tehninica securității. (activitatea din 06 septembrie 

2019) 

• Proiecte didactice ale cadrelor didactice; 

• Procese-verbale 

• Informaţii plasate pe site-ul instituţiei/ panoul de informații. 

• Poze de la activităţi 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Administraţia instituţiei de învăţământ colaborează cu părinţii 

elevilor, sau, după caz, cu tutorii / reprezentanţii lor legali, cu 

autoritatea publică locală şi cu celelalte instituţii  cu atribuţii legale 

în acest sens: 

o PDI 

o Plan de acţiuni de prevenire/ de intervenţie în cazurile de 

abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului 

o Demersuri către APL, Comisariatul de poliţie 

o Procese-verbale ale şedinţelor CA, Cet, CP, CPr, CE 

o Lista membrilor Comisiei obşteşti pentru protecţia socială 

Constatări • Actualizarea PDI; 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Instituţia de învăţământ dispune de personal format pentru aplicarea 

procedurii ANET; 

• Instituţia de învăţământ foloseşte, în funcţie de nevoi, resursele existente 

în comunitate, însă nu duce evidenta dovezilor ( scrisori; email; 

convorbiri telefonice); 

• Cadrele didactice realizează activităţi de prevenire şi combatere a 

violenţei în şcoală; 

• Cadrele didactice colaborează cu părinţii elevilor, consemnând acest 

lucru în procesele verbale ale sedintelor; 

• Personalul instituţiei de învăţământ, elevii sunt implicaţi sistematic în 

campaniile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii;  

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Personalul instituţiei de învăţământ, elevii sunt implicaţi sistematic în 

campaniile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii; 

• Administraţia instituţiei de învăţământ informează personalul, elevii, 

părinţii asupra procedurii legale ANET, dar lispesc careva dovezi 

•  

Constatări • Cu toate acestea se atestă cazuri de violențe asupra elevilor, consemnate 

prin sesizări scrise ale părinților și elevilor; 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: -  
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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  • Copiii au acces la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, 

mintale şi emoţionale (cum ar fi: Centre de resurse; Servicii de consiliere 

şcolară şi de integrare în viaţa socială; Serviciul psihologic şcolar; 

Serviciul de supraveghere şi menţinere a sănătăţii etc.). 

o Plan de activitate al Centrului de resurse/ Serviciului de consiliere 

şcolară şi de integrare în viaţa socială/ Serviciului psihologic 

şcolar/ Serviciului de supraveghere şi menţinere a sănătăţii 

o Dosarele elevilor 

o Fişe de evidenţă a serviciilor prestate 

o Orarul prestării serviciilor 

o Program personalizat de intervenţie 

o Raport de evaluare comportamentală 

o Plan educaţional  individualizat 

o Fişe de monitorizare a copiilor 

o Fişe de evaluare a activităţilor cu părinţii 

o Lucrări efectuate de către elevi 

o Fotografii de la activităţi 

 

Constatări • Sa atestat consum de alcool în incinta liceului de către elevi (clasa a IX-a 

„A”) 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  

 

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  • Administraţia instituţiei de învăţământ colaborează cu părinţii elevilor și 

alte servicii publice în promovarea valorii sănătăţii fizice şi mentale, 

stilului sănătos de viaţă:  

• Proiectele ședințelor 

• Fotografii de la evenimente; 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Instituția de învățământ dispune de condiții fizice, resurse materiale 

şi resurse metodologice pentru profilaxia problemelor 

psihoemoţionale ale copiilor însă lipsesc careva evidențe: 

o Cabinetul psihologului 

o Planul de activitate al psihologului 
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o Fişe de evidenţă ale elevilor (la psiholog) 

o Portofoliile copiilor (la psiholog) 

o Designul trainingului 

o Procese-verbale 

 

Constatări • Unele activități au avut loc folosind diverse canale de comunicare, mai 

ales pe perioada învățământului la distanță;  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Elevii au acces la programe educative ce promovează modul sănătos de 

viaţă: 

o Orarul lecţiilor 

o Cererile elevilor pentru opţionale 

o Ordinele directorului 

o Procese-verbale ale Consiliului profesoral 

o Registrul clasei  

o Expoziţii de referinţă cu lucrări ale elevilor  

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

• Prezența documentației tehnice, 

sanitaro-igienice și medicale și 

monitorizarea permanentă a 

respectării normelor sanitaro-

igienice; 

• Elaborarea unui program/ orar al 

activităților echilibrat și flexibil; 

• Prezența spațiilor sanitare, cu 

respectarea criteriilor de 

accesibilitate, funcționalitate și 

confort pentru elevi/ copii; 

• Asigurarea pentru fiecare elev/ copil 

a câte un loc în bancă/ la masă etc., 

corespunzător particularităților 

psihofiziologice individuale; 

• Existența și funcționalitatea 

mijloacelor antiincendiare și a 

ieșirilor de rezervă; 

•  

• Gardul instituției parțial 

lipsește ceea ce face ca 

persoane străine să aibă acces 

pe teritoriul, ceea ce prezintă 

pericol pentru siguranța și 

securitatea copiilor; 

• Existența cazurilor de violență 

asupra elevilor, consemnate 

prin sesizări scrise ale 

părinților și elevilor; 

•  
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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  • Administraţia instituţiei de învăţământ are definite, în planul strategic şi 

planul operaţional de dezvoltare, mecanisme de asigurare a participării 

elevilor: 

o Mecanisme de asigurare în planul strategic şi operaţional: 

o proiectarea/ organizarea activităţilor ce confirmă 

participarea elevilor la soluţionarea problemelor     

o Interviuri individuale cu elevii ** 

o Procese-verbale ale Consiliilor profesorale şi de 

administraţie 

o Cota parte a elevilor în Consiliul de administraţie 

o Consiliul elevilor; 

• Administraţia instituţiei de învăţământ oferă tuturor elevilor şcolii 

informaţii complete şi în timp util: 

o Infrastructura informaţională a instituţiei: 

o Panoul informativ 

o Pagina web a liceului 

o E-mail-ul instituţiei/ site-liceului     

o Publicaţii periodice/ buletine informative * 

o Post radio/ TV instituţional/ local ** 

o Acces on-line la informaţia relevantă şi a camerelor video ** 

o Informări scrise 

o Consultaţii individuale * 

• Administraţia instituţiei de învăţământ are elaborate instrumente care 

asigură valorizarea opiniilor, iniţiativelor, propunerilor elevilor, insă 

unele aspecte necesită îmbunătățiri; 

 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • În instituția de învățământ există o structură asociativă a elevilor 

(consiliu sau altă formă), aleasă în mod democratic şi auto-organizată: 

• Acte ce vizează activitatea consiliului elevilor/ asociația elevilor/ 

parlamentul elevilor etc.               

• Programul de activitate al Consiliului de elevi         

• Planuri proprii de acțiune.        

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -2 Punctaj acordat: -  
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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  • Instituția de învățământ dispune de mijloace de comunicare: site-ul 

instituției – www.ltme.md  , pagina de Facebook-  

https://www.facebook.com/sipotenilt/ , e-mail, etc. 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Elevii sunt implicați la nivel de instituție în diverse activități ce țin de 

conturarea programului educațional prin:  

✓ activități de voluntariat, colectarea donațiilor; 

✓ implicarea elevilor în proiecte (Programul – Sipoteni-Capitala 

Tineretului) 

✓ organizarea de focus grupuri , etc 

Constatări • Nu se aplică metoda chestionării ce ar facilita o implicare mai mare a 

elevilor în viața școlară 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  

 

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  • Administrația instituției de învățământ are elaborat un set de proceduri 

democratice de delegare:  

• Regulamentul intern al instituției  

• Interviuri, chestionare, focus grupuri realizate cu reprezentanți ai 

cadrelor didactice, elevilor, părinților, ai comunității locale * 

• Includerea părinților în componența Consiliului de administrație        

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Existența bunei colaborări cu APL pe aspecte ce țin de interesele 

elevului: 

• Ședințele Comisiei de protecție a drepturilor copilului;  

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

http://www.ltme.md/
https://www.facebook.com/sipotenilt/
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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  • Consiliul de administrație este creat conform regulamentului de 

organizare și funcționare.  

• Sunt desemnați reprezentanții părinților, elevilor în Consiliul de 

administrație; 

• Ordinul de constituire a Consiliului de Administrație; 

 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Administrația instituției de învățământ promovează participarea 

comunității dar dispune de puține evidente. 

• Procesele verbale ale ședințelor cu părinții ( la diriginți) 

Constatări • Implicarea părinților necesită înbunătățită 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  

 

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  • Administrația instituției de învățământ promovează respectul diversității 

culturale: 

• Activități organizate în cadrul diverselor sărbători.  

• Decada activităților pe discipline.                              

 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Administrația instituției de învățământ colectează feedback-ul din partea 

partenerilor 

• Administrația instituției de învățământ monitorizează respectarea 

diversității culturale 

• Comentarii, discuții cu membrii comunității.             

• Activități realizate în parteneriat cu instituții reprezentative din 

comunitate (biserică, autoritățile sanitare, poliție etc.)         
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• Activități didactice și extracurriculare organizate de autoritățile 

locale sau de alți reprezentanți ai comunității (cu resurse materiale, 

umane, informaționale, acces la spatii și facilității etc.) ** 

 

Constatări • Lipsesc diferite chestionare și sondaje cu referire la respectarea 

diversităților culturale 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Instituția de învățământ se adresează în mod egal elevilor: 

• Instituția de învățământ creează toate condițiile pentru ca elevii să 

comunice în limba română - limba etniei majoritare din comunitatea 

respectivă                      

• Planul strategic și în cel operațional al instituției de învățământ cuprinde 

ținte și activități specifice diferitelor comunități culturale, etnice, 

lingvistice, religioase 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Elevii demonstrează cunoașterea și respectarea culturii și tradițiilor 

proprii; 

• Cadrele didactice promovează respectul valorilor naționale şi ale 

minorităților etnice, religioase sau de altă natură; 

• Cadrele didactice pun la dispoziția elevilor, familiilor acestora şi altor 

membri ai comunității resurse și materiale care promovează 

interculturalitatea 

• Cadrele didactice organizează spațiul educațional încât să faciliteze 

comunicarea şi colaborarea; 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  

 

Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

• Administraţia instituţiei de 

învăţământ are definite, în planul 

strategic şi planul operaţional de 

dezvoltare, mecanisme de asigurare 

a participării elevilor; 

• În instituția de învățământ există o 

structură asociativă a elevilor 

• Lipsesc diferite chestionare și 

sondaje cu referire la 

respectarea diversităților 

culturale; 

• Implicarea părinților la 

elaborarea documentelor 

programatice ale instituției;  
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(Consiliul Elevilor), aleasă în mod 

democratic şi auto-organizată; 

• • Instituția de învățământ dispune 

de mijloace de comunicare: site-ul 

instituției – www.ltme.md   , pagina 

de Facebook-  

https://www.facebook.com/sipotenilt

/  

• Elevii sunt implicați la nivel de 

instituție în diverse activități ce țin de 

conturarea programului 

educațional; 

 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

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

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

realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

Domeniu: Management 

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

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

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

sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi  • Planul strategic și cel operațional al instituției vizează si unele aspecte 

ale educației incluzive 

• Formarea continuă a cadrelor în domeniul EI (CDS, psihopedagog, 

logoped, psiholog) 

• Participarea a tuturor cadrelor didactice la ședințele raionale privind 

informarea și instruirea în domeniul activității cu persoanele cu 

cerințe educaționale speciale 

• Curriculum modificat pentru fiecare copil cu necesități speciale 

personalizat 

• PEI elaborat anual pentru fiecare elev cu CES 

• Proiectul în cadrul Capitalei Tineretului 2020-2021 - „Toleranța e 

acasă” 

• Planul anual de activitate al CREI 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Administrația instituției de învățământ creează structuri, mecanisme și 

proceduri de sprijin pentru educația incluzivă: 

• Ordin cu privire la crearea Centrului de resurse cu două săli, pentru 

educația incluzivă în cadrul instituției de învățământ.                                          

• Ordin cu privire la instituirea cadrului didactic de sprijin responsabil 

pentru coordonarea activității Centrului de resurse pentru educația 

incluzivă             

• Ordin cu privire la angajarea cadrului didactic de sprijin pentru 

facilitarea incluziunii școlare a 10 copii cu dezabilități ușoare sau 

moderate sau a 5 copii cu dezabilități severe, profunde sau asociate  

http://www.ltme.md/
https://www.facebook.com/sipotenilt/
https://www.facebook.com/sipotenilt/
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• Ordin cu privire angajarea altor specialiști pentru facilitarea 

incluziunii școlare (logoped, psihopedagog)              

• Rezultatele observărilor privind  crearea în instituția de învățământ 

a serviciilor de sprijin pentru copiii cu CES și dotarea acesteia cu 

echipamentul necesar pentru susținerea și favorizarea educației 

incluzive a copiilor cu dezabilități  

• Spații adaptate copiilor cu dizabilități motorii (rampe de acces, băi 

adaptate, scară mobilă, ascensor)            

 

Constatări • Softuri educaționale necesare elevilor hipoacuzici și cu dificultăți de 

vedere. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Instituția de învățământ are o bază de date a tuturor copiilor de vârstă 

școlară din comunitate 

• Instituția de învățământ dispune de evidențe clare despre elevii 

înmatriculați 

• Instituția de învățământ monitorizează înscrierea copiilor din 

comunitate la școală 

• Instituția de învățământ desfășoară diverse activități pentru a asigura 

înmatricularea și participarea tuturor elevilor din comunitate la 

procesul de educație 

• Instituția de învățământ dispune de baza de date a copiilor cu 

dizabilități ( 0-18 ani) 

Constatări • Tranziția dificilă a copiilor cu CES, în treapta primară 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • În instituția de învățământ funcționează Comisia Multidisciplinară 

• Elaborarea fișei de monitorizare a progresului școlar a elevilor cu 

CES (semestrial) 

• Instituția de învățământ monitorizează înregistrarea și evidența 

datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev 

• Experiența, bunele practici în asistența elevilor cu CES în timpul 

orelor de CDS, psihopedagog 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Cadrele didactice folosesc materialele didactice, în concordanță cu 

unele nevoi specifice ale elevilor 

• Fiecare copil cu cerințe educaționale speciale are, după caz, în 

funcție de recomandările SAP, un plan educațional 

• Copiii cu dizabilități severe, în condițiile legii, beneficiază de asistent 

personal care prestează servicii individualizate 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  

 

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  • Administrația instituției de învățământ dispune de mecanisme pentru 

identificarea și combaterea oricăror forme de discriminare 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Planurile strategice și operaționale ale instituției de învățământ 

promovează diversitatea. 

• Planurile strategice și operaționale ale instituției de învățământ 

cuprind, după caz, unele programe, măsuri și activități care au ca 

țintă educația incluzivă 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Instituția de învățământ dispune de proceduri de prevenire, 

identificare 

• Instituția de învățământ informează personalul, copiii și 

reprezentanților lor legali despre unele proceduri de prevenire a 

discriminării 

• Instituția de învățământ formează colective școlare în mod eficient 

Constatări • Nu se realizează suficient și lipsesc rezultatele chestionării elevilor, 

părinților privind ședințele de informare a copiilor și părinților, 

persoanelor în grija cărora se află copiii, membrilor comunității privind 

modul de sesizare a cazurilor suspecte de violenta, neglijare, exploatare 

și trafic al copiilor, precum și cadrul legal în domeniu              

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: -  
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Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.2.4. / copiilor, în scopul respectării individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi  • Cadrele didactice tratează copiii în mod echitabil 

• Cadrele didactice evaluează progresul școlar al copilului cu cerințe 

educaționale speciale însă nu duc evidenta progresului școlar 

Constatări • Nu toate cadrele didactice aplică în mod diferențiat , curriculumul 

pentru copiii cu cerințe 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Copiii recunosc situațiile de discriminare şi le aduc la cunoștința 

cadrelor didactice 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  

 

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  • Administrația utilizează unele resursele instituționale disponibile 

pentru asigurarea unui mediu accesibil și sigur pentru fiecare copil 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

datele de interes public 

Dovezi  • Administrația instituției de învățământ asigură protecția datelor cu 

caracter personal 

Constatări • Nu suntem înregistrați ca operator de date cu caracter personal 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Rezultatele observării privind asigurarea unui mediu accesibil pentru 

incluziunea tuturor elevilor (adaptări ale blocului sanitar, adaptările 

intrărilor, pante de acces); spații de deplasare și locuri de recreare 

sigure pentru toți copiii, inclusiv pentru cei cu CES; transport pentru 

deplasarea copiilor cu dezabilități fizice                     

• Rezultatele observării privind adaptarea rezonabilă a condițiilor de 

învățare la nevoile individuale ale elevilor cu CES                                                                     

• Rezultatele observării privind adaptarea rezonabilă a condițiilor de 

învățare la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități                                       

•  
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Constatări • Lipsește facilitarea învățării modurilor alternative de comunicare, a 

caracterelor Braille, a sistemelor alternative de scriere, de orientare, a 

aptitudinilor motrice, precum și facilitarea sprijinului reciproc și 

îndrumării reciproce între persoanele cu aceleași probleme                                                     

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Cadrele didactice aplică mijloacele de învățământ și auxiliarele 

curriculare conform nivelului de școlarizare 

• Cadrele didactice utilizează unele tehnologiile informaționale și de 

comunicare  

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

• Planul strategic și cel operațional al 

instituției vizează si unele aspecte ale 

educației incluzive; 

• Administrația instituției de 

învățământ creează structuri, 

mecanisme și proceduri de sprijin 

pentru educația incluzivă; 

• Monitorizarea datelor privind 

progresul și dezvoltarea fiecărui 

elev; 

• Punerea în aplicare a 

curriculumului, inclusiv a 

curriculumului diferențiat/ adaptat 

pentru copiii cu CES, și evaluarea 

echitabilă a progresului tuturor 

elevilor; 

• Lipsește facilitarea învățării 

modurilor alternative de 

comunicare, a caracterelor 

Braille, a sistemelor 

alternative de scriere, de 

orientare, a aptitudinilor 

motrice, precum și facilitarea 

sprijinului reciproc și 

îndrumării reciproce între 

persoanele cu aceleași 

probleme 

•  

 

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  • Planurile strategice şi operaționale ale instituției de învățământ sunt 

puțin orientate spre asigurarea calității 

• Activităţile planificate în planurile strategice şi operaţionale ale 

instituţiei de învăţământ sunt realizate suficient 

• Planurile strategice și operaționale ale instituţiei de învăţământ sunt 

explicit orientate spre îmbunătățirea continuă a resurselor materiale 

și umane. 

Constatări •  
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Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Activităţile planificate în planurile strategice şi operaţionale ale 

instituţiei de învăţământ sunt realizate integral; 

• Planurile strategice și operaționale ale instituţiei de învăţământ sunt 

explicit orientate spre îmbunătățirea continuă a resurselor materiale și 

umane. 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • În activitatea consiliilor și comisiilor din Instituție, sunt asigurate 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; 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Procesul educațional este în raport cu obiectivele și misiunea instituției; 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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 învăţământ şi auxiliare curriculare adecvate profilului şi 

specializărilor/ calificărilor profesionale existente în oferta 

educaţională. 

• Fond de carte/ fond de material informatic şi audio-video modern, 

adecvat  numărului de elevi, profilului şi specializărilor/ calificărilor 

profesionale oferite.                                        

• Inventarul bibliotecii şcolare  

• Lista de achiziţii  

• Contracte de achiziţii eficiente a fondului de carte şi a fondului de 

material informatic şi audio-video.  

• Facturile fiscale sau alte documente de achiziţie a echipamentelor 

• Contractul de conectare la Internet, abonamente sau alte documente 

care probează accesul la TIC şi Internet. 
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• Echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ şi auxiliarele 

curriculare adaptate la nevoile speciale identificate. 

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

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

• Planificări ale cadrelor didactice pentru desfăşurarea unor ore folosind 

TIC. 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

vigoare 

Dovezi  • Regulamentul intern al instituției. 

• Registrul de ordine privind activitatea de bază. 

• Statele de funcţii cu necesarul  de personal didactic şi cel auxiliar 

calificat.  

• Dosare personale – dovezi privind angajarea, promovarea, pregătirea 

psihopedagogică şi de specialitate conform prevederilor normativelor în 

vigoare.  

• Documente privind normarea activităţii personalului. 

• Contracte de muncă. 

• Fişe şi alte documente de evaluare. 

• Interviuri/ chestionare aplicate managerilor cu privire la gestionarea 

documentelor de personal. 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

permise de cadrul normativ 

Dovezi  • PDI. 

• Planul de activitate al instituției. 

• Curriculum la decizia școlii 

• Catalogul școlar 

• Repartizarea orelor opționale .       

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  

 

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  • Informarea şi instruirea învățătoarelor privind principiile-cheie de 

elaborare a proiectelor de activitate şi a materialelor didactice; 

• Monitorizarea completării cataloagelor şcolare; 

• Monitorizarea progresului şcolar; 
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• Realizarea evaluărilor iniţiale care au permis crearea unei imagini 

exacte pe baza căreia se poate planifica un program de învăţare 

adecvat, care sa răspunda aspiraţiilor şi potenţialului elevilor;  

• Monitorizarea realizării curriculumui școlar (deducerea totalurilor 

la sfârșit  an școlar) 

• Monitorizarea realizării evaluărilor formative/ sumative/anule 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Utilizarea Instrumentului de Evaluare și autoevaluare profesională 

pentru îmbunătățirea calității practicilor educaționale în grupe și clase 

de copii 

• Proiectarea de lungă durată confrom cerințelor Scrisorii Metodice 

elaborate de MECC din Republica Moldova. 

• Constituirea şi organizarea comisiei metodice; 

• Aplicărea și îndeplinirea prevederilor curricumului școlar. 

 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Cadre didactice cu grad didactic superior – 1 persoană 

• Cadre didactice ce dețin gradul I – 6 persoane  

• Cadre didactice ce dețin gradul II – 21 persoane 

• Statele de personal. 

• Registrul de ordine privind angajarea, transferul și eliberarea 

personalului 

• Documente privind normarea activităţii personalului. 

• Contracte de muncă. 

• Fişe şi alte documente de evaluare. 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Rezultatele observării privind existenţa unei tehnologii informatice şi de 

comunicare (o reţea funcţională de calculatoare).                                            

• Rezultatele observării privind conectarea la Internet a reţelei de 

calculatoare.                                                   

• Rezultatele observării privind accesul tuturor elevilor şi al cadrelor 

didactice la reţeaua de calculatoare pentru documentare şi informare în 

timpul şi în afara orelor din programul şcolar. 
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• Rezultatele observării în cadrul asistenților la ore 

• Proiecte didactice 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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 elaborate conform curricumului modernizat la clasele primare 2018 

și gimnaziu 2019 

• Proiecte didactice orientate pe formarea de competențe 

• Rezultatele observării în cadrul asistenților la ore/ Raport de observare 

• Note informative 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Caietele de evaluări ale copiilor 

• Testele sumative semestriale/anuale ale elevilor alcătuite de cadrele 

didactice 

• Testele evaluării naționale în clasele primare/ gimnaziu 

• Cadrele didactice evaluează rezultatele învățării în conformitate cu 

standardele și referențialul de evaluare aprobate: 

• Proiecte didactice 

• Catalogul școlar 

• PEI 

• Rezultatele observării în cadrul asistenților la ore 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Organizarea și petrecerea concursurilor pe obiecte la clasele primare 

• Sărbătorirea sărbătorilor tradiționale: Ziua Europei, Ziua mamelor, 

Ziua oamenilor în etate, Crăciunul și altele. 

• Cadrele didactice organizează activități extracurriculare în concordanță 

cu misiunea școlii 

• Proiecte didactice ale activităților extracurriculare 

• PDI 

• Planul de activitate al instituției 

• Agenda dirigintelui 

• Catalogul școlar 

• Fotografii              

• Înregistrări video etc.  

•  
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Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Asigurarea fiecărui copil cu necesități speciale cu cadru didactic de 

sprijin; 

• Elaborarea testelor de evaluare formativă/sumativă/anuală conform 

necesităților fiecărui elev: 

• Cadrele didactice asigură sprijinul individual al elevilor pentru obținerea 

rezultatelor învățării: 

• Chestionare 

• Rezultatele observării în cadrul asistențelor la ore 

• Convorbiri, discuții individuale 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  

 

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  • Instituția dispune de bibliotecă școlară asigurată cu necesarul de 

manuale 

• Cabinetul de chimie și fizică cu laborator de lucru; 

•  

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Administrația instituției de învățământ asigură accesul elevilor la 

resursele educaționale de care dispune instituția: 

• Orarul lecțiilor 

• Orarul activităților extracurriculare 

• Planul de activitate al bibliotecii, al directorului adjunct pentru 

educație 

• Dotarea: bibliotecă, laboratoare, ateliere, sala de festivități, de sport. 

• PDI 

• Planul de activitate al instituției 

• Chestionare 

• Panou informațional, pagina web                                     

• Publicații în presa periodică, fotografii 
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Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi  • Realizează o politică suficient de obiectivă, echitabilă și transparentă de 

promovare a succesului școlar: 

• PDI 

• Planul de activitate al instituției 

• Panou informațional 

• Pagina web 

• Articole în presa periodică, pliante etc. 

• Diplome, premii etc. 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Elevii sunt uneori consultați privind modalitățile de aplicare a 

curriculumului național 

• Chestionare 

• Discuții individuale 

• Boxa pentru sugestii și reclamații 

• Pagina web, e-mail;      

• Elevii manifestă capacitate de învățare eficientă, se încadrează adecvat 

în învățarea interactivă prin cooperare: 

• Rezultate ale observărilor din cadrul asistențelor la ore 

• Chestionare 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

• Planurile strategice și operaționale 

ale instituţiei de învăţământ sunt 

explicit orientate spre îmbunătățirea 

continuă a resurselor materiale și 

umane. 

• În activitatea consiliilor și comisiilor 

din Instituție, sunt asigurate 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 

•  

•  
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comunicare internă și externă cu 

privire la calitatea serviciilor 

prestate; 

• Administrația instituției de 

învățământ asigură accesul elevilor 

la resursele educaționale de care 

dispune instituția 

 

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  • Planurile strategice şi operaţionale cuprind, după caz, unele programe, 

măsuri şi activităţi de prevenire a discriminării de gen 

• Administraţia instituţiei de învăţământ asigură echitatea de gen 

• Administraţia instituţiei de învăţământ oferă tuturor elevilor şcolii şi 

părinţilor informaţii complete şi în timp util 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi  • Instituţia de învăţământ asigură formarea cadrelor didactice în privinţa 

echităţii de gen: 

• Numărul de cadre didactice formate la cursuri de formare continuă. 

• Activităţi de formare reflectate în planul de formare continuă a 

profesorilor şi în planurile şi rapoartele instituției. 

• Seminare metodologice. 

Constatări •  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Unele cadrele didactice demonstrează comportament nediscriminatoriu 

în raport cu genul 

• Elevii, sunt familiarizaţi cu conceptele-cheie ale educaţiei sensibile la 

gen 

• Elevii, sesizează şi acţionează împotriva prejudecăţilor şi stereotipurilor 

de gen 

• Părinţii / reprezentanţii legali, participă la activităţile cu teme privind 

echitatea de gen 
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• Cadrele didactice nu aplică în procesul educaţional metodologii 

didactice care încurajează, sprijină, şi stimulează participarea 

echitabilă atât a fetelor, cât şi a băieţilor. 

Constatări • Unele cadrele didactice demonstrează comportament nediscriminatoriu 

în raport cu genul 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  

 

Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

• Administraţia instituţiei de 

învăţământ asigură echitatea de gen 

în activităţile curriculare şi 

extracurriculare. 

• Administraţia instituţiei de 

învăţământ promovează şi 

diseminează bunele practici în 

asigurarea echităţii de gen. 

• Elevii, indiferent de gen, sunt 

familiarizaţi cu conceptele-cheie ale 

educaţiei sensibile la gen. 

•  

• Unele cadrele didactice 

demonstrează comportament 

nediscriminatoriu în raport cu 

genul 

•  

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

•  •  

Oportunități Riscuri 

•  •  

 

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. 
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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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