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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

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

copiilor 

Domeniu: Management 

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi  • Buletin de verificare metrologică, nr.3.2.81-1991; 

• Autorizaţia sanitară de funcţionare a instutuţiei-Nr.001890/2019 din 25 

iulie 2019 valabil până la 01.septembrie 2024; 

• Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare- Seria ASVF 

Nr.Asi*VF*0033583VF  din 16 septembrie 2019; 

• Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor; 

• Ordin nr.27 din 11.08.2020 cu privire la desemnarea responsabilului de 

coordonare a activităţilor de prevenire COVID-19. 

Constatări • Instituţia deţine în ordine sistematică documentaţia tehnică, sanitaro-

igienică şi medicală, prin care se atestă pregătirea şcolii pentru 

desfăşurarea  procesului educaţional, dar nu deţine act de cercetare tehnică 

a coşurilor de fum.     

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: - 

1p. 

 

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

toată durata programului educativ 

Dovezi  • Graficul de serviciu al personalului de pază, paznicii; 

• Fişele de post pentru paznici; 

• Gard, poartă; 

• Plan de evacuare; 

• Panouri de afişaj cu informaţii relevante siguranţei; 

• Lista angajajaţilor cu semnături privind  Instructaj periodic şi general la 

locul de muncă, din 16.09.2020; 

• Ordin Instructaj cu privire la ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor la 

început de an şcolar. Nr.37 din 15.08.2020; 

• Ordin Securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor în timpul transportării, Nr.32 

din 24.08.2020; 

• Ordin Desemnarea responsabilului de coordonare a activităţilor de 

prevenire COVID-19, Nr.27 din 11.08.2020; 

• Ordin Graficul de igienizare a sălilor de clase, Nr.31 din 24.08.2020; 

• Ordin Desemnarea responsabilului de coordonare în domeniul  

Protecţiei Muncii, Nr.41 din 01.09.2020; 

• Ordin  Respectarea regulilor sanitaro-epidemiologice, Nr.5 din 

30.01.2020; 

• Registrul de evidenţă a vizitatorilor; 

• Boxă de sugestii; 

• Ordin  Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă în legătură cu 

situaţia epidemiologică din ţară, COVID-19, Nr.29 a din 20.08.2020. 

Constatări • Instituţia deţine toate actele referitoare la paza, securitatea elevilor, a 

incintei şi a teritoriului adiacent, în colaborare sporadică cu APL şi 

Inspectoratul  de poliţie Călăraşi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: - 

1p. 

 

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil 
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Dovezi  • Orar  echilibrat, unde disciplinele exacte alternează  cu celelalte. 

• Orar flexibil, unde Educaţia fizică, educaţia muzicală, educaţia plastic, 

educaţia tehnologică nu se proiectează, în orar, la începutul zilei; 

• Orarul sunetelor reglementat; 

• Proces-verbal  CA, Nr.2 din 15.09.2020. 

Constatări • Instituţia respect cerinţele de proiectare orară a activităţilor educaţionale 

şi asigură un program echilibrat şi flexibil pentru elevi. 

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  • Nr.de locuri de lucru la mese/banci corespunzător numărului de elevi, la 

clasă; 

• Clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar; 

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

• Registru de inventariere. 

Constatări • Instituţia dispune de spaţii educaţionale adecvate şi asigură toate 

categoriile de elevi cu locuri corespunzătoare particularităţilor 

psihofiziologice individuale. 

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  • Registrul de inventariere; 

• Registrul de evidenţă a utilojelor,  inventarul sportiv la ed.fizică; 

• Mese şi scaune corespunzătoare înălţimii elevilor. 

Constatări • Instituţia asigură prezenţa, funcţionalitatea şi conformitatea cu 

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

sprijin. 

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  • Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare- Seria ASVF 

Nr.Asi*VF*0033583VF  din 16 septembrie 2019; 

• Fişe tehnologice; 

• Lista produselor alimentare promovate, limitate şi interzise; 

• Fişele examinilor medicale al bucătarului; 

• Planul de profiloxie a intoxicaţiilor alimentare;  

• Registru de rebutare a produselor alimentare şi materiei  prime; 

• Registrul de rebutare a bucatelor; 

• Meniuri zilnice; 

• Certificat- rezultatul apei; 

• Sală de masă. 

Constatări • Instituţia este asigură spaţii pentru prepararea şi servirea hranei care 

corespund normelor sanitare în vigoare privind siguranţa  accesibilitatea, 
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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  • WC-uri separate pentru băieţi şi fete în curtea şcolii; 

• Lavoare, unul la 30 de elevi; 

• Apă şi  săpun. 

Constatări • Instituţia este dotată cu blocuri sanitare care respectă normele sanitare, 

criteriile de accesibilitate, funcţionalitate pentru elevi.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

Dovezi  • Stângătoare cu termen de valabilitate actuale, ladă cu nisip, lopată şi 

căldare; 

• Plan de evacuare; 

• Sistemă de semnalizare împotriva incendiilor. 

Constatări • Instituţia  dispune de mijloace antiincendiare şi ieşire de rezervă, 

utilizează eficient un sistem de marcaje de direcţie şi le monitorizează 

permanent funcţionalitatea. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  • Înregistrări în  Catalogul clasei I-IV, 14.09.2020, 08.12.2020,22,10.2020 

disciplina Activitatea în grup, Managementul clasei, Securitatea vieţii şi 

sănătăţii elevilor este înregistrată în catalog, prin semnătura elevilor 

înainte de ficare vacanţă pe parcursul anului şcolar-22.10.2020, 

17.12.2020, 10.02.2021, 30.04.2021,31.05.2021; 

• Proiecte didactice la Dezvoltatea personal cl.II/ 16.04.2021/ cl.I-IV data 

23.10.2020, 08.04.2021; 

• Listele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securităţii la şcoală, 

la circulaţia rutieră / în catalog. 01.09.2020, 24-26.10.2020. 

Constatări • Directorul, cadrele didactice organizează şi desfăşoară sistematic, pentru 

elevi şi adulţi  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. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard              10p. 

 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

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

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

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

Dovezi  • PDI; 



7 

 

• Plan de acţiuni de prevedere/ de intervenţie în cazurile de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic al copilului; 

• Demers către APL, Comisariatul de Poliţie; 

• Proces verbale ale şedinţelor CA,CP,CE. 

Constatări • Instituția proiectează sistemic acțiuni de colaborare cu familia, cu APL, 

cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției copilului, inclusiv 

acțiuni de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în 

cazurile ANET. Raport simestrial. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  • Prevederi de referinţă în Planul de activitate; 

• Fişa postului; 

• Demersuri către resursă.   

Constatări • Instituţia  dispune de informaţii  referitor la informarea personal, elevi 

părinţi sau după caz  tutorii/reprezentanţii legali asupra procedurii legale 

de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei de 

învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, expluatare, trafic al copilului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  • Prevederi de referință în planul de activitate ale directorului, a 

dirigintelui; 

• Ordine ale directorului; 

• Plan de activitate cu elevii cu comportament deviant/listele; 

• Proiecte didactice ale orelor de dirigenție; 

• Catalogul clasei. 

Constatări • Instituția realizează un proces formativ , pentru elevi și adulți, privitor la 

prevenirea și combaterea oricărui tip de violență. 

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  • Planul  de activitate al Centrului de resurse; 

• Plan de activitate cu copiii romi; 

• Dosarile elevilor. 

Constatări • Instituția oferă tuturor elevilor, prin personal calificat, prin implicare 

activă a comunității în acțiuni de prevenire a comportamentelor 

dăunătoare sănătății, accesul integral la servicii de sprijin în vederea 

asigurării dezvoltării fizice, mintale și emoționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 4,75p. 
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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  • PDI; 

• Proces verbal CP, Nr.4 din 28.05.2020; 

• Proiect didactic, Oră educativă cl.IV data de 09.04.2020; 

• Particitare la activităţi de salubrizarea satului, în  luna octombrie şi în 

luna aprilie. 

Constatări • Instituția și cadrele didactice, în colaborare cu familiile și serviciile 

publice de sănătate, proiectează sistemic activități de promovare a 

valorii sănătății fizice și mintale a elevilor și a stilului sănătos de viață, 

în instituție și în comunitate. 

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  • Proiecte didactice la orele de diriginţie, cl.II,Tema: Emoţii  plăcute şi 

neplăcute  data 27.09.2020, cl.IV Tema:,,Emiterea unor afirmaţii 

positive despre sine şi ceilalţi” data 09.12.2020. 

• Proiecte tematice. 

Constatări • Instutuția asigură în majoritatea cazurilor condiții fizice, resurse 

materiale și metodologice pentru profilaxia problemelor 

psihoemoționale ale elevilor cu ajutorul diriginţilor. 

• Instituţia nu dispune de psiholog şcolar. 

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  • Proiectarea de lungă durată a orelor la disciplina Dezvoltare personală 

• Proiect didactic cl.III, data de 10.01.2020 Tema ,,Igiena personală 

Menţinerea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirii”, cl.II Tema:,,Produse 

periculoase” data 24.01.2020;  

• Panouri de afişaj cu informaţii relevante siguranţei; 

• Boxă de sugestii ale elevilor;  

• Planul de activitate la Dezvoltarea Personală. 

Constatări • Instituția încurajează initiative și realizează activități de promovare 

/susținere a modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de 

accident, îmbolnăviri, surmenaj, de profilaxie a stresului și oferă acces 

elevilor la programe educative în acest sens, implicându-i permanent în 

diseminarea experiențelor valoroase legate de sănătate. 

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

Total standard 4,75p. 

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

• Instituţia asigură  procesul 

educaţional privind SĂNĂTATE, 

SIGURANȚĂ, PROTECȚIA la 

discipline , la ore extraşcolare; 

• Asigură condiţii de activitate la 

cantină, clasă, şcoală, în curtea 

şcolii, spaţiile adiacente acestea; 

• Colaborarea cu APL, asistenţa 

medicală şi organele abilitate în 

domeniu. 

• Instituţia nu dispune de 

psiholog şcolar; 

• Instituţia nu dispune de 

asistent medical; 

• Implicarea insuficientă a 

părinţilor în procesul 

educaţional. 

• Timpul limitat al unor părinți 

conduce la o slabă implicare 

în viața școlii. 

 

 

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  • Procese verbale ale Consiliilor pedagogice şi ale administraţiei; 

• Chestionare adresate elevilor. 

Constatări • Instituția proiectează sistemic și elaborează mecanisme eficiente de 

participare a elevilor la procesul de luare a deciziilor și oferă informații 

complete și oportune pe subiecte ce țin de interesul lor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  • Mijloace de comunicare orale : discuţii individuale cu elevii, expunerea 

şi  argumentarea opiniilor în timpul orelor;  

• Alegerea senatului  cl.I-IV, septembrie 2020. 

Constatări • Informarea  privitor la activitatea instituţiei  are loc prin panourile 

informaţionale şi aduse la cunoştinţă elevilor şi părinţilor prin 

comunicarea orală, în cadrul şedinţelor, vizitelor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

 

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  • Concursuri; 

• Proiecte şcolare; 

• Panouri informative; 

• Mijloace de comunicare on-line. 

Constatări • Instituția asigură activizarea sistematică și calitativă a mijloacelor de 

comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor. 
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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  • Planuri proprii de acţiuni; 

• Raportul anual; 

• Opinii exprimate în cadrul orelor/activităţilor; 

• Rezultatele probelor externe; 

• Diplome la concursuri şcolare. 

Constatări • Nu avem consiliul elevilor în cadrul şcolii dar discutăm cu elevii cl.I-IV 

privitor la toate problemele de interes pentru elevi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5p. 

 

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

procesul educațional 

Domeniu: Management  

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

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

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

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

Dovezi  • Regulamentul intern al instituţiei; 

• Chestionare cu părinţii; 

• Includerea părinţilor în componenţa Consiliului de administraţie; 

• Proces-verbal Adunări părinteşti cl.I-IV. 

Constatări • Instituţia elaborează procedure democratice de delegare şi promovare a 

părinţilor în structurile decizionale. (Comitetul părintesc) 

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  • Parteneriat cu APL, Asistenţa socială în privinţa monitorizănii familiilor 

sociaalment vulnerabile. Lista elevilor beneficiari de ajutor material, 

Fotografii. 

Constatări • Instituţia promovează eficient parteneriate cu APL, comunitatea şi alte 

organizaţii, pe aspect ce ţin de interesul elevului, dar nu sunt încheiate 

contracte de parteneriat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

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

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

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

comunității în activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate 

pentru toți copiii 
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Dovezi  • Planul activităţii Consiliului de administraţie (componenţa consiliului); 

• Procese verbale ale consiliului de administraţie . 

• Materiale de la şedinţe. 

Constatări • Instituţia implică părinţii şi comunitatea în procesul de luare a deciziilor 

cu privire la educaţie, inclusive în CA,şi în activităţi orientate spre 

educaţia de calitate pentru toţi copii, conlucrează sporadic cu o structură 

asociativă a părinţilor şi dispune moderat de mijloace de comunicare 

pentru exprimarea opiniei subiecţilor indirecţi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea 

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

Dovezi  • Planul de Dezvoltare a instituţiei;  

• Plan de activitate al instituţiei; 

• Consiliul de etică (Proces verbal nr.01 din 03.09.2020); 

• Procesele verbale ale şedinţelor  cu părinţii. 

Constatări • Instituţia asigură participarea frecventă a structurilor asociative ale 

elevilor, părinţilor şi a comunităţii la eleborarea şi implimentarea 

documentelor programatice, inclusive în activităţide formare, ca 

personae –resursă în procesul educaţional. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

Total standard 5p. 

 

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

societate interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management  

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

prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi  • Plan de activitate al instituţiei; 

• Activităţi de promovare a diversităţii cultural, entice, lingvistice, 

religioase; 

• Vizita în şcoală a persoanelor din comunitate de etnie romi; 

• Decada activităţilor pe discipline; 

• Proiecte didactice la disciplina Proiecte tematice, perioada, 14.01.-

29.01.2020, cl.III. 

Constatări • În cadrul şcolii sunt desfăşurate diferite activităţi de promovare a 

diversităţii cultural, etnice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 

 

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  • Activităţi educaţionale privind respectarea diversităţii cultural, etnice, 

lingvistice, religioase în şcoală; 

• Politici de protecţie a copilului; 

• Discuţii individuale cu elevii, părinţii, cadrele didactice.  
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Constatări • Instituţia monitorizează frecvent respectarea diversităţii culturale, 

etnice, lingvistice, religioase şi valorificarea multiculturalitpţii, în 

documentele pragmatice şi în activităţile desfăşurate, colectând periodic 

feedbakul partenerilor cu referire la respectarea principiilor democratice. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 

 

 

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  • Terenul de joacă; 

• Centru de resurse;  

• Plan de activitate specific comunităţii de etnie romi; 

• Fotografii de la activităţile desfăşurare în instituţie şi în localitate şi de 

la excursii organizate în alte localităţi. 

Constatări • Instituţia creează condiţii tipice pentru respectarea diversităţii şi 

valorifică intens capacitatea de socializare a elevilor şi resursele de 

identificare şi dizolvare a stereotipurilor şi prejudecăţilor. 

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  • Planificări ale cadrelor didactice; 

• Desfăşurarea orelor extraşcolare cu  tematica propusă,, Toamna de aur”, 

Colinde, colinde”, ,,O sută de zile învăţate” O, floare, pentru mama”… 

• Lucrările elevilor, scenariile profesorilor; 

• Desfăşurarea orelor cu tematică propusă. 

Constatări • Instituţia organizează şi desfăjoară  diverse activităţi  prin care dezvoltă 

şi promovează în acţiunile elevilor şi ale cadrelor didactice viziunile 

democratice de conveţuire într-o societate interculturală şi promovează 

constant valorile multiculturale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

Total standard 3p. 

 

Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

• Implicarea elevilor de etnie romă cu 

mult interes în activităţi 

extraşcolare. 

• Pariciparea la excursii. 

• Stabilirea relaţiilor de colaborare 

prietenoasă. 

• Dezinteresul unor părinți și 

elevi de a se implica în viața 

școlară. 
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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  • Plan strategic şi cel operaţional al instituţiei de învăţământ; 

• Comisia Multidisciplinară Intraşcolară; 

• Planul managerial. 

 

Constatări • Avem centrul de resurse amenajat cu cele necesare, dar nu avem cadrul 

didactic de sprijin. 

PDI și PAI reflectă sistemic activități specifice de aplicare a politicilor 

statului cu privire la Educația incluzivă, la valorificarea 

multiculturalității, la asigurarea serviciilor de sprijin și la formarea 

continuă a cadrelor didactice ce le asigură informații cu privire la 

stringențele legate de incluziune. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5  

 

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 intraşcolară. Ordin Nr.34 din 28.08.2020; 

• Dotarea Centrului de resurse cu mobilier şi echipament necesar pentru 

susţinerea şi favorizarea educaţiei inclusive; 

• Mape CMI. 

Constatări • Instituția asigură sistemic funcționalitatea structurilor, mecanismelor și 

procedurilor de sprijin pentru înmatricularea și incluziunea tuturor 

copiilor. 

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  • Informație privind toți copiii de vârstă școlară din comunitate, inclusiv a 

celor cu CES. Lista copiilor în situații de risc; 

• Cartea de ordine a elevilor; 

• Cartea de evidență alfabetică; 

• Listele de control; 

• Recensământul elevilor; 

• Ordin de constituire a CMI; 

• SIME. 

Constatări • Instituția dispune de o bază de date permanent actualizată a copiilor de 

vârstă școlară și preșcolară din comunitate,  listele copiilor din localitate 

de vârstă şcolară şi preşcolară, inclusive a elevilor cu CES. 
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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  • Ordin de constituire a comisiei Multidisciplinare intraşcolare, Nr. 34 din 

28.08.2020.  

• Plan de acţiuni CMI; 

• Rapoarte . 

Constatări • Instituţia monitorizează prograsul şi dezvoltarea fiecărui elev, creează 

condiţii pentru dezvoltarea potenţialuluicognitiv şi asigură 

funcţionalitatea CMI. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi  • 0 

Constatări • În anul 2020 – 2021 nu am avut elevi cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

Total standard 6,25p 

 

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

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 

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

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

Dovezi  • Planul de dezvoltare a instituţiei; 

• Planul de activitate a instituţiei; 

• Regulamentul intern al instituţiei, contractile de  muncă şi fişele de post 

ale angajaţilor conţin stipulări privind obligativitatea sesizării cazurilor 

de violenţă, neglijare, expluatare şi trafic ; 

• ANET; 

• Politici de protecţie a copilului; 

• Contractele de muncă ale angajaţilor; 

• Fişele de post ale agajaţilor . 

Constatări • PDI și PAI reflectă sistemic mecanisme de identificare și combatere a 

oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor 

individuale, implicând în acțiunile preconizate personal calificat, format 

în domeniu, parteneri comunitari și desiminând complex informații în 

acest sens.  

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 strategic şi cel operaţional al instituţiei conţin activităţi privind 
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dezvoltarea comunicării, modalităţilor de ajutorare reciprocă, a 

toleranţei, precum şi promovarea interacţiunilor interpersonal bazate pe 

respect reciproc acceptarea diferenţelor; 

• Analiza SWOT; 

• PDI şi PAI. 

Constatări • PDI și PAI reflectă cultura divrsității, promovând în majoritatea 

aspectelor vieții școlare programe cu accent pe incluziune și 

nondiscriminare și activități ce țin de respectarea diferențelor, cu 

implicarea mai multor actori educaționali, inclusiv a elevilor, în 

organizarea acestor activități. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

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

proceduri 

Dovezi  • Ordin de angajare a unei personae responsabile de coordonare al 

activităţilor de prevenire, identificare, raportare, referire şi asistenţă în 

cazurile de violenţă de copii,  N 38 din 22.08.2020; 

• Fişe de post. 

Constatări • Instituţia asigură în majoritatea acţiunilor  şanse egale de incluziune 

tuturor elevilor, respectarea diferenţelor individuale, informează  

personalul, copii cu procedurile de prevenire, identificare, semnalare, 

evaluare şi soluţionare a situaţiilor de discriminare. 

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  • Boxă în cadrul intituţiei pentru raportarea cazurilor de violenţă, 

neglijare, expluatare şi trafic;  

• Rezultatele analizei privind aplicarea autoevaluării elevilor, evaluărilor 

formative și ale feedback-ului pentru organizarea procesului de învățare; 

• PEI; 

• Date privind progresul și dezvoltarea elevilor. 

Constatări • Instituția tratează toți elevii în mod echitabil prin aplicarea 

documentelor de politici inclusive, a curriculumului, inclusive a 

curriculumului diferențiat/modificat pentru copiii cu CES, prin diverse 

activități de cunoaștere și evaluare a progresului fiecărui elev, prin 

mecanisme de susținere a individualității și tratării valorice a fiecăruia, 

prin activități ce îi încurajează să participle active la propriul process de 

învățare. 

 

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 
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Dovezi  • Chestionare ; 

• Fişe de sesizare; 

• Boxă în cadrul intituţiei pentru raportarea cazurilor de violenţă, 

neglijare, expluatare şi trafic.  

Constatări • Instituţia planifică activităţi educaţionale îndreptate spre recunoaşterea  

de către elevi a situaţiilor  de descriminare şi a cazurilor de nerespectare 

a diferenţelor individuale.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6p. 

 

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  • Clasele sunt amenajate cu mobilier, iluminare şi altele, dispun de 

condiţii bune; 

• Centru de resurse amenajat cu cele necesare; 

• Rezultatele analizei lecţiei, activităţilor extraşcolare, altor activităţi 

organizate în cadrul instituţiei pentru asigurarea unui mediu accesibil şi 

sigur pentru fiecare copil; 

• Bugetul instituţiei; 

• Planurile strategice și operaționale ale şcolii conţin programe  și măsuri 

privind administrarea eficientă a clădirii și a terenului  în care își 

desfășoară activitatea, asfel încât elevii să aibă acces la toate resursele și 

facilitățile. 

Constatări • Instituţie asigură sistematic crearea unui mediu accesibil şi favorabil 

pentru fiecare  elev.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

datele de interes public 

Dovezi  • Regulamentul intern al instituţiei conţine stipulări privind protecţia 

datelor cu caracter personal; 

• Legea Nr.133 din 2021. 

Constatări • Instituţia asigură protecţia deplină a datelor cu caracter personal şi 

accesul în limite prevăzute de lege la datele de interes public. 

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  • Rezultatele observării privind asigurarea unui mediu accesibil pentru 

incluziunea tuturor copiilor. 

Constatări • Instituţia dispune de centru de resurse, un mediu accesibil pentru 

incluziunea tuturor elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 
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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  

 

• Centrul de resurse  dispune de leptop conectat la internet, printer; 

• Program de lucru în centru de resurse. 

Constatări • În şcoală există central de resurse în care se lucrează cu elevii  ce 

însuşesc mai greu programa şcolară după un program stabilit,  elevi de 

etnie romă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 5p. 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

• Există în cadru instituţiei centru de 

resurse; 

• Existenţă CMI; 

•  Condiţii bune în clase, în cantină 

pentru incluziunea tuturor elevilor/ 

copiilor. 

 

• Lipsa cadrului didactic de 

sprijin. 

• Părinţii nu sunt  conştienţi 

pentru a acepta incluziunea. 

 

 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

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

de calitate 

Domeniu: Management 

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

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

monitorizare a eficienței educaționale 

Dovezi  • Planul de dezvoltare a instituţiei; 

• Planul de activitate al instituţiei ; 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei; 

• Rapoarte de activitate; 

• Procese verbale ale CP. 

Constatări • Instituția demonstrează sistemic și holistic  în PAI și PDI, orientarea 

spre creșterea calității  educației și spre îmbunătățirea continua a 

resurselor umane și materiale și conceptualizează mecanisme 

funcționale de monitorizare a eficienței educaționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

 

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  • Realizarea integral a obiectivelor şi activităţilor din PDI şi planul de 

activitate al instituţiei;  

• Procese verbale ale CA; 

• Rapoarte de activitate. 

Constatări • Instituţia asigură realizarea efectivă a programelor şi activităţilor 

preconizate conform PDI, PAI. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: -2  
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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  • Plan de remediere şi îmbunătăţire; 

• Portofoliul cadrelor de atestare; 

• Şedinţe cu părinţii; 

• Proces verbale ale CA; 

• Chestionare. 

Constatări •  Instituţia asigură modul transparent, democratic şi echitabil al deciziilor 

cu privire la politicile instituţionale, implicând aproape sistematic toate 

consiliile şi comisiile în scopul monitorizării şi promovării comunicării 

interne şi externe 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  • Acte de recepţionare a instituţiei; 

• Analize a raportului număr de copii: număr de săli de clasă; 

• Număr de mese, scaune; grad de corespundere cu particularităţile 

anatomo- fiziologice ale copiilor . 

• Spațiile școlare accesibile pentru toți elevii. 

Constatări • Numărul şi tipul spaţiilor şcolare corespunde în raport cu profilul 

unităţii de învăţământ şi numărul total de elevi. 

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  • Inventarul bibliotecii şcolare; 

• Facturi fiscal sau alte documente de achiziţii; 

• Contract de conectare la internet. 

Constatări • Instituţia dispune de prezenţa echipamentelor, materialelor şi 

auxiliarelor curriculare necesare pentru valorificarea curricumului 

naţional. 

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  • Regulamentul intern al instituţiei; 

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

calificat; 

• Dosare personale – dovezi privind angajarea, promovarea, pregatirea 

psihi-pedagogică şi de specialitate conform prevederilor normative în 

vigoare; 

• Contracte de muncă; 
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• Fişe de evaluare pentru 3 luni. 

Constatări • Documentaţia ce ţine de activitatea cu cadre: contacte individuale, 

ordinile, dosare personale etc. sunt perfectate corect, conform legislaţiei 

în vigoare.  În realizarea finalităţilor stabilite sunt încadrate 5 cadre 

didactice dintre care 3 cu gradul didactic . 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 

 

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 instituţiei; 

• Pas cu pas. 

Constatări • Instituţia aplică eficient un curriculum adaptat într-o multitudine de 

aspect la specificul şi condiţiile locale şi instituţionale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 10,0p. 

 

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  • PDI; 

• Plan DÎTS; 

• Planul de activitate al instituţiei. 

Constatări • Instituţia monitorizează sistematic, în PDI şi PAI, în documente de 

politici interne, realizarea curriculumului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

instituționale și naționale 

Dovezi  • Planul de activitate al instituţiei Capitolul ,,Dezvoltarea profesională 

continuă”; 

• Certificatele de grad didactic; 

• SIME; 

• Participarea cel puţin a 80% din cadrele didactice, în ultimii 3 ani, la 

programele de formare profesională continuă. 

Constatări • Instituţia  monitorizează frecvent necesarul de cadre, implicând 

sistematic cadrele didactice în activităţi de formare profesională 

continuă. 

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  • Statele de personal; 
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• Registrul de ordine privind angajarea;  

• Evidenţa orelor înlocuite;  

• Acte de inventariere; 

• Bugetul instituţiei; 

• Pricese verbale ale CP, CA. 

Constatări • Cadre didactice suficiente  pentru realizarea finalităţilor. 

• Cadre didactice pensionare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: -1  

 

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  • Orarul lecţiilor; 

• Standardele învăţării; 

• Proiecte didactice; 

• Rezultatele observării în cadrul asistenţelor la ore. 

Constatări • Cadrele didactice puţin utilizează în cadrul orelor stategiile didactice 

interactive, inclusive a TIC. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

eficiență a învățării 

Dovezi  • Proiecte didactice orientate pe formarea de competenţe;  

• Rezultatele evaluărilor semestriale/anuale; 

• Rezultatele  observării în cadrul asistenţilor la ore – raport de observare 

Constatări • Instituția monitorizează și promovează eficient elaborarea de către 

cadrele didactice a proiectelor didactice în conformitate cu principiile 

educației centrate pe elev și pe formarea de competențe, demostrând 

ajustarea conținuturilor la actualitate, inclusiv cu concursul elevilor, cu 

valorificarea curriculumului în baza Standardelor de eficiență a învățării. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

copilului 

Dovezi  • Proces verbal CP Nr.4 din 28.05.2020; 

• Catalogul şcolar; 

• Rapoarte; 

• Graficul de evaluări; 

• Plan de remediere; 

• Evaluările elevilor. 

Constatări • Rezultatele învăţării sunt evaluate de cadrele didactice în conformitate  

cu standardele de evaluare aprobate pentru elevi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 
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Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu 

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

operațională 

Dovezi  • Proiecte didactice ale activităţilor extracurriculare;  

• Plan de acţiuni; 

• Planul bibliotecii; 

• Catalogul şcolar; 

• Fotografii. 

Constatări • Cadrele didactice organizează activităţi extracurriculare în concordan- 

ţă cu misiunea şcolii, cu obiectivele din curriculumul naţional şi cu 

obiectivele de planificare strategic şi operaţională. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

Dovezi  • Catalogul şcolar; 

• Portofoliul clasei; 

• Rezultatele observării în cadrul asistenţelor la ore. 

Constatări • Instituţia asigură sprijinul individual al elevilor pentru obţinerea 

rezultatelor învăţării conform standardelor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 13p. 

 

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  • Sală de lectură; 

• Teren de joc; 

• Centru de resurse. 

Constatări • Instituția garantează accesul la toate resursele educaționale și asigură, în 

toate cazurile, participarea copiilor și părinților în procesul decizional 

privitor la optimizarea acestor resurse. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI 

Dovezi  • Rapoartele  privind performanţele elevilor la sf. semestrul/ an şcolar; 

• Tabelele de performanţă ale elevilor; 

• Rezultatele evaluărilor summative. 

Constatări • Instituţia deţine date privind performanţele elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 
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Indicator 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a 

succesului elevului/ copilului 

Dovezi  • PDI; 

• Catalogul şcolar; 

• Dosare ale elevilor; 

• Rezultatele concursurilor;  

• Decada la discipline şcolare. 

Constatări • Elevii participă cu interes la concursuri. 

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  • Chestionare; 

• Concursuri, Expoziţii; 

• Evaluări formative pe etape. 

Constatări • Instituţia încadrează suficient elevii în învăţarea interactivă  prin 

cooperare, în învăţarea individuală eficientă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 6,5p. 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

• Instituţia dispune de condiţii de 

organizare  şi realizare a pocesului  

educaţional. 

• Cadrele didactice aplică în procesul 

de predare – învăţare – evaluare, 

tehnologiile moderne. 

• Cadrele didactice puţin 

utilizează în cadrul orelor 

stategiile didactice interactive, 

inclusive a TIC. 

• Insuficienţa cadrelor didactice. 

 

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  • Planuri strategice şi operaţionale; 

• Politica de protecţie; 

• Informaţie reflectată în raportul instituţiei, discuţii cu elevii şi părinţii; 

• Proces-verbal CA. Nr.10 din 13.02.2020 Tema:,, Valorificarea 

conexiunilor dintre sănătate şi egalitatea de gen.” 

Constatări • Instituţia asigurară echitatea de gen prin politicile și programele de 

promovare a echității de gen. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 
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Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi  • Seminare metodologice; 

• Cadrele didactice   participă la cursuri de formare continuă, seminare. 

Constatări • Instituţia planifică şi utilizează periodic resurse pentru organizarea 

activităţilor şi a formării cadrelor didactice 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  • Proiect didactic la disciplina Dezvoltarea personală, Tema: ,, Egalitate 

de gen” data 27.01.2020, cl.I; 

• Discuţii cu elevii;  

• Boxă pentru sugestii şi reclamaţii. 

Constatări • Instituţia desfăşoară activităţi în vederea formării comportamentului 

nediscriminatoriu în raport cu genul, iar elevii valorifică conceptele de 

educaţie de gen prin participarea la activităţile curricular e şi 

extracurriculare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5p. 

 

Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

• Cadrele didactice sunt informate   şi  

conştientizeză  aspectul echităţii de 

gen. 

• În şcoală se  promovează echitatea 

de gen între elevi. 

 

• Implicarea pasivă a unor 

părinţi la formarea 

comportamentului copiilorb 

săi; 

•  

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

Puncte forte Puncte slabe 

• Disponibilitatea managerului pentru un 

management performant, raţional, eficient, 

centrat pe implicare şi dezvoltare; 

• Program alternative “Pas cu pas”; 

• Centru de resurse dotat cu cele necesare pentru 

instruirea elevilor cu CES; 

• Şcoala benificiază lunar de apă potabilă “Om”; 

• Aplicarea unor metode adecvate vârstei şi 

necesităţilor individuale ale copiilor; 

• Instituţia de învăţămînt dispune de blocuri 

sanitare, lavoare dotate cu apă caldă, săpun, 

dezinfectant şi uscătoare electrice pentru mîini; 

• Şcolarizarea tuturor elevilor de etnie romă, 

dezvoltarea  unui parteneriat real cu familia şi 

comunitatea;  

• Baza material bună; 

• Sistemul informatizat nu se utilizează 

în suficientă măsură; 

• Absenteismul în rândul elevilor, având 

ca factor determinant plecarea a cel 

puţin unui dintre părinţi în străinătate; 

• Diminuarea interesului unui elevi 

pentru unele discipline care nu 

constituie obiectiv de perspectivă 

pentru ei; 

• Numărul mare de elevi proveniţi din 

familii defavorizate socio-economic; 

• Dezinteresul părinţilor în educaţia 

elevilor (numărul mare de părinţi 

plecaţi în străinătate, neparticiparea 

acestora la şedinţele cu părinţii, la 

acţiunile şcolii cu diferite ocazii); 
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• Existenţa unor relaţii constructive între echipa 

managerial şi personal, profesori şi elevi, 

profesori şi părinţi, şcoală şi comunitatea locală 

 

Oportunități Riscuri 

• Posibilitatea obţinerii de finanţare pentru 

derularea unor proiecte; 

• Buna colaborare cu instituţiile locale; 

• Perfecţionarea cadrelor didactice prin  derularea 

proiectelor de formare profesională; 

• Şcoala oferă servicii educaţionale elevilor din 

satul Ursari; 

• Realizarea  educaţiei centrate pe copil şi 

respectarea principiilor instruirii integrate. 

• Situaţia demografică scăzută în sate; 

• Insuficienţa cadrelor didactice; 

• Numărul mic de elevi în instituţie; 

• Salarizarea insuficientă duce la 

pierderea unor cadre didactice; 

• Iresponsabilizarea părinţilor pentru 

şcolarizarea obligatorie a copiilor ; 

• Nivel redus de utilizare a tehnologiei 

informaţiei şi a comunicaţiilor în 

activitate. 

 

 

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

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

 

Standard 

de calitate 
Punctaj 

maxim * 

Anul de studiu 

2019-2020 

Anul de studiu 

2020-2021 

Anul de studiu 

20__-20__ 

Anul de studiu 

20__-20__ 
 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

1.1 10 8,75  10      

1.2 5 3,75  4,75      

1.3 5 4,75  4,75      

2.1 6 4,5  5      

2.2 6 3,5  5      

2.3 6 4,25  3      

3.1 8 4,5  6,25      

3.2 7 3,25  6      

3.3 7 4,5  5      

4.1 13 10  10      

4.2 14 11  13      

4.3 7 5,25  6,5      

5.1 6 4  5      

Total 100 72,0 72% 84,25 84%     

 

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 

2019-2020 1 Se aprobă  

2020-2021 1 Se aprobă  

    

    

 

Semnătura cadrului de conducere  _______________________
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