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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  Instituția posedă tot setul documentației  tehnice,  sanitaro-igienice și 

medicale: 1. Autorizația sanitară pentru funcționare nr. P-1841/2019;  

2. Autorizație sanitar – veterinară de funcționare seria ASVF nr. 0023689;  

3.   Pașaportul Evaluării Condițiilor de Muncă din punct de vedere al SSM; 

4. Raport Tehnic nr. 035 din 10.08.2020 cu privire la efectuarea măsurilor și 

încercărilor la reglare – recepție și profilactice, ca parte integrantă a 

procesului de mentenanță a instalației electrice, certificat de înregistrare nr. 

069; 5. Aviz 334 din 21.08.2018 cu privire la corespunderea din punct de 

vedere al prevenirii și stingerii incendiilor la desfășurarea genului de 

activitate; 6. Ordinul nr. 43 din 16.07.2020 „Cu privire la programul de 

igienizare”; 7. Ordinul nr. 66 din 10.08.2020 „Responsabili de coordonarea 

activităților de prevenire COVID – 19”; 8. Ordinul nr. 69 din 24.08.2020 

„Graficul de serviciu al cadrelor didactice de efectuare a termometriei 

zilnice”; 9. Ordinul nr. 72 din 24.08.2020 „Cu privire la Planul de acțiuni 

privind respectarea cerințelor sanitare pe timp de pandemie COVID – 19”; 

10. Ordinul nr. 74 din 02.09.2020 „Reluarea activității în învățământul 

general”; 11. Planul managerial anual.  Organizarea alimentației;   

Asigurarea protecției vieții și sănătății copiilor. 

Constatări Aceste activități planificate cresc nivelul de siguranță și securitate al 

copiilor/elevilor în cadrul instituției, asigură creșterea siguranței copiilor și 

reprezintă una dintre condițiile importante și necesare pentru asigurarea 

climatului sănătos și dezvoltare, instruire și formare a copiilor.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

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

toată durata programului educativ 

Dovezi  1.Graficul de serviciu al personalului de pază; 2.Panouri de afișaj cu 

informaţii relevante siguranţei;3.Plan de evacuare (la fiecare etaj); 4. 

Ordinul nr. 36 din 16.07.2020 „Cu privire la numirea persoanei responsabile 

de întreținerea mijloacelor de primă intervenție”; 5. Ordinul nr. 39 din 

16.07.2020 „Cu privire la sarcinile cadrelor didactice de serviciu”; 6. 

Ordinul nr. 49 din 17.07.2020 „Cu privire la securitatea vieții și sănătății 

elevilor în timpul desfășurării orelor de educație fizică”; 7. Ordinul nr. 50 

din 17.07.2020 ”Cu privire la responsabilul de tehnica securității”; 8. 

Ordinul nr. 55 din 17.07.2020 ”Asigurarea protecției vieții și sănătății 

elevilor”; 9. Ordinul nr. 67 din 18.08.2020 ”Cu privire la responsabilii de 

evidență a copiilor la transportul școlar”; 10. Ordinul nr. 48 din 17.07.2020 

„Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor Protecției civile”; 11. 

Registrul de evidență a persoanelor care vizitează instituția; 12. Fișe de 

instruire/avertizare pentru elevi despre regulile de securitate. 

Constatări Paza patrimoniului instituției în perioada de noapte și în zilele de odihnă 

este asigurată de trei paznici angajați, care activează conform graficului 

lunar aprobat de directorul instituției, în timpul zilei – securitatea elevilor 

este asigurată de ușier, profesorii și managerul de serviciu, în temeiul 

graficului aprobat de director. Instituția este dotată cu sistemă automată de 

semnalizare în caz de incendiu. Avem de lucrat în continuare la elaborarea 

unui caiet de sarcini privind achiziționarea serviciilor pentru dotarea tehnică 
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privind asigurarea supravegherii și monitorizării video. De elaborat un caiet 

de sarcini pentru împrejmuirea parțială a instituției cu gard. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

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

Dovezi  1. Orar aprobat al sunetelor și lecțiilor la CA; 2. Orar al orelor extrașcolare 

aprobat la CA; 3. Ordinul nr. 44 din 16.07.2020 „Cu privire la constituirea 

comisiei de întocmire a orarului”; 4. Ordinul nr. 67 din 18.08.2020 „Cu 

privire la orarul trasportării elevilor din localitățile arondate spre și de la 

școală”; 5. Orarul evaluărilor sumative la disciplinele școlare; 6. Graficul de 

lucru al CDS al elevilor cu cerințe educationale  speciale; Registrul de 

evidență o orelor înlocuite. 

Constatări Orarul sunetelor, al lecțiilor și activităților extrașcolare  este aprobat de 

către Consiliul de Administrației al instituției, în conformitate cu cerințele 

stupulate în Planul -Cadru pentru Învățămăntul Primar, Gimnazial, și Liceal, 

pentru anul de studii 2020 – 2021. Orarul lecțiilor și activităților 

extrașcolare este amplasat la fiecare etaj al blocului de studii,  la panoul 

special, cabinetul metodic . 

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

clasă; 2.Clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar; 3.Act de 

predare-primire al băncilor şi scaunelor, pentru clasa de elevi. 

Constatări În cele 18 săli de clasă sunt mese și scaune ce corespund înălțimii elevilor 

(mese și scaune reglabile) conform normativelor igienice pentru mobilierul 

școlar și care corespunde acuității vizuale și auditive. 

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  1.Registrul de evidenţă a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor şi 

materialelor sanitaro-igienice repartizate angajaţilor; 2. Actele de decontare 

a materialelor sanitaro-igienice, a ustensilelor, ş.a; 3. Registul de evidenţă a 

bunurilor materiale ( Cartea de evidenţă contabilă); 4. Regulile de securitate 

a vieții și sănătății elevilor la orele de educație fizică, în sala de sport aduse 

la cunoștința elevilor contra semnătură. 

Constatări Instituția este asigurată   cu echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile etc., 

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

(8 tablete, 5 calculatoare, 22 laptopuri, 8 roboţei, un videoproiector).  

( Cartea de evidență contabilă ). Toate categoriile de personal non-didactic 

sunt asigurate cu echipament, în limita bugetului, în corespundere cu 

parametrii sanitaro-igienici. 

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  1.Autorizație Sanitar – Veterinară de funcționare (Seria ASVF nr. 0023680 

VF, din 01.02.2017 );  2. Secţia de pregătire a bucatelor gata;  3.Secţia de 
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pregătire a peştelui şi a cărnii; 4.Secţia de legume; 5.Depozitul pentru 

produsele alimentare; 6. Registrul de triaj. Registrul de rebutare; 7. 

Carnetele cu control medical al angajaților. 

Constatări Instituția dispune de spațiu pentru prepararea și servirea hranei care 

corespunde în totalitate normelor sanitare în vigoare după reparaţie capitală. 

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  1. WC-uri separate pentru băieţi şi fete, în incinta instituţiei după reparație 

capitală; 2. Apă caldă, săpun, hârtie igienică; 3. Uscător electric pentru 

mâini, şerveţele de hârtie pentru mâini; 4. Orarul igienizării blocurilor 

sanitare. 

Constatări Instituția dispune de 6 blocuri sanitare  dotate cu lavoare, săpun, apă caldă. 

Este efectuată reparaţia capitală în anul 2018. 

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  1. Stingătoare cu termene de valabilitate ; 2. Ieşiri de rezervă din instituţie. 

(Planul de evacuare la fiecare etaj); 3. Panou antiincendiar cu cele necesare; 

4. Instalarea sistemului de semnalizare antiincendiar; 5. Afișarea planurilor, 

schema de evacuare a elevilor/persoanelor; 6. Panou informativ cu inscripția 

„În caz de urgență apelați 112”; 7. Ordinul nr. 48 din 17.07.2020 privind 

formarea Grupului operativ și formațiunilor de protecție civilă a elevilor. 

Constatări Instituția dispune de scheme de evacuare în caz de incendiu la fiecare etaj, 

ușile pentru evacuare sunt marcate cu indicatorul corespunzător, este dotată 

cu stingătoare de incendiu suficiente, cu valabilitate , sistemă automată de 

semnalizare în caz de incendiu. 

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  1. Înregistrări în Caietul dirigintelui/ Registrului de clasă;  2. Listele cu 

semnăturile elevilor referitoare la tehnica securităţii în şcoală (la orele de 

educaţie fizică, educaţie tehnologică);  3. Planul de activitate al directorului 

adjunct pentru educaţie; 4.   Procese-verbale privind tehnica securității 

(Mapa dirigintelui); 5. Informaţii plasate pe panoul de afişaj; 6. Ordinul nr. 

49 din 17.07.2020 „Cu privire la securitatea vieții și sănătății elevilor în 

timpul desfășurării orelor de educație fizică”; 7. Ordinul nr. 55 din 

17.07.2020 „Cu privire la sigurarea protecției vieții și sănătății elevilor”;  

8. Ordinul nr. 11 din 09.02.2021 „Riscurile pentru viață și sănătate în 

perioada de iarnă”; 9. Proiect managerial pentru anul de studiu 2020-2021, 

aprobat la Ședința CP, proces-verbal nr. 1 din 24.08.2020; 10. Registrul de 

evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, 

exploatare; 11. Politica de protecție a copilului în școală; 12. Planul de 

acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar, în anul de studiu 2020-

2021, aprobat pe teritoriul școlii; 13. Planul acțiunilor de prevenire a 

cazurilor de abuz, neglijare, exploatarea, trafic al copilului, conform 

Metodologiei de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și 

intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ preuniversitar. 

Constatări Cadrele didactice includ activitățile curriculare, conținuturi privind acțiunile 

de prevenire a situațiilor de risc în cadrul instituției educaționale, în afara ei 
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prin: învățarea și respectarea regulilor de circulație rutieră, a regulilor de 

comportament adecvat în cadrul situațiilor excepționale, acordarea primului 

ajutor.  
Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 9,5 

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  1. Plan de acțiuni de prevenire/de intervenție în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului; 2. Planul activităților de prevenire a violenței 

în anul școlar 2020-2021; 3. Politica de protecție a copilului la nivel de 

instituție aprobată la CP nr. 1 din 24.08.2020; 4. Chestionare elevi; 5. Planul 

de acțiuni lunar, săptămânal; 6. Panouri instituție; 7. Boxa pentru mesajele 

elevilor; 8. Rapoarte ANET. 

Constatări Colectarea datelor oferă suport educational de consiliere, monitorizare, 

prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, constituind o  premisă 

importantă pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor 

instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de siguranţă sub multiple 

aspecte. Se colaborează cu APL și comisariatul de poliție la soluționarea 

cazurilor de abuz, neglijare a copilului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  1. Informații pe panoul de afișaj; 2. Fișele de post ale angajaților; 3. Procese 

verbale ale ședințelor  cu diriginţii nr. 01 din 30.08.2020; 4. Listele 

participanților la seminare/mese rotunde; 5. Proiecte didactice (în 

Portofoliile cadrelor didactice); 6. Registrul clasei./Agenda dirigintelui; 7. 

Instruirea/formarea continuă a personalului didactic și auxiliar în domeniul 

managementului educațional și instituțional, a părinților privind aplicarea 

procedurilor legale în organizarea instituțională și intervenție în cazurile de 

abuz, neglijare, violență. 

Constatări Pentru asigurarea protecției fizice și psihice ale copilului școala a decis că 

cea mai bună soluţie este ca partenerii să apeleze la cooperare şi activităţi 

integrate, într-o adevărată reţea, prin care, pe de o parte, se asigură un climat 

de siguranţă şcolară, iar pe de altă parte, se identifică principalele cauze şi 

surse de risc pentru acest climat. 

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  1.Activități la nivel de clasă la Managementul clasei; 2.Ordine privind 

prevenirea și combaterea oricărui tip de violență; 3.Activități educațive în 

cadrul instituției; 4. Panou instituție; 5. Registrul de evidență a sesizărilor 

privind cazurile suspecte de abuz, neglijarea, exploatarea; 6. Planul de 

acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar, anul de studii 2020-

2021, aprobat pe directorul școlii. 
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Constatări Această obligaţie de prudenţă şi diligenţă impune tuturor responsabililor să 

depună toate eforturile necesare pentru a se asigura că fiecare persoană care 

lucrează cu elevii este aptă să o facă şi că elevii înşişi evoluează într-un 

mediu educativ, cât se poate de sigur şi stabil. 

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  1. Ședințe cu părinții; 2. Fotografii de la activități; 3. Fișe de evidență a 

serviciilor prestate; 4. Procese -verbale ale ședințelor cu părinții nr. 1 din 

13.10.2020, nr. 3 din 16.12.2020, nr. 4 din 22.01.2021; 5. Fișe de 

monitorizare a elevilor; 6. Program personalizat de intervenție; 7. Atelier de 

lucru „Modalități de elaborare a adaptărilor curriculare la disciplina 

școlară”, Masă rotundă „Diversitatea și individualizarea procesului 

educațional” raportor CDS; 8. Planul de activitate al CDS, 9. Comisia 

Multidisciplinară Intrașcolară. 

Constatări Cea mai bună soluţie pentru prevenirea/combaterea violenței în mediul 

școlar este că partenerii implicați în activităţile integrate cu elevii, sunt  

într-o adevărată reţea, prin care, pe de o parte, se asigură un climat de 

siguranţă şcolară, iar pe de altă parte, se identifică principalele cauze şi 

surse de risc pentru acest climat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 4 

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  1. Programul activităților educative și extrașcolare; 2. Activitate 

extrașcolară – Reducem riscul infecției cu COVID – 19; Învățăm în 

siguranță! (Scenarii - video); Ghid pentru părinți și elevi.3. Activitate 

extracurriculară ”Omagiu lui Grigore Vieru” Concurs de poezie în memoria 

lui Grigore Vieru. – recital de poezie;  

4. Concurs de desen „Scriitorul preferat în viziunea Micului Artist 

Plastic”.5. Concurs de desen „Promovarea eficienței energetice”; 6. Concurs 

de desen și jucării ”Moș Crăciun există”;  7. Concursul declamatorilor; 

 8. Activitate educativă ”O patrie, un destin, un război…”; 9. Centrul de 

resurse a EI. Planul anual de activitate al CDS; 10. Ordinele privind 

securitatea vieții elevilor în perioadele vacanțelor. 

Constatări Instituția colaborează  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. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

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  1. Cabinetul metodic; 2. CREI; 3. Seminar „Artterapie, creatorul uman și 

sentimentul de măiestrie”; 4. Masă rotundă „Rolul activităților ludice în 



9 

 

dezvoltarea copiilor cu CES”; 5. Atelier de lucru  Jocul –cea mai eficientă 

cale de stimulare  cognitivă; 6. Activitate de formare „Copilul cu autism”; 

7. Planul de activitate al cadrului didactic de sprijin. 

Constatări Scopul organizării şi desfăşurării activităţilor de profilaxie a problemelor 

psihoemoţionale ale elevilor ne asigură sănătatea psihică a elevilor. Acest 

deziderat în instituţie ni-l putem realiza prin efortul comun al părinţilor, al 

cadrelor didactice, al psihologului. La moment ca sarcină ne planificăm să 

angajăm un psiholog. 

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  1. Dozarea temelor pentru acasă, ordinul nr. 56 din 17.07.2020; 2. Adresări 

către psiholog/medic.  Mapa CDS; 3. Prevederi de referință în planul de 

activitate educativă a dirigintelui; 4. Orar echilibrat (Mapa șefului de studii);  

5. Proces- verbal încheiat în urma instruirii elevilor privitor la sigurarea 

măsurilor de prevenire și profilaxie a infecției COVID-19; 6. Activități în 

cadrul disciplinelor școlare, catalogul școlar; 7. Panou „Mod de viață 

sănătos”; 8. Proiect didactic la „Dezvoltare personală” cu subiectul „Un stil 

de viață sănătos”. 

Constatări Este asigurat accesului elevilor/ copiilor la programe educative de 

promovare a modului sănătos de viață, în cadrul orelor de Educație 

fizică,Dezvoltare personală , Studiul tematic, Activiţăţi în grup.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 4,25 

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

Sănătatea, siguranța, protecția - este un 

obiectiv major al instituției de 

învățământ, garantată managerial, 

curricular, instituțional prin aplicarea 

tuturor procedurilor juridice.  

Dotarea instituției cu materiale de 

sprijin (echipamente, utilaje, 

dispozitive). Instruirea/formarea 

continuă a personalului didactic în 

domeniul managementului educațional, 

a părinților pentru aplicarea 

procedurilor legale în organizare 

instituțională și de intervenție în 

cazurile de abuz, neglijare, violență. 

 

Necesitatea reparației capitale a 

podelelor (etaj 1, 2) . Volumul 

mare de responsabilități, la 

personalul didactic de conducere 

și nondidactic. Criza 

epidemiologică actuală cu Covid-

19. 

 

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 
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ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce țin 

de interesul lor imediat 

Dovezi  1. Programul de activități al Consiliului Elevilor; 2. Activități desfășurate 

(Mapa directorului educativ); 3. Procesele -verbale ale ședințelor; 4. Raport 

de activitate al CE.  

Constatări Implicarea elevilor în viaţa şcolară şi comunitară pune în valoare contribuţia 

lor; oferă elevilor oportunitatea de a-şi asuma responsabilitatea în 

soluţionarea unor probleme care îi vizează. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 

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    1. Planul de activitate  al Consiliului elevilor; 2. Proces – verbal 

„Săptămâna Națională a Voluntariatului”, „Ce este Consiliul elevilor”; 

3. Raportul activitate CE, lista literaturii primită cu titlul gratuit de la elevii 

Școlii Primare; 4. Susținerea și încurajarea elevilor în formarea unor grupe 

asociative în stil democratic și implicarea acestora în viața școlii. (Activități 

dedicate marelui poet Grigore Vieru; Concursul Internațional „Academia 

Junior” ord. 101 din 20.11.2020; Concursul Internațional „Formidabilii” – 

ord. 100 din 20.11.2020; Concursul Internațional „Micii Olimpici” ord. nr. 

111 din 14.12.2020;  

Constatări Implicarea elevilor, fie şi modestă, în luarea deciziilor le oferă posibilitatea 

să-și exercite propriile drepturi, să-şi asume responsabilităţi, să-şi onoreze 

obligaţiile şi să respecte drepturile altor persoane. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

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

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

Dovezi 1. Cutia de sugestii  prin intermediul cărora elevii își pot exprima opinia cu 

privire la toate aspectele de interes; 2. Programul de activitate a Consiliul  

elevilor; 3. Ora de managementul clasei. 

Constatări Exprimarea opiniei elevilor oferă posibilitatea de a-și controla propria viaţă. 

Aceasta include dezvoltarea unor deprinderi cum ar fi încrederea în sine sau 

auto-eficacităţii, gândirii critice sau abilităţilor de lider. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 

 

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  1. Programul de activități al Consiliului Elevilor; 2.Activiţăţi ale elevilor: 

colectarea donaţiilor, vizite de caritate la centrul de bătrâni, activități de 

salubrizare; 3. Activităţi de implicare în participarea la concursuri şcolare la 

nivel de instituţie, locale, republicane, internaţionale. (Emise ordine în 

Cartea de activităţi de bază);  

4.Progresul continuu în cataloage; 5. În portofoliile elevilor se regăsesc 

EFE; EFP; ES; 6.Tabele de Performanţă ale elevilor din clasele 1-4 sunt 

completate anual şi aduse la cunoştinţa părinţilor sub semnătură; 7.Orarul de 

desfăşurare a evaluărilor interne; 8. Totalurile evaluărilor interne. 

Constatări Implicarea copiilor în consilierea aspectelor legate de viața școlară 

stimulează cooperarea și sprijinul mutual, condiţii necesare unei învăţări 
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interactive axate pe elev. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 4,5 

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  1. Includerea părinților în CA; 2.Ședințe cu părinții (Mapa dirigintelui); 

3. Ședințe ale Consiliului de părinți din instituție (Mapa directorului 

educativ); 4. Activitățile extrașcolare, extracurriculare desfășurate de 

cadrele didactice, bibliotecar, CDS, director educativ (în mapa fiecăruia); 

5. Tabelul de performanță al elevului din clasa I-IV, anual discutat 

individual în luna mai, cu părinții și semnat (Mapa, Tabele de performanțe 

ale elevilor); 6. Procese –verbale ale ședințelor părintești, anual, la început 

de an școlar, despre Metodologia de evaluare criterială prin descriptori 

pentru clasele I-IV -  activități de pedagogizare și consiliere a părinților 

privind MECD; 7. Scrisori de mulțumire părinților; 8. Cererea părinților 

privind studierea orelor opționale. 

Constatări Important pentru instituție este comunicarea învățător/diriginte/familie să fie 

un moment pozitiv asupra copilului; să ducă la creșterea motivației copiilor 

de a învăța; să reducă absenteismul și abandonul școlar; să creeze medii 

incluzive de învățare, oferind tuturor posibilitatea de a se dezvolta și a se 

afirma. 

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  1. Acord de parteneriat cu Asociația Obștească  Dorința;  2. Acord de 

parteneriat cu IMSP Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Călăraşi, 

Contract de Parteneriat Educațional privind organizarea etapei Proiectului 

Interdisciplinar cu Participare Internațională „Micii Olimpici” ca parte a 

Proiectului Interdisciplinar Star Kids; 3. Relaţii de parteneriat Consiliul 

Raional pentru finanțarea reparațiilor capitale, înmobilarea claselor, 

procurarea utilajului în cantina școlară din componenta Raională Călărași 

(contabilitate, facturi fiscale); 

4. Inzestrarea Centrului de Resure cu echipamente de 15.000 EURO-proiect 

câştigat; 5. Școala de vară desfășurată online (formatori Trifan Viorica, 

Negru Lilia). 

Constatări Parteneriatul este o condiție esențială pentru activitatea instituției ca sistem 

deschis, racordat la nevoile de educație ale societății. Școala cât și 

autoritățile locale își au asumate sarcini și responsabilități.  

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

pentru toți copiii 

Dovezi  1. Regulamentul CA; 2. Componența CA ordinul nr. 62 din 07.08.2020; 

3. Planul de activitate al CA; 4. Proces–verbal nr. 1 din 24.08.2020 al 

ședinței CA cu decizii; 5.Programul de activități al Consiliului Elevilor;  

6.Planul de activitate al şedinţelor părinteşti la nivel de instituţie.;6. Planul 

de activitate al şedinţelor părinteşti la nivel de clasă; 7.Planul de activitate al 

activităţilor educative ale directorului educativ; 8. Planul de activitate al 

activităţilor educative ale diriginţilor de clasă. 

Constatări În așa fel reprezentanții părinților, reprezentantul APL, își au formate 

imagini clare despre organele de conducere: CA, CP, comisia metodică, 

comisia metodică a diriginților, comisia metodică multidisciplinară pentru 

protecția copilului în situație de risc. 

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  1. Implicarea părinților la proiectarea PDI; 2. Activitatea Consiliului de 

Administrație; 3.Planul de activitate al şedinţelor părinteşti la nivel de 

instituţie şi Procesul –verbal nr. 1 din 06.09.2020; 4.Tabelul de performanță 

al elevului/ei  din clasa I-IV, anual discutat individual în luna mai, cu 

părinții și semnat (Mapa, Tabele de performanțe ale elevilor); 5. Proces –

verbal din 19.08.2019, 20.10.2019 al ședinței părintești, la început de an 

școlar, despre Metodologia de evaluare criterială prin descriptori pentru 

clasele I-IV -  activități de pedagogizare și consiliere a părinților privind 

MECD;  6.Școala de vară desfășurată online (formatori Trifan Viorica, 

Negru Lilia); 

Constatări Administrația instituției atrage comunitatea la îmbunătățirea condițiilor de 

învățare, odihnă, petrecere a timpului liber pentru copii pentru a spori 

calitatea educației la nivel de clasă și instituție. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6 

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  1. Regulamentul de organizare și funcționare a instituției de învățământ; 

2. PDI pentru anii 2021-2025; 3. PA pentru anul de studii 2020-2021; 

4. Planul de activități educative ale directorului educativ; 5. Planul de 

activități educative a dirigintelui de clasă; 6. PLD a cadrelor didactice 

(Istoria românilor, Dezvoltare personală);  

7. Activități transdisciplinare organizate de cadrele didactice în cadrul 

săptămânii 24.05-28.05.2021. 

Constatări Promovând respectul pentru diversitate ne referim la educarea elevilor, 

părinților, comunității pentru a învăța să aprecieze diversitatea, să-și 

schimbe comportamentul și atitudinea față de diferite grupuri pe care le-ar 

putea discrimina din cauza stereotipurilor și a prejudecăților. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 
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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  1. Regulamentul de organizare și funcționare a instituției de învățământ; 

2. PDI pentru anii 2021-2025; 3. PA pentru anul de studii 2020-2021; 

4. Planul de activități educative ale directorului educativ; 5. Planul de 

activități educative a dirigintelui de clasă; 6. PLD a cadrelor didactice;  

7. Activități transdisciplinare organizate de cadrele didactice în cadrul 

săptămânii 24.05-28.05.2021; 8. Ordinul nr. 104 din 02.12.2020 „cu privire 

la organizarea și desfășurarea Săptămânii educației incluzive”; 9. Informație 

privind desfășurarea activităților în Săptămâna Educației Incluzive. 

Constatări În acest mod promovăm stabilitatea, dezvoltarea și prosperitatea societății. 

Copiii beneficiază de șanse egale de participare în toate sferele de activitate 

ale instituției într-o școală prietenoasă copilului. 

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  1. Planul anual de activitate a bibliotecii pentru anul 2020-2021; 2. Planul 

de lungă durată al cadrului didactic de sprijin; 3. Planul de activitate al 

CREI; 4. Utilizarea WC; 5. Utilizarea cantinei școlare, a sălii de festivități a 

sălii de engleză,a sălii de sport; 6. Internet fără fir WI-FI; 7. Participarea 

elevilor la activități extrașcolare desfășurate de bibliotecarul școlii și cadrul 

didactic de sprijin; 8. Activitatea cercurilor școlare în anul de studii 2020-

2021. 

Constatări Promovând asemenea activități încurajăm copiii la un dialog intercultural, 

tolerant, nediscriminatoriu și prevenim izolarea minorităților naționale în 

societate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

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  1. PLD a cadrelor didactice la orele de: Dezvoltare personală; Educația 

moral-spirituală; Istoria românilor și universală;  2. Planificarea 

activităților extrașcolare (Mapa director educativ);  3. Planificarea activității 

educative ale diriginților; 4. Planificările anuale ale activităților metodice 

(Mapa director instructiv); 5. Activități curriculare și extracurriculare, 

ordinul nr. 18 din 18.02.2021 „Decada educativ-patriotică”. 

Constatări PLD la disciplinele şcolare, planificarea activităţilor educative ale 

directorului educativ, ale dirigintelui de clasă  transpune în viață în mod 

personalizat curriculum disciplinar. Activitățile extracurriculare facilitează 

și ele comunicarea între copii de diferită origine etnică și cultură, de 

convețuire armonioasă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 4,25 
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Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

Managementul şcolii se bazează pe 

valorile drepturilor omului, pe 

implicarea elevilor, părinţilor, a 

comunităţii şi a altor factori interesaţi. 

Devenind o şcoală deschisă, în 

contextul socio-economic, avem 

nevoi şi interese pe care le putem 

rezolva numai cu implicarea 

activă a comunităţii şi a altor 

factori interesaţi. Procesul 

educational la distanță care nu a 

permis participarea și implicarea 

tuturor elevilor. 

 

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  1.Plan de activitate al comisiei multidisciplinare intrașcolare, anul de studii 

2020-2021; 2.Planul de formare continuă a cadrelor didactice.( Mapa 

directorului adjunct pe instruire); 3.Ateliere organizate de SAP; 

4.Ateliere  în problematica educației incluzive, organizate de cadrul didactic 

de sprijin; 5. Statutul Instituției Publice Școala Primară Călărași conține 

sarcini ce prevăd asigurarea incluziunii, respectării și egalității de șanse 

pentru toți copiii; 6. Bugetul aprobat și realizat la Educația incluzivă, 7. 

Dosarele elevilor cu CES perfectate; 8. Raport anual al CREI. 

Constatări Obiectivul principal al instituției cu privire la EI este dezvoltarea abilităţilor 

de a asigura, prin metode democratice și participative, respectarea 

principiilor educaţiei incluzive precum și gestionarea pozitivă și echitabilă a 

diversităţii la nivelul instituţiei. 

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  1.Ordine de înmatriculare în baza Regulamentelor de admitere;  2.Caietele 

de recensământ; 3.Baza de date a copiilor cu CES;  4. Confirmări de la 

instituţiile de învăţământ din sector şi de la APL;  5. Ordinul nr. 75 din 

10.09.2020  privind echipa de elaborare PEI; 6. Ordinul nr. 83 din 

12.10.2020 privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și 

absenteismului școlar; 7. Centrul de resurse; 8. Ordinul nr. 76  din  

10.09.2020  privind crearea CMI; 9. PEI-uri elaborate de cadre didactice din 

echipe. 

Constatări În instituție se asigură un mediu educațional incluziv, care favorează o 

dezvoltare echilibrată a tuturor copiilor, se promovează respectul pentru 

diversitate, combaterea prejudecăților și discriminării. Conlucrarea eficientă 

dintre CPEI al școlii și SAP Călărași. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

Domeniu: Capacitate instituțională 
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*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  1.Caietele pentru incluziunea şcolară a tuturor copiilor din districtul şcolar; 

2.Confirmări de la instituțiile de învățământ din sector și de la APL;  3.Baza 

de date a copiilor cu CES; 4.Evidenţa şi planul de înmatriculare  în clasa 1, 

Ordinul nr. 25 din 30.03.2021; 5. Raportul statistic edu - 1; 6. Baza de date 

SIME; 7. Catalogul școlar; 8. Registrul de alfabetizare al elevilor; 9. Cartea 

de ordine a elevilor. 

Constatări Instituția monitorizează și reevaluează permanent baza de date a copiilor din 

comunitate, inclusiv a celor cu CES, pentru a ține la evidență înmatricularea 

copiilor în școală, a identifica necesităţile şi a acorda asistenţă 

psihopedagogică copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

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  1.Registrul de evidență a copiilor cu CES; 2.Ordinul de constituire a 

Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare ( nr. 76 din 10.09.2020); 3.Procese- 

verbale ale ședințelor CMI; 4.Demersuri către SAP Călăraşi cu privire la 

evaluarea complexă a dezvoltării copilului; 5. Dosarele elevilor; 6. Plan 

operațional de prevenire a absenteismului; 7. Rapoarte semestriale, anuale 

ale CREI. 

Constatări Monitorizarea datelor privind progresul copiilor oferă posibilitatea de a 

stabili, a elabora programele/planurile individuale de asistență 

psihopedagogică și a recomandărilor pentru părinți, cadre didactice, alți 

specialiști care asistă copilul, în stabilirea celor mai adecvate tehnologii de 

predare-învățare-evaluare în cadrul procesului educaţional incluziv. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi  1. Registrul de evidență a copiilor cu CES; 2. Ordinul de constituire a 

Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (nr. 76 din 10.09.2020); 3 

Recomandările Serviciului de asistență psihopedagogică; 4. Set materiale 

pentru copii (Centrul de resurse); 5. PEI aprobat la CP nr. 2 din 09.10.2020; 

6. Dotarea Centrului de resurse cu materiale didactice, softuri educaționale 

în sumă de 15.000 euro; 7. Cadre didactice competente (Certificat de cursuri 

în educația incluzivă); 8. Note informative, rapoarte semestriale, anuale. 

Constatări Procesul educaţional se desfășoară având la bază interesul superior al 

copilului; asigurarea drepturilor și șanselor egale; abordarea  

individualizată; abordarea multidisciplinară. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 6,75 

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

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 
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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  1. Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază; 2. Ordinul nr. 76  din  

10.09.2020 privind crearea grupului CMI; 3. Ordinul nr. 75  din 10.09.2020  

privind crearea comisiilor PEI; 4. Fișele de post ale angajaților care prevăd 

respectarea normelor etice; să nu facă propagandă șovină, naționalistă, 

religioasă; 5. Cutia pentru sesizări, 6. Regulamentul intern al instituției; 7. 

Familiarizarea personalului și a copiilor/reprezentanțior lor legali cu privire 

la procedurile de prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a 

situațiilor de discriminare. 

Constatări Procesul educațional se desfășoară având la bază interesul superior al 

copilului; asigurarea drepturilor și șanselor egale; abordarea  

individualizată; abordarea multidisciplinară. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

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  1. Asigurarea serviciilor psihologice și psihopedagogice individuale și de 

grup pentru asigurarea serviciilor în sprijin în funcție de necesitățile copiilor 

și incluziune (Demersuri SAP); 2. Planul anual de activitate al cadrului de 

sprijin; 3. Planul de activitate al directorului educativ; 4. Planul anual al 

instituției; 5. Planul de dezvoltare al instituției; 6. Raport lunar, plan lunar și 

săptămânal al CDS; 7. PD cu ținte strategice privind educația incluzivă. 

Constatări Instituția oferă șanse egale la educația fiecărui copil, indiferent de 

posibilitățile sale de învățare, participare și dezvoltare; realizează condiții 

optime pentru dezvoltarea intelectuală, psihică, comportamentală și 

atitudinală a copiilor cu nevoi educaționale speciale prin: asistență 

psihopedagogică specializată în școală; asistența specializată în familie; 

servicii sociale specializate furnizate copilului și familiei din partea 

autorităților îndreptățite în lege. 

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  1. Informarea cadrelor didactice cu Ordinul nr. 77 din 22.02.2013 cu privire 

la ANET, la data de 02.09.2020, cu Hotărârea nr. 270 din 08.04.2014, la 

data de 20.09.2019 (informare contra semnătură); 2. Organizarea și 

desfășurarea săptămânii „Fii inteligent, nu violent”. Familiarizarea cu acte 

normative referitor la protecția copilului: Ghid metodologic, Culegere de 

acte normative ( vacanța de toamnă 2019-2020); 3. Proces-verbal al ședinței 

al Consiliului Pedagogic cu privire la familiarizarea cu Politica de protecție 

a copilului, proces-verbal nr. 1 din 24.08.2020; 4.Instituția dispune de fișa 

postului pentru fiecare angajat,  grupul de lucru ANET, fișa de sesizare, 

registrul de evidență ANET. Coordonatorul  ANET; 

Constatări Copiii din instituția noastră beneficiază de protecție fără nicio discriminare, 

indiferent de sex, limbă, religie, opinii politice, aparența etnică sau originea 

socială, de statutul obținut prin naștere, de situația materială, de gradul și de 
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tipul de dizabilitate, de aspectele specifice de creștere și educația copiilor, 

părinților lor ori a altor resprezentanți legali ai acestora. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 

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  1.PEI;  2.Proiectări de lungă și scurtă durată  la disciplinele şcolare; 3.Fişa  

de planificare a evaluărilor sumative pe clase; 4.Curriculum modificat;  

5.Raportul Comisiei multidisciplinare cu privire la monitorizarea 

progresului şcolar la finele semestrului; 6. Mostre de evaluări: sumative, 

formative ale cadrelor didactice; 7. Proiecte didactice zilnice. 

Constatări Formarea inițială a cadrelor didactice a cuprins programul ce abordează în 

complexitate problematica educației incluzive, toate cadrele didactice au 

fost familiarizate cu metodologiile centrate pe copil și sunt capabile să 

predea în medii diferite și să realizeze în mod adecvat predarea diferențiată, 

să valorifice punctele forte ale copiilor și să răspundă necesităților lor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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  1. Plan de acțiuni „Prevenirea și combaterea violenței școlare”; 2. Raportul 

de prevenire a violenței în mediul școlar; 3. Training „Egalitatea de gen – în 

contextul promovării celor 17 obiective globale pentru dezvoltare durabilă 

lansate în 2015. 4. Planul activităților la nivel de instituție, chestionar; 5. 

Seminare de instruire în domeniul egalității și nediscriminării. 

Constatări  Se asigură şanse egale tuturor elevilor, posibilităţi maxime de dezvoltare 

fiecăruia, în funcţie de aptitudinile şi interesele sale.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 

Total standard 5,25 

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  1. Scară cu rampă de acces; 2.  Sistem antiincendiar; 3. Uși de evacuare ;  

4.Mobilier reglabil; 5.Procurarea utilajului la cantină;  6.Reparaţia capitală a 

sălii de calculatoare; 7.Procurarea  tehnicii ce calcul şi a roboţeilor; 

8.Proiect câstigat de 15.000 EURO pentru înzestrarea Centrului de Resurse 

cu materiale didactice şi ustensile; 9. Bugetul instituției 2021; 10. Plan de 

achiziții 2021; 11. Registrul de evidență a bunurilor materiale. 

Constatări Activitățile propuse/desfășurate în școală sunt centrate pe copil, acționează 

întru apărarea intereselor acestuia, ajutându-l să-și realizeze la maximum 

potențialul. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

datele de interes public 

Dovezi  1.Angajamente ale diriginților ( SIME ), a echipei manageriale; 

2.Modificări fișa postului; 3.Păstrarea în securitate a documentației școlare 

(cabinetul directorului ); 4. Tabele de performanță ale elevilor; 5. Dosarele 
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elevilor; 6. Ordinul nr. 77 din 14.09.2020 „Cu privire la actualizarea datelor 

în Sistemul Informațional de Management în Educație”; 7. Plan de activitate 

al CREI. 

Constatări Datele cu caracter personal  pot fi accesate de un număr limitat de persoane. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare confor crteriilor: - 0,75 Punctaj acordat: - 

0,75 

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  In instituție este creat  un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor 

copiilor:( Centrul de resurse, biblioteca școlară, sală de lectură, sala de 

sport,sălile de clase, cabinetul de limba engleză, cantina şcolară ) conforme 

nivelului  de școlarizare, profilului instituției, rezonabil accesibile pentru 

toți copiii/elevii, WC după  reparaţie  capitală,apă caldă, săpun, uscătoare de 

mâini, hârtie igienică.. 

Constatări Este  un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor copiilor conforme 

nivelului  de școlarizare, profilului instituției, rezonabil accesibile pentru 

toți copiii/elevii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

utilizând tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor 

Dovezi  1. Biblioteca şi sala de lectură înzestrată cu auxiliare curriculare ,calculator, 

conectat la internet, xerox, imprimantă; 2. Cabinet informatică reparat 

capital, înmobilat,  8 roboţei, 8 tablete ;3. WI – FI în toată instituţia; 4. 

Centrul de resurse;5. Televizoarele din sălile de clasă conectate la 

internet;6. Cabinetul de educaţie muzicală;7. Sala de sport cu ustensile sale; 

8.Sala festivă amenajată; 9.Activitățile planificate în Planul controalelor 

interne. 

Constatări  Mijloacele de învățământ folosite de cadrul didactic susțin și facilitează 

transpunerea unor cunoștințe, formarea de deprinderi, evaluarea unor 

achiziții și realizarea unor activități în cadrul procesului instructiv-educativ 

tuturor elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6,75 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

1.Cadrele didactice profesioniste,bine 

instruite, realizează domeniul de 

incluziune, educaţie de calitate pentru 

toţi elevii într-o şcoală prietenoasă  

copilului pentru a asigura performanţa 

fiecărui elev.Predarea-învăţarea-

evaluarea se realizează diferenţiat,se 

valorifică punctele forte ale copiilor şi 

se răspunde la necesităţile lor. 

2. Comunicare online în cadrul 

comunității școlare. 

3. Activitate CMI. 

4. Echipament performant  pentru 

dotarea CREI. 

1. Slaba relaţie de parteneriat cu 

familiile (mulţi părinţi plecaţi 

peste hotare, familii defavorizate) 

pentru realizarea/promovarea 

educaţiei incluzive la nivel de 

instituţie şi sistem de învăţământ. 

2. Proces educațional la distanță 

care nu a permis participarea și 

implicarea tuturor elevilor. 

3. Rezistență din partea unor 

cadre didactice privind educația 

incluzivă. 
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Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

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

de calitate 

Domeniu: Management 

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

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

monitorizare a eficienței educaționale 

Dovezi  1. Raportul (1-edu) la început de an școlar; 2. Lista de evidență a cadrelor 

didactice și manageriale; 3. Raportul anual pentru 2020-2021 prezentat și 

aprobat la CP, (proces-verbal nr.8;  26.05.2021 ; CA (proces -verbal nr.  8 

din  26.05.2021); 4. Raport de performanță la situația de 01.07.2020; 5. 

Planul de dezvoltare al instituției; 6. Planul de activitate instituțională 

pentru anul 2020-2021;  7. Raportul privind realizarea integrală a curricula 

școlară pentru I semestru, anul de studii 2020-2021; 8. Totalurile verificării 

elaborării Proiectelor de lungă durată, în anul de studii 2020-2021, Ordinul 

nr. 97 din 03.11.2020; 9. Raportul privind rezulatetele evaluărilor naționale.  

Constatări  Acest mod de abordare, concentrat pe calitate este permanent  coordonat, 

îmbunătățit continuu controlat sistematic și transparent şi care urmărește 

îmbunătățirea continuă a performanțelor și pentru a menţine o  piață în 

condițiile  concurențiale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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  1. Concurs „Micii Olimpici”, concurs international (ordinul nr. 111 din 

14.12.2020), Concursul Internațional „Academia Junior”;( ordinul nr. 101 

din 20.11.2020); Concursul Internațional „Formidabilii”( ordinul nr. 100 

din 20.11.2020); Concurs „Moș Crăciun există” (ordinul nr. 112 din 

14.12.2020); Concurs raional „Coronavirus: reducem riscul infecției” 

(ordinul nr. 12 din 09.02.2021); Concurs raional „Limba noastră-i o 

comoară” (ordinul nr. 88 din 19.12.2020). Lista concursurilor desfășurate 

se anexează. 

Constatări       Toate aceste concursuri, indiferent de domeniul lor sau premiul oferit, 

stimulează imaginaţia şi gândirea, oferă motivaţia atât de necesară în 

procesul de învăţare şi ajută la dezvoltarea talentelor, abilităţilor şi 

cunoştințelor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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  1. Activitatea CA; 2. Deciziile CA; 3. Raportul Comisiei multidisciplinare 

cu privire la monitorizarea progresului şcolar la finele semestrului I; 

4.Procesele- verbale ale consiliului părintesc al şcolii;5. Procesele-verbale 

ale comisiei metodice 

Constatări În așa fel reprezentanții părinților, reprezentantul APL, își au formate 

imagini clare despre organele de conducere: CA, CP, comisia metodică, 

comisia metodică a diriginților, comisia metodică multidisciplinară pentru 

protecția copilului în situație de risc. 
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Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

 

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  1. Registrul evidenţei bunurilor materiale, anul 2020 :( anexă; Suma de 

270.695 lei în perioada 01.01.2020-30.08.2020) 2.Registrul evidenţei 

bunurilor materiale, anul 2019 :( anexă; Suma de 244.896 lei în perioada 

01.01.2019-31.12.2019);3.Reparații curente și capitale din bugetul 

instituției, anul 2021 -137.000 lei;  

4.Reparaţia capitală a sălii de informatică, a scării exterioare de la cantina 

şcolară, reparaţia cabinetului administrativ, anul 2020,bugetul insituţiei-

250.000 lei.5.Reparaţia capitală a blocului alimentar,anul 2020, din 

componenta raională-278.000 lei; 6. Reparația capitală a sistemului de 

electroalimentare în edificiul instituției,din Componenta raională 7. Dotarea 

instituției cu 16 laptop-uri pentru cadrele didactice; 8. Dotarea bibliotecii cu 

literatură artistică pentru copii, în anul 2021; Procurarea tehnicii muzicale în 

cabinetul de muzică, anul 2021-26 090.00 lei 

Constatări Organizarea procesului educațional este  desfăşurat  în raport obiectivele și 

misiunea instituției de învățământ și printr-o infrastructură adaptată 

necesităților acesteia care impun îmbunătățirea accesului la o educație de 

calitate, la îmbunătățirea activităților de predare – învățare – evaluare, la 

rezultatele obținute de elevi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  1.  8 tablete pentru desfăşurarea modulului Educaţie digitală , în clasele 

1,2,3;  2. În biblioteca şcolară în anul 2021 am procurat literatură atât 

metodică , cât şi artistică pentru cadrele didactice şi elevi folosite la ore-

10.000 lei;  3. Centrul de resurse - un proiect în sumă de 15.000 euro pentru 

înzestrarea lui cu o gamă largă de echipamente, materiale şi auxiliare 

curriculare, care va fi dotat  până la finele anului 2021. 4. Reparaţia capitală 

a sălii de informatică pe care am dotat-o cu mobilier necesar, masă pentru 

roboţei şi procurarea a 8 roboţei şi a unui calculator; 5. Procurarea a 16 

notebook-uri pentru cadrele didactice. 

Constatări Cadrele didactice aplică o varietate de echipamente, materiale și auxiliare 

curriculare pentru valorificare, Curricumului național care facilizează la 

dobândirea de către toți copiii a competențelor-cheie care le va permite 

învățarea pe tot parcursul vieții. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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  1. Contract individual de muncă; 2. Contract colectiv de muncă; 3. Statele 

de personal completate; 4. Registrul de ordine cu privire la personal; 5. 

Dosarele angajaților; 6. Tarifierea cadrelor didactice; 7. Fișa postului; 8. 
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Lista de control a angajaților; 9. Portofoliul profesional al cadrului didactic; 

10. Certificare care atestă formarea continuă a cadrelor didactice și 

manageriale; 

Constatări Personalului didactic și auxiliar calificat încadrat pentru realizarea 

finalităților stabilite prin curriculumul național 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi    1. Curriculum adaptat pentru 10 elevi; 2. Aprobarea a 10 PEI-uri; 3.  

Cererile părinților privind studierea orelor opţionale; 4. Planificarea de 

lungă durată la orele opționale. 

Constatări În instituție se aplică Curriculumul Național cu adaptare la condițiile locale 

și instituționale în limitele permise de cadrul normativ, conform Planului –

cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal  pentru anul de studii 

2020-2021 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 11,5 

 

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  1. Control tematic Monitorizarea elaborării proiectelor de lungă durată la 

disciplinele școlare din perspectiva Evaluării criteriale prin descriptori, 

ordinul nr. 97 din 03.11.2020; 2. Control tematic Receptarea mesajului oral 

în situații de comunicare manifestând atitudine pizitivă, atenție și 

concentrare; ordinul nr. 2 din 04.01.2021; 3.Notă informativă despre 

desfășurarea orelor „Proiecte tematice” în clasele ce activează în prgramul 

„Pas cu Pas”; 4. Notă informativă despre orele de Educație digitală 

desfășurate în școala primară;  

5. Inspectare tematică, ordinul DGITS Călărași, nr. 4 din 28.10.2020  „Cu 

privire la calitatea  elaborării planificării manageriale în instituțiile 

raionului”; 6. Ordinul DITS Călărași nr. 05 din 03.12.2020 „Cu privire la 

caliatatea procesului educațional la distanță”; 7. Raport de activitate a 

Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare pentru anul de studii 2020-2021;  

8. Raport de activitate cu privire la realizarea Planului managerial anual 

privind activitatea metodică și de organizare a procesului educațional pentru 

anul de studii 2020-2021.  

Constatări Realizarea curricula școlară, curriculumul adaptat și planurile educaționale 

individualizate se monitorizează prin proceduri specifice ( probe de evaluare 

din partea direcției şcolii, probe externe, probe  sumative de certificare ( 

rezultatele testelor naţionale). 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 
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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  1. Registrul de formare continuă a cadrelor didactice; 2. Compartimentul 

din Planul anual, din Planul de dezvoltare -  activitatea metodică de 

organizare a procesului instructiv – metodic în anul de studii 2020-2021;  

3. Lista cadrelor didactice pentru formare continuă 2020-2021;  

4. Documentația comisiei de atestare: program de activitate; Procese-

verbale ale Comisiei de atestare; Registrul de evidență a atestării cadrelor 

didactice; 5. Certificate care atestă formarea continuă a cadrelor didactice și 

manageriale. 

Constatări Instituţia are la moment toate cadrele didactice, la toate disciplinele şcolare. 

Din cele 22 de cadre didactice( 20 au studii superioare,grade didactice- 21) 

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  8 tablete, proiector, imprimante,xeroxuri, INTERNET, televizoare conectate 

la internet; a instrumentelor muzicale, a pianului, a centrului muzical pentru 

desfăşurarea orelor de educaţie muzicală;  ustensile şi rechizite sportive 

pentru desfăşurarea orelor de educaţia fizică, înzestrarea Centrului de 

educație incluzivă cu materiale didactice, tehnică de calcul, softuri 

educaționale în sumă de 15.000 euro, 16 laptopuri pentru cadrele didactice. 

Constatări Dispunem în proporţie de 100% de cadre didactice pentru toate disciplinele 

şcolare.Se monitorizează modul de utilizare a resurselor educaționale și de 

aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul 

predare - învățare-evaluare prin  asistențe la activități, crearea de condiții 

pentru utilizarea TIC în procesul educațional. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  1.PLD a cadrului didactic;  

2.PEI; 

3.Planurilor Individualizate de intervenție;  

4.Ordinul nr. 56 din 17.07.2020 „Cu privire la studierea Instrucțiunii privind 

managementul  temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și 

liceal”. 

5.Ordinul nr. 86 din 19.10.2020  „Cu privire programele de examen, 

sesiunea 2021”; 

6.Decizia Consiliului Pedagogic nr. 4 din 17.02.2020 de aplicare a 

Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, 

promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar. 

7.Ordinul nr. 20 din 09.03.2020 „Cu privire la implementarea curricumului 

la disciplina Educația moral-spirituală”; 

8. Proiect câștigat de 15.000 EURO pentru înzestrarea Centrului de Resurse 
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cu  materiale didactice și tehnică de calcul, softuri educaționale; 

9. Ordinul nr. 96 din 03.11.2020 „Cu privire la organizarea procesului 

educațional la disciplina educație fizică”; 

10. Ordinul nr. 97 din 03.11.2020 „Cu privire la totalurile controlului 

tematic  Monitorizarea elaborării proiectărilor de lungă durată la 

disciplinele școlare din perspectiva Evaluării criteriale prin descriptori în 

anul 2020-2021”. 

Constatări Sunt elaborate proiectele didactice de lungă durată și cele ale activităților 

didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe elev/ copil și 

peformarea de competențe, cu valorificarea curriculumului predat în baza 

Standardelor de eficiență a învățării. ( Au fost verificate de șeful comisiei 

metodice, directrorul adjunct, specialiștii DÎTS și vizate de directorul 

instituției – se găsesc în portofoliile cadrelor didactice ). 

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  1. Ordinul nr. 97 din 03.11.2020 „Cu privire la totalurile controlului 

tematic  Monitorizarea elaborării proiectărilor de lungă durată la 

disciplinele școlare din perspectiva Evaluării criteriale prin 

descriptori în anul 2020-2021”. 2.Asistenţe la ore: monitorizarea 

elaborării proiectării didactice a lecţiei sau pe unităţi de învăţare; 

3.Activități metodice în cadrul Comisiilor Metodice: „Utilizarea TIC 

în procesul de predare-învățare-evaluare la științe; „Receptarea 

textelor literare și nonliterare prin tehnici de lectură adecvate, dând 

dovadă de citire corectă, conștientă, cursivă și expresivă”; 4. Întruniri 

metodice organizate de DÎTS Călărași; 5. Participarea la stagii de 

formare continuă și realizarea schimbului de informație; 6. Lista 

cadrelor didactice care au obținut grade didactice; 7. Proces –verbal 

nr. 2 din 18.02.2021 al comisiei de atestare cu referire la acumularea, 

cuantificarea și recunoașterea creditelor profesionale în baza hărții 

creditare; 8. Proiecte de lungă şi scurtă durată în baza standardelor de 

eficiență a învățării: 

 Feedback-ul de la beneficiarii relevanţi; 

 Rapoarte, note informative; 

 Procese - verbale ale Comisiilor metodice 

 Portofoliile profesionale 

Constatări Cadrele didactice elaborează proiecte didactice de lungă și scurtă durată în 

conformitate cu principiile educației centrate pe elev și pe formarea de 

competențe, în baza Curriculumul-ui la disciplinele școlare, Ghidului 

metodologic și Reperelor metodologice. Proiectele de lungă durată sunt 

discutate în cadrul ședinței Comisiei Metodice, coordonate de directorul 

adjunct și aprobate de directorul școlii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

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  1.În portofoliile elevilor se regăsesc EFE; EFP; ES;2.Tabele de Performanţă 

ale elevilor din clasele 1-4 sunt completate anual şi aduse la cunoştinţa 
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părinţilor sub semnătură;3.Orarul de desfăşurare a evaluărilor interne; 4. 

Totalurile evaluărilor interne, 5. Raport de activitate pentru anul de studii 

2020-2021; 6. Rezultatele obținute la testarea națională. 

Constatări Toate conduc la interpretarea rezultatelor obţinute în activitatea de evaluare 

şi a unui management eficient de remediere  a lacunelor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  1.Catalogul cercurilor; 2.Orarul cercurilor; 3.Planul de activitate educativă; 

4.Proiectările de lungă durată ale diriginților de clase; 5. Activitățile 

extrașcolare locale, raionale, republicane, internaționale desfășurate în 

școală. 

Constatări Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare se desfășoară cu 

accent pe sprijinul individual pentru elevi/ copii în concordanță cu misiunea 

școlii, cu obiectivele din curriculumul național și documentele de 

planificare strategică și operațională 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

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

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

beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

Dovezi  1. Registrul de evidență a manualelor eliberate în clasă; 2. Asigurarea 

elevilor în proporție de 100% cu manuale școlare; 3.Biblioteca este dotată 

cu mobilierul corespunzător, adaptat spațiului și utilizatorilor, ajustat din 

punct de vedere ergonomic confortabil; 4. Școala dispune de o sală de 

lectură renovată cu suficiente rafturi pentru fondul de carte existent , dotată 

cu un calculator conectat la internet, imprimantă, xerox. 5. Registrul de 

evidență zilnică al activității bibliotecii școlare; 6. Registrul clasei cu 

înregistrarea sistematică a rezultatelor școlare ale elevilor conform normelor 

în vigoare; 7. În portofoliile elevilor se regăsesc rezultatele școlare 

exprimate prin calificative, respectiv, descriptori: EI, EFE, EFP, ES. 8. În 

tabelele de performanță ale elevilor sunt înscrise rezultatele școlare anuale, 

prin calificative, respectiv descriptori anuali. 

Constatări Cadrele didactice valorifică potențialul și punctele forte ale fiecărui copil, 

evaluează fiecare copil în raport cu propriile rezultate și cu prevederile 

Standardelor și referențialului de evaluare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 12,75 

 

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

educațional 

Domeniu: Management 

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

laboratoare, ateliere, sală de festivități, de sport etc.) și a participării copiilor și părinților în procesul 

decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi  1. Registrul de evidență a manualelor eliberate în clasă; 2. Asigurarea 

elevilor în proporție de 100% cu manuale școlare; 3.Biblioteca este dotată 

cu mobilierul corespunzător, adaptat spațiului și utilizatorilor, ajustat din 
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punct de vedere ergonomic confortabil; 4. Școala dispune de o sală de 

lectură renovată cu suficiente rafturi pentru fondul de carte existent , dotată 

cu un calculator conectat la internet, imprimantă, xerox. 5. Registrul de 

evidență zilnică al activității bibliotecii școlare; 6. Registrul clasei cu 

înregistrarea sistematică a rezultatelor școlare ale elevilor conform normelor 

în vigoare; 7. În portofoliile elevilor se regăsesc rezultatele școlare 

exprimate prin calificative, respectiv, descriptori: EI, EFE, EFP, ES. 8. În 

tabelele de performanță ale elevilor sunt înscrise rezultatele școlare anuale, 

prin calificative, respectiv descriptori anuali. 

Constatări Promovarea şi utilizarea acestor resurse implică o schimbare în procesul 

educațional, contribuind şi mai mult la centrarea pe elev , dar şi la 

asigurarea accesului universal la educație. 

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  1.Tabelele de performanţă ale elevilor ;  2. Cataloagele claselor;  3. Ordinele 

privind participarea elevilor la concursuri;  4. Rezultatele parcurgerii 

curricumului modificat sau PEI; 5. Rapoartele semestriale, anuale ale 

parcurgerii curriculumului; 6. Ordin cu privire la numirea administratorului 

SIME; 7. Baza de date a copiilor cu CES, baza de date SIME. 

Constatări Prin această bază de date valorificăm  rezultatele de învăţare pentru 

îmbunătăţirea calităţii sistemului educaţional. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi  1. Concurs „Micii Olimpici”, concurs international (ordinul nr. 111 din 

14.12.2020), Concursul Internațional „Academia Junior”;( ordinul nr. 101 

din 20.11.2020); Concursul Internațional „Formidabilii”( ordinul nr. 100 din 

20.11.2020); Concurs „Moș Crăciun există” (ordinul nr. 112 din 

14.12.2020); Concurs raional „Coronavirus: reducem riscul infecției” 

(ordinul nr. 12 din 09.02.2021); Concurs raional „Limba noastră-i o 

comoară” (ordinul nr. 88 din 19.12.2020). Lista concursurilor desfășurate se 

anexează. 

Constatări Instituția crează mediul educațional, care să abordeze cultura, principiile și 

practicile școlii, astfel încât să asigure existența condițiilor de bază în care 

să poată participa și învăța toți copiii. 

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  1. Portofoliul comisiei metodice; 2. Proiecte didactice ale cadrelor didactice; 

3. Produsele proiectelor elevilor; 4. Portofoliul elevului; 5. Fișele de 

autoevaluare; 

Constatări Elevii sunt încardați în învățarea interactivă pentru a le dezvolta deprinderi 



26 

 

de comunicare interpersonală, a interacțiunilor, competențelor și 

comportamentelor sociale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

Total standard 5,75 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Asigurarea accesului tuturor elevilor la 

servicii de sprijin pentru dezvoltare 

fizică, psihică și emoțională. 

 Buget insuficient pentru a 

dezvolta baza material existentă. 

 

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  1.Planificarea de lungă durată cl. I-IV la disciplinele Educație moral-

spirituală și Dezvoltare personală. 2.Catalogul școlar la  disciplinele 

Educație moral-spirituală și Dezvoltare personală; 3.Informații privind 

evenimente extracurriculare. (director educativ); 4. Politica de protecție a 

copilului; 5. Boxă pentru raportarea cazurilor ANET; 6. Panouri – 

Drepturile copiilor; Fii vigilent, nu fi violent! 7. Plan de intervenție în 

cazurile de ANET; 8. Chestionare; 9. Informarea cadrelor didactice 

procedura de identificare a cazurilor ANET, proces verbal nr. 1 din 

02.09.2020. (sub semnătura tuturor angajaților); 10. Statutul Instituției 

Publice Școala Primară Călărași; 11. Regulamentul intern de funcționare al 

Școlii Primare Călărași, 12. Registrul de evidență a sesizărilor privind 

cazurile suspecte de abuz, neglijare, trafic al copilului; 13. Raport privind 

evidența sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exlpoatare, trafic, 2020-

2021. 

Constatări Prin activitățile desfășurate cu copiii și părinții școala promovează echitatea 

de gen şi asigurarea de şanse egale pentru educaţie şi performanţe. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi  1. Seminar de instruire pentru personalul didactic: Egalitate și 

nediscriminare, seminar  „Prevenire și eliminarea discriminării în baza 

criteriilor protejate”; 2. Atelier de lucru „Egalitate de gen”,  Atelier metodic 

„Educație pentru combaterea și prevenirea discriminării”; 

3. Programul activităților educative 2020-2021; Informație privind 

evenimentele școlare 03.02-07.02.2020; 4. Planul activităților cu diriginții; 

5.  Procese verbale „Procedura privind ANET al copilului”; 6. Fișele de 

post. 

Constatări Sunt elaborate  activităţi didactice/extracuriculare care ţin cont de cele două 

genuri şi unitatea lor prin diferenţele pe care le comportă şi promovăm 
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principiul oportunităţilor egale de gen şi a şanselor egale. 

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  1. Plan de acțiuni „Prevenirea și combaterea violenței școlare”; Program de 

activitate Consiliul elevilor; 2. Lecții – proiecte didactice; 

3. Planificarea de lungă durată clasa I-IV la disciplinele Educație moral – 

spirituală, Dezvoltare personală; 4. Cataloage școlare. 

Constatări Prin activitățile curriculare și extracurriculare planificate elevii urmează să 

însușească o conștiință de gen, o identitate pronunțată, demnitate și 

responsabilitate, echitate și respect. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 4,5 

 

Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 
O şcoală prietenoasă copilului acordă o 

atenţie deosebită dimensiunii de gen, 

promovând echitatea de gen, asigurarea de 

şanse egale pentru educaţie, respectul 

pentru drepturile şi demnitatea celorlalţi; 

garantând implementarea curricula, 

manuale şi procese de predare-învăţare 

nediscriminatorii din perspectiva de gen. 

Promovarea unor măsuri de 

recrutare, angajare în instituţia de 

învăţământ a bărbaţilor ce vor 

desfăşura procesul instructiv-

educativ. 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 
1. Baza materială corespunzătoare capabilă să asigure un 

învățământ eficient, formativ-performant, în 

concordanță cu specificul școlii; 

2. Existența unui colectiv de cadre didactice cu pregătire 

profesională foarte bună. 

3. Acces la informație prin intermediul internet-ului. 

4. Existența unui Centru de resurse pentru copiii cu CES. 

5. Interesul sporit al cadrelor didactice  și părinților pentru 

proiecte. 

6. Comunicarea on-line în cadrul comunității școlare. 

7. Baza material bună care permite desfășurarea unui 

proces educational modern, de calitate. 

8. Tradiții ale școlii. 

9. Grupuri de lucru și comisii care își desfășoară 

activitatea la un nivel înalt. 

10. Organizarea alimentației elevilor într-o cantina școlară 

îngrijită. 

11. Organizarea serviciilor de transportare a elevilor din 

localitățile vecine. 

12. Modernizarea centrului de resurse pentru copiii cu 

CES. 

1. Lipsa interesului pentru învățare din 

partea unor elevi. 

2. Colaborare slabă între diferite școli. 

3. Volum mare de responsabilități la 

cadrele didactice și manageriale. 

4. Neimplicarea unor cadre didactice atât 

în propria dezvoltare profesională, cât 

și în actul educational și decizional. 

5. Uzura fizică și morală a unor materiale 

didactice existente în școală. 

6. Venituri extrabugetare mici. 

Oportunități Riscuri 

1. Posibilitatea dezvoltării unor proiecte educaționale. 1. Scăderea populației școlare cu 
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2. Diversificarea ofertei de formare continua a 

personalului didactic prin multiple forme. 

3. Creșterea accesului la surse de informare, diversificarea 

acestor. 

4. Existența posibilității de a aplica pentru realizarea de 

proiecte educative, recunoscute la nivel național. 

5. Dezvoltarea unor parteneriate cu asociații care 

promovează acțiunile de voluntariat. 

implicații asupra normării personalului 

didactic și a rețelei școlare. 

2. Preocuparea în mica măsură a părinților 

în educația și instruirea propriilor copii. 

3. Scăderea interesului pentru profesia 

didactică. 

4. Scăderea interesului pentru lectură. 

5. Creșterea efectivului de elevi pe clase, 

care îngreunează aplicarea metodelor 

interactive, lucru în grup. 

6. Insuficiența fondurilor financiare 

alocate pentru instituția de învățământ. 

7. Pandemia Covid-19. 

  

 

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 8,5 85 % 9,5 95%     

1.2 5 3 60 % 4,0 80%     

1.3 5 3,75 75 % 4,25 85%     

2.1 6 3,5 58 % 4,5 75%     

2.2 6 6 100 % 6,0 100%     

2.3 6 4,25 70 % 4,25 71%     

3.1 8 6,25 78 % 6,75 84%     

3.2 7 5,00 71 % 5,25 75%     

3.3 7 6,75 96 % 6,75 96%     

4.1 13 10,75 83 % 11,5 88%     

4.2 14 9,5 68 % 12,75 91%     

4.3 7 4,75 68 % 5,75 82%     

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

Total 100% 76,5 76 % 85,75 84,38%     

 

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

punctelor acordate prin indicatorii evaluabili. 

 

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

 
Anul de studiu Nr. total cadre 

didactice 

Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

2020-2021 22 5 17   

  

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:  

 
Anul de studiu Nr. total cadre de 

conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

se aprobă  

2020-2021 3 Se aprobă  

 

Semnătura cadrului de conducere  _______________________ 
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