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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   Raport  tehnic nr. 077 din 01.12.2019 cu privire la efectuarea măsurilor 

şi încercărilor de reglare – recepţie şi profilactice, ca parte integrantă a 

procesului de mentenanţă a instalaţiei electice            

 Buletine de verificare metrologică:  

- T 0382895 nr.4-93197 contor electic trifazat,  data eliberării 

07.04.2017, valabil până la 07.04.2021 

- T 0382892 nr.4-93194contor electic trifazat,  data eliberării 

07.04.2017, valabil până la 07.04.2021; 

- C0225486, nr. 15908155, contor electric trifazat,                                          

data eliberării 29.10.2018, valabil până la 29.10.2022, 

 Act de cercetare a stării tehnice a coșurilor de fum și a canalelor de 

ventilație din 05.10.2016  ; 

 Autorizație sanitară de funcționare a instituției Nr. 002141/2019, data 

emiterii 21.08.2019, valabilă până la 31.08.2024   ; 

 Autorizație sanitară veterinară de funcționare Seria ASVF Nr. 0023710 ; 

 Act de constatatare a normelor de apărare împotriva incendiilor Nr. 338 

din 20.08.2018  

 Act de îndeplinire a lucrărilor Nr. CL0000000000101 din 20.09.2016 

pentru instalarea sistemului de semnalizare paza şi seciritate la obiective 

 Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor. 

Constatări  ordinal nr. 39 din  01.09.2020 cu privire la desemnarea responsabilului 

de securitatea electrică. 

 Instituția deține în ordine sistematică toată documentația tehnică, 

sanitaro-igienică și medicală obligatorie și monitorizează permanent 

respectarea normelor sanitaro-igienice și de securitate tehnică. 

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   Ordinul directorului cu privire la angajarea paznicilor. 

-  Nr. 27 din 29.08.2013,  

-  Nr.30  din 01.09.2016; 

 Fișe de post pentru paznici; 

 Graficul de serviciu lunar al paznicilor; 

-  Instalate 5 Camere video exterioare,pentru teritoriul afferent,  

 Ordinul directorului cu privire la protecția vieții și sănătății elevilor pe durata 

programului educativ  

- Nr. 28 din 29.08.2019   

- Nr. 33 din 24.08.2020. 

Constatări  Instituția deține toate actele referitoare la pază și asigură integral , inclusiv pe 

durata programului educative, securitatea elevilor, a incintei și a teritoriului 



adiacent, în colaborare sistemică cu APL și Inspectoratul de poliție Călărași. 

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 

Dovezi   Orar echilibrat, unde disciplinele exacte alternează cu celelalte,  

 Orar flexibil, unde educația fizică, educația muzicală, educația plastică, 

educația tehnologică nu se proiectează în orar la începutul zilei; 

 Testele de evaluare sunt repartizate uniform, nu mai mult de 1 pe zi, 

conform graficului evauărilor ;  

 Orarul sunetelor reglementat, conform Planului Cadru, aprobate la 

ședințele Consiliului Administrativ, Consiliului Profesoral .  

Constatări  Se respectă integral cerințele de proiectare orară a activităților 

educaționale și asigură un program echilibrat și flexibil pentru elevi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: - 2p. 

 

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   În fiecare clasă elevii sunt repartizați câte unul în bancă, 

respectândRegulilevde infectare cu virusul Covid-19 ; 

 Clasele sunt dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar și 

gimnazial (40 bănci și 80 scaune reglabile);  

 Act de predare –primire a băncilor și scaunelor pentru clasa de elevi. 

Constatări  Instituția dispune de spații educaționale adecvate și asigură toate 

categoriile de elevi cu locuri corespunzătoare particularităților 

psihofiziologice individuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: -1p.  

 

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  conform nomenclatorul documentației: 

 04-30 Registru de inventariere; 

 04 -30 Registru de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și 

materialelor de sprijin la chimie, biologie, informatică,fizică,educație 

tehnologică și educație fizică; 

 Mese și scaune corespunzătoare înălțimii elevilor; 

Constatări  Instituția asigură prezența , funcționalitatea și conformitatea cu 

parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate a materialelor de 

spijin. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: - 1p. 

 

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   Pașaportul sanitar; 

 Fișe tehnologice- zilnice; 

 Lista produselor alimentare promovate, limitate și interzise; 

 Fișa examenului medical al bucătarului; 

 Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor intestinale; 

 Registrul de rebutare a produselor alimentare și a materiei prime; 

 Registrul de rebutare a bucatelor; 

 Meniuri zilnice; 

 Încăpere pentru prelucrarea materiei prime; 

 Sală de masă. 

Constatări  cantina  este dotată cu spații pentru prepararea și servirea hranei care 

corespund în totalitate cu normele sanitare în vigoare privind siguranța, 

accesibilitatea, funcționalitatea și controlul tuturor elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: - 1p. 

 

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

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

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

closet la 13 elevi; 

 Lavoare , unul la 7 elevi; 

 Apă caldă și săpun; 

 Uscător electric pentru mâini; 

 Vestiare separate pentru băieți și fete. 

Constatări  Instituția este dotată cu blocuri sanitare( toalete, lavoare) care respectă 

în totalitate normele sanitare și criteriile de accesibilitate, funcționalitate 

și confort pentru elevi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: - 1p. 

 

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

Dovezi   Stingătoare cu termen de valabilitate actuale, ladă cu nisip, lopată și 

căldare; 

 Ieșire de rezervă din instituție; 

 Plan de evacuare la fiecare etaj; 

 Panou informativ; 

 Sistemă de signalizare. 

Constatări  Instituția dispune în totalitate de mijloace antiincendiare și de ieșire de 

rezervă , utilizează eficient un sistem de marcaje de direcție și le 

monitorizează permanent funcționalitatea. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: - 1p. 

 

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; 



 Registrele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității în 

școală la orele de fizică,chimie,educație tehnologică; 

 Planul de activitate a directorului adjunct pentru educație; 

 Proiecte didactice. Suporturi didactice privind implementarea 

curriculum-ului (Ghidul de implementare a Standardelor de învățare și 

dezvoltare a copilului de la naștere până la vârsta de 7 ani și a 

Curriculum-ului pentru educația timpurie din perspectiva Cadrului de 

referință a educației timpurii din Republica Moldova, Metodologia de 

monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului în baza SÎDC, Repere 

metodologice de organizare a procesului educațional, aprobate de 

MECC pentru anul de referință, Metodologia ANET etc.) 

 Proiectarea de lungă durată și proiectarea tematică la grupa de vârstă 

respectivă 

 Proiectarea zilnică, inclusiv proiectarea didactică a activității integrate, 

conform Curriculum-ului și Reperelor metodologice aprobate de către 

MECC 

 Proiecte didactice ale activităților extrașcolare (matinee, distracții, 

sărbători muzicale, excursii etc.), desfășurate conform Planului anual de 

activitate al instituției 

Constatări  Cadrele didactice ,Administrația instituției, diriginții organizează și 

desfășoară sistematic, pentru elevi și adulți, activități de învățare și 

respectare a regulilor de circulație rutieră, a tehnicii securității, de 

prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor. 

Informațiile și pozele de la activități sunt afișate pe panoul instituției. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1p. 

Punctaj acordat: - 1p. 

Total standard  10 p. 

 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

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

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

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

Dovezi   PDI; 

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

neglijare, exploatare , trafic al copilului; 

 Demersuri către APL, Comisariatul de Poliție; 

 Procese verbale ale ședințelor CA, CP, CE. 

 Fișe de sesizare în caz de violență, neglijare, exploatare și traffic 

(ANET) 

 Dosarele copiilor din familii social și economic vulnerabile, completate 

conform cerințelor pentru obținerea ajutoarelor materiale, indemnizației 

de școlarizare și alimentației gratuite 

 Planul activităților și ședințelor cu părinții din grupa respectivă 

 Registrul proceselor verbale ale ședințelor cu părinții elevilor în situaţie 

de risc 



 Registrul de evidență a frecvenței copiilor 

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. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: - 1p. 

 

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   Demersuri către resursă; 

 Mesaje e-mail; 

 Registrul cu adresările telefonice. 

 istruiri 

 pedagogizarea părinților 

 numirea prin ordin a responsabililor 

Constatări  Instituția dispune în totalitate de personal calificat pentru 

prevenirea/intervenția în cazurile ANET și folosește eficient și oportun 

resursele existente în comunitate pentru asigurarea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui copil. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: - 1p. 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi   Prevederi de referință în planul de activitate ale directorului adjunct 

pentru educație, 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 process formativ cu frecvență considerabilă, 

pentru elevi și adulți, privitor la prevenirea și combaterea oricărui tip de 

violență. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p. 

Punctaj acordat: - 

o,75p. 

 

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   Plan de activitate al Centrului de resurse/ Serviciului de consiliere 

școlară și de integrare în viața socială/ Serviciului de supraveghere și 

menținere a sănătății; 

 Dosarele elevilor; 

 Fișe de evidență a serviciilor prestate. 

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: -

1p. 

Punctaj acordat: - 2p. 

Total standard  4,75 p. 

 

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

sănătos de viață 

Domeniu: Management 

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

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

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi   Planul de dezvoltare a instituției; 

 Procese verbale ale ședințelor cu părinții; 

 Materiale demonstrative de activitate cu părinții; 

 Demersuri cu privire la procurarea medicamentelor de prim ajutor în 

instituție 

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: -

1p. 

Punctaj acordat: - 2p. 

 

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   Fișe de evidență ale elevilor; 

 Mese rotunde; 

 Seminare/traininguri cu privire la utilizarea eficientă a spațiilor din 

instituție / profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor. 

Constatări  Instutuția asigură în majoritatea cazurilor condiții fizice, resurse 

materiale și metodologice pentru profilaxia problemelor 

psihoemoționale ale elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 p. 

Punctaj acordat: -

0,75 p.  

 

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 de dirigenție; 

 Boxă de sugestii ale elevilor; 

 Planul de activitate Comisiei Metodica a dirigintelui. 

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 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: - 2p 

Total standard 4,75 p. 

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Existența documentației tehnice, 

sanitaro-igienice și monitorizarea 

permanentă a respectării normelor 

de securitate și protecție; 

 Prezența spațiilor sanitare, cu 

respectarea criteriilor de 

accesibilitate, funcționalitate și 

confort pentru elevi; 

 Dezvoltarea parteneriatelor 

comunitare în vederea protecției 

integrității fizice și psihice a 

elevilor; 

 Existența blocului alimentar 

renovat; 

 Existența Centrului de resurse. 

 Disfuncționalitățile din relația 

școală-părinte-comunitate 

generează în unele cazuri 

comportamente deviante ale 

elevilor: limbaj vulgar, 

distrugerea bunurilor școlii, 

violență, lipsă de respect 

pentru cei din jur; 

 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   Mecanisme de asigurare în planul strategic și operational: proiectarea și 

organizarea activităților ce confirmă participarea elevilor la soluționarea 

problemelor; 

 Procese verbale ale CP și CA; 

 Cota parte a elevilor în CA; 

 Consiliul 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 imediat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -  

1 p. 

Punctaj acordat: -  

1 p.  

 

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   Acte ce vizează activitatea Consiliului elevilor; 



 Programul de activitate al Consiliului elevilor; 

Constatări  În instituție există o structură asociativă a elevilor (CE), constituită 

democratic ăi autoorganizată, cu un plan de activitate sistemic și riguros, 

care participă permanent la luarea deciziilor cu privire la aspectele de 

interes pentru ei. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 p. 

Punctaj acordat: - 2p. 

 

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   Mijloace de comunicare scrise(sondaje,panouri informative); 

 Mijloace de comunicare on-line: site-ul gimnaziului pe platform  

fecebook; 

 Mijloace de comunicare orale: discuții individuale cu elevii,expunerea și 

argumentarea opiniilor în timpul orei. 

Constatări  Instituția asigură activizarea sistematică și calitativă a mijloacelor de 

comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1p. 

Punctaj acordat: - 1p. 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

evaluare propriului progres 

Dovezi   Asistența la ore; 

 Activități ale elevilor: colectarea donațiilor, voluntariat; 

 Chestionarea elevilor. 

 Portofoliul pentru atestare, care conține documentele/materialele 

solicitate de Regulamentul de atestare 

Constatări  Instituția implică permanent și efficient elevii în consilierea aspectelor 

legate de viața școlară , în soluționarea problemelor la nivel de colectiv, 

în conturarea programului educational, în evaluarea propriului progress. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: -2p.  

Total standard 6p. 

 

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

procesul educațional 

Domeniu: Management  

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

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

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

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

Dovezi   Regulamentul intern al instituției; 

 Interviuri, chestionare, focus grupuri realizate cu reprezentanți ai 

cadrelor didactice, elevilor, părinților, ai comunității locale; 

 Includerea părinților în Consiliul de Administrație. 

Constatări  Instituția elaborează și valorifică sistematic un set de procedure 



democratice de delrgare și promovare a părinților în structurile 

decizionale, de implicare a lor în activități ce asigură progresul școlar și 

dispune de mijloace de informare și comunicare pentru exprimarea 

opiniei tuturor partenerilor educaționali. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: -1p.  

 

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   Acorduri de parteneriate cu trei instituții 

1. Acord de parteneriat cu Colegiul de medicină veterinară din 

Brătușeni; 

2. Acord de parteneriat cu Colegiul de medicină  din or. Chișinău; 

3. Acord de parteneriat cu Colegiul de medicină  din or. Ungheni; 

Constatări  Instituția promovează sistematic și valorifică efficient parteneriate cu 

diverși reprezentanți ai comunității, pe aspect ce țin de interesul elevilor  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: - 1p. 

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

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

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

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

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

pentru toți copiii 

Dovezi   Planul activității Consiliului de Administrație (componența consiliului); 

 Procese verbale ale Consiliului de administrație; 

 Procese verbale ale Consiliului Reprezentativ al părinților. 

Constatări  Instituția implică permanent părinți și comunitatea în procesul de luare a 

deciziilor cu privire la educație , inclusiv în CA, în activități orientate 

spre educația de calitate pentru toți copiii, conlucrează sistemic cu o 

structură asociativă a părinților și dispune de comunicare pentru 

exprimarea opiniei subiecților indirecți. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: - 2p. 

 

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 instituției; 

 Planul de activitate al instituției, 

 Procese verbale ale ședințelor cu părinții; 

Constatări  Instituția asigură participarea frecventă a structurilor asociative a 

elevilor și părinților, a comunității la elaborarea și implementarea 

documentelor programatice, inclusive în activități de formare, ca 

personae-resursă în procesul educational. 

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



acordat  0,75p. 1,5p. 

Total standard 5,5p. 

 

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

societate interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management  

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

prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi   Planul de activitate al instituției; 

 Activități de promovare a diversității culturale , etnice, lingvistice, 

religioase; 

 Activități organizate în cadrul diverselor sărbători; 

 Decada activităților pe discipline. 

Constatări  Instituția promovează sistemic și efficient , în actele reglatorii interne și 

în activități, respectful față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, 

religioasă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: -1p.  

 

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   Activități educaționale privind respectarea diversității culturale ,entice, 

lingvistice, religioase în școală; 

 Chestionare aplicate elevilor, părinților, cadrelor didactice; 

 Discuții individuale cu elevii, părinții, cadrele didactice. 

Constatări  Instituția monitorizează frecvent respectarea diversității culturale, entice, 

lingvistice,religioase și valorificarea multiculturalității, în documentele 

progmatice și în activitățile desfășurate, colectând periodic feedbakul 

partenerilor cu referire la respectarea principiilor democratice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p 

Punctaj acordat: - 

0,75p. 

 

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   Resurse informaționale în limba română; 

 Acces on-line la informația relevantă; 

Constatări  Instituția crează condiții tipice pentru respectarea diversității și 

valorifică intens capacitatea de socializare a elevilor și resursele de 

identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților. În comunitate 

nu există alte comunități decât cea majoritară. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p. 

Punctaj acordat: - 

1,5p. 

 

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   Simbolurile statale în instituția de învățământ; 

 Planificări ale cadrelor didactice; 

 Desfășurarea orelor cu tematica propusă. 

Constatări  Instituția organizează activități , prin care dezvoltă în acțiunile elevilor 

și ale cadrelor didactice viziunile democratice de convețuire într-o 

societate interculturală și promovează frecvent valorile multiculturale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p. 

Punctaj acordat: - 

1,5p. 

Total standard 4,75p. 

Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Existența Consiliului Elevilor în 

școală, cu implicare directă și activă 

la procesul de luare a deciziilor;  

 Delegarea și promovarea părinților 

și elevilor în componența 

Consiliului de administrație a 

instituției. 

 Dezinteresul unor părinți și 

elevi de a se implica țn viața 

școlară. 

  

 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

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

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

pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

Domeniu: Management 

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

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

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

sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi   Planul strategic și cel operational al instituției conține scopuri, activități 

care se bazează pe principiul Educației pentru toți; 

 Extrasele din Planul strategic și cel operational a instituției cu privire la 

educația incluzivă sunt raportate în loc vizibil; 

 Participarea cadrelor didactice la programele de formare profesională 

continuă în domeniul educației inclusive; 

 Organigrama instituției conține structurile de sprijin ( Centrul de 

resurse, Comisia Multidisciplinară Intrașcolară, cadru didactic de 

sprijin)instituite în cadrul instituției în sprijinul educației inclusive. 

Constatări  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: -

1p. 

Punctaj acordat: - 2p. 

 



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   Ordin nr. 35 din 24.08.2020cu privire la crearea Centrului de resurse 

pentru educația incluzivă în instituție; 

 Ordin de angajare a CDS; 

 Ordin nr.36 din 24.08.2020 cu privire la numirea responsabilului pentru 

coordonarea activității Centrului de resurse pentru educația incluzivă; 

 ordinal nr. 37  din 24.08.2029 cu privire la constituirea comisiei pentru 

elaborarea PEI 

 Dotarea Centrului de resurse cu mobilier și echipament necesar pentru 

susținerea și favorizarea educației inclusive; 

 Parteneriate stabilite dintre instituția de învățământ, instituția preșcolară, 

asistența socială, centrul medicilor de familie, în scopul identificării 

copiilor cu CES din comunitate. 

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: -

1p. 

Punctaj acordat: -1p. 

 

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; 

 Ordin de constituire a CMI; 

 Procese verbale ale ședințelor CMI; 

 Registru de evidență a proceselor verbale; 

 Acordul părinților pentru evaluarea copiilor. 

 Planul Educațional Individualizat (pentru copiii cu CES) 

 Fișe de monitorizare și evaluare a dezvoltării copiilor (la vârsta 

respectivă) și instrumente de monitorizare și evaluare aplicate în 

evaluările inițiale, sumative și finale (chestionare, fișe de lucru, probe 

practice-descriere etc.). 

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

vârstă școlară și preșcolară din comunitate, inclusive a celor cu CES, 

monitorizează evoluțiile demografice și elaborează perspectivele de de 

școlaritate, duce evidența înmatriculării tuturor elevilor și valorifică 

informații cu privire la mediul familial. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: - 2p. 

 

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   PEI elaborate pentru fiecare elev cu CES, care necesită conform 

raportului SAP de individualizare a procesului educational; 

 PEI sunt întocmite în conformitate cu normele aprobate; 

 PEI sunt monitorizate cel puțin o data la jumătate de an; 

 Fiecare copil cu CES dispune de condiții specifice și indivizualizate 

pentru evaluarea finală și certificare în conformitate cu cerințele 

educaționale speciale. 

Constatări  Instituția monitorizează sistemic progresul și dezvoltarea fiecărui elev, 

valorifică permanent ascensiunea în dezvoltarea acestuia, ceează condiții 

optime pentru dezvoltarea potențialului cognitive,aptitudinal și afectiv al 

lui și asigură funcționalitatea CMI, neavând serviciile de sprijin al 

logopedului și psihologului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p 

Punctaj acordat: - 

0,75p. 

 

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   Rezultatele analizei lecțiilor, activităților extrașcolare, altor activități 

organizate în cadrul instituției de învățământ; 

 Rezultatele analizei fondului bibliotecii cu referire la materialele 

didactice, acte normative privind implementarea educației inclusive; 

 PEI elaborate în conformitate cu Structura – Model și Ghidul de 

implementare. 

Constatări  Instituția desfășoară procesul educational în corespundere cu 

particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui elev, în funcție de 

recomandările SAP, prin elaborarea unui set compex de materiale pentru 

diversitatea celor educați, a curriculumului modificat, a PEI, implicând 

în majoritatea cazurilor cadre didactice competente , inclusiv cadru 

didactic de sprijin. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p. 

Punctaj acordat: -

1,5p.  

Total standard 7,25p. 

 

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 instituției; 

 Planul de activitate a instutuției; 

 Regulamentul intern al instituției; 

 Contractele de muncă ale angajaților; 

 Fișele de post ale angajaților; 

 Procese verbale privind organizarea ședințelor de informare a tuturor 

angajaților privind procedura de identificare, înregistrare și evaluare 

initial a cazurilor suspecte de violență, neglijare, exploatare și traffic al 



copilului; 

 Raport de sesizare, Fișe de sesizare. 

 Discuții individuale cu elevii, părinții, cadrele didactice 

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: -

1p. 

Punctaj acordat: - 1p. 

 

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 și cel operational al instituției conțin activități de 

comunicare și relaționare cu familia copilului cu CES pentru implicarea 

în realizarea PEI; 

 Analiza SWOT; 

 PDI și 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 gactori educaționali, inclusive a elevilor, în 

organizarea acestor activități. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p. 

Punctaj acordat: - 

1,5p. 

 

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 desemnare a unei persoane din Administrația instituției în 

calitate de coordinator al activităților de prevenire, identificare, 

raportare, referire și asistență în cazurile de violență față de copii; 

 Ședințe de informare a copiilor și părinților privind modul de sesizare a 

cazurilor suspecte de violență, neglijare, exploatare și trafic al copiilor 

(procese verbale cu semnături) 

Constatări  Instituția asigură sistemic șanse egale de incluziune tuturor elevilor și 

respectarea diferențelor individuale, informează permanent personalul, 

copiii și reprezentanții lor legali cu privire la procedurile de prevenire, 

identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de 

descriminare și utilizează permanent aceste procedure , prin personal 

format și prin parteneriate în domeniu. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: - 1p. 

 

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   Rezultatele observării privind desfășurarea orelor la clasă, activităților 

extrașcolare, activităților educaționale desfășurate la Centrul de resurse 

pentru educația incluzivă cu participarea elevilor cu CES; 

 Rezultatele analizei privind aplicarea autoevaluării elevilor, evaluărilor 

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

 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: -

0,75p. 

Punctaj acordat: -

1,5p.  

 

Indicator 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor 

individuale și de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză 

Dovezi   Boxă în cadrul instituției pentru raportarea cazurilor de violență, 

neglijare,exploatare  și trafic din partea semenilor și adulților; 

 Ordin privind desemnarea persoanei responsabile de analiza 

reclamațiilor din boxă; 

 Materiale cu privire la organizarea seminarelor privind procedurile de 

prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționarea suspiciunilor 

sau acuzațiilor de abuz, neglijare a copiilor. 

Constatări  Instituția organizează sistematic activități educaționale îndreptate spre 

recunoașterea de către elevi a situațiilorde descriminare și cazurilor de 

nerespectare a diferențelor individuale și dezvoltă capacitatea de a la 

prezenta oportun și elevat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: -1p.  

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   Rezultatele analizei lecției, activităților extrașcolare, alte activități 

organizate în instituție pentru asigurarea unui mediu accesibil și sigur 

pentru fiecare copil; 

 Planurile strategice și operaționale ale gimnaziului conșin 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; 



 Acte privind cheltuielile de întreținere a serviciilor de educație incluzivă 

conform legislației, 

 Bugetul instituției de învățământ cuprinde prevederile educației 

inclusive și cuprinde toate sursele de finanțare. 

Constatări  Instituția asigură sistemic crearea unui mediu accesibil și favorabil 

pentru fiecare elev, planificând riguros resursele umane și materiale, 

interne și comunitare, utilizând rational resursele disponibile, 

identificând și procurând la timpul potrivit resurse noi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: - 1p. 

 

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

datele de interes public 

Dovezi   Regulamentul intern al instituției conține stipulări privind protecția 

datelor cu character personal. 

Constatări  Instituția asigură protecția deplină a datelor cu character personal și 

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

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1p. 

Punctaj acordat: - 1p. 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi   Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor, 

locuri de recreare sigure pentru toți copiii, inclusive pentru cei cu CES; 

 Adaptarea rezonabilă a condițiilor de învățare la nevoile individuale ale 

copiilor cu CES; 

Constatări  Instituția asigură, pe majoritatea segmentelor activității și prin condițiile 

fizice, prin spațiile adaptate naturii și ponderii activităților și nevoilor 

generale și special ale copiilor, inclusive spații destinate serviciilor de 

sprijin, un mediu preponderant accesibil pentru incluziunea copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5p. 

Punctaj acordat: - 1p. 

 

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   Catalogul școlar; 

 Proiecte didactice de lungă și scurtă durată; 

 Asistența la ore; 

 Rețea funcțională de calculatoare conectată la internet; 

 Centrul de resurse dotat cu calculator conectat la internet permite 

accesul elevilor, inclusiv ai elevilor cu CES la documentare și 

informare; 

Constatări  Instituția aplică variate mijloace de învățământ și auxiliare curriculare, 

inclusiv TIC, adaptate tuturor elevilor, monitorizează desfășurarea 

activitatăților educaționale, inclusiv a elevilor cu CES, încurajând 

participarea activă a majorității elevilor , cultivându-le frecvent abilități 



de autodezvoltare pentru a-și manifesta armonios personalitatea. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p. 

Punctaj acordat: - 

1,5p. 

Total standard 4,5p. 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Existența Centrului de Resurse dotat 

și conectat la internet(fibră optică); 

 Angajarea CDS; 

 Existența CMI; 

 Utilizarea TIC în procesul 

educational. 

 Lipsa bandei de acces pentru 

copii cu dizabilități. 

  

 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

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

de calitate 

Domeniu: Management 

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

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

monitorizare a eficienței educaționale 

Dovezi   Planul de activitate al instituției 

 Proiectarea orelor de remediere a cunoștințelor 

 evidența calității cunoștințelor elevilor  

 Scopurile, obiectivele şi activităţile reflectă toate domeniile vieţii 

şcolare  

 Existenţa cărţilor de ordine privind angajarea cadrelor didactice la toate 

disciplinele şcolare 

 Registrul proceselor-verbale ale Consiliului de Administraţie. 

Constatări  Note informative, privind necesarul de cadre anual Nivelul de realizare a 

recomandărilor, prescripţiilor, deciziilor organelor ierarhic superioare şi 

cu funcţii de control. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

p. 

 

Indicator 4.1.2. Realizarea efectivă a programelor și activităților preconizate în planurile strategice 

și operaționale ale instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor 

Dovezi   Realizarea integrală a obiectivelor şi activităţilor din PDI şi Planul de 

activitate al instituției.. 

 Procese-verbale ale ședințelor membrilor Comisiei metodice, CP. 

 Senatul părinţilor  

 Proiectul de dezvoltare strategică a instituţiei. 

 Planul managerial anual. 

 Panou informaţional. 

 Gradul de satisfacţie a beneficiarilor şi actanţilor educaţionali. 

 Şedinţe , discuţii individuale cu elevii, părinții, cadrele didactice 

 Fişa şcolii pe panoul școlii privind repartizarea bugetului anual 

 Raportul anual de activitate a instituţiei. 



Constatări  Părinţii, elevii sunt implicaţi în procesul de asigurare a transparenţei 

actului decizional care se referă la administrarea resurselor financiare şi 

materiale. 

 Sondajele efectuate dentă nivelul de satisfacţie a factorilor educaţionali 

referitor la gradul de transparenţă decizională şi operativă, care se referă 

la administrarea resurselor financiare şi materiale de către echipa 

managerială. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75  

Punctaj acordat: - 1,5 

p. 

 

Indicator 4.1.3. Asigurarea, în activitatea consiliilor și comisiilor din Instituție, a modului 

transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale, cu aplicarea 

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

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi   Programe operaţionale ale structurilor asociative ale părinţilor şi 

elevilor.       

  Desfăşurarea  activităţi Comisiile metodice : 

- Comisia metodică a Claselor Primare; 

-  Comisia metodică  Limbă şi Comunicare; 

- Comisia metodică  Ştiinţe socioumanistice; 

- Comisia metodică a Diriginţilor; 

- Toate şedinţele sunt înregistrate în registrele şedinţelor comisiilor, 

conform planurilor de activitate 

- Existenţa Polticii de protecţia a copilului , elaborată în anul 2018 

Constatări   Deciziile sunt transmise, în timp util, factorilor educaţionali şi sunt 

plasate pe site-ul instituţiei sa/şi la avizier. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   participarea la secțiile metodice locale, raionale 

 participarea la cursurile de formare continuă 

 Proceduri interne de monitorizare şi revizuire a planurilor anuale, 

operaţionale/ manageriale  

 Asigură plenar organizarea procesului educaţional în raport cu 

obiectivele şi cu misiunea sa printr-o infrastructură perfect adaptată 

necesităţilor. 

 Măsuri de îmbunătăţire a proceselor ce demonstrează abateri de la 

obiective 

Constatări  Administrația instituției de învățământ elaborează și aplică un mecanism 

de monitorizare a eficienței educaționale în instutuție prin măsuri de 

îmbunătățire a proceselor, plan de remediere și îmbunătățire, rapoarte de 

activitate, note informative, 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -   

1 p.  

Punctaj acordat: - 2p. 

 



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   Proceduri de evaluare sistematică a satisfacţiei educabililor, părinţilor, 

personalului şi altor beneficiari relevanţi. 

 Dispune de  variate echipamente pentru disciplinele şcolare 

 Materialşe didactice potrivite oricăror contexte educaţionale actuale 

pentru a fi aplicate eficient 

 Site-ul instituţiei cu informaţii accesibile pentru orice persoană 

interesată despre rezultatele elevilor şi performanţele instituţiei. 

 Aviziere cu informaţii relevante despre serviciile educaţionale prestate 

de instituţia de învăţământ 

 Feedback-ul de la beneficiarii relevanţi 

 Chestionare. 

 Procese-verbale ale CA. 

 Planuri de remediere și îmbunătăţire. 

  

Constatări  CA promovează un model eficient de comunicare internă și externă cu 

privire la calitatea serviciilor prestate prin proceduri de evaluare 

sistematică a elevilor, părinților, angajaților, panou de informații, 

feedbak-ul de la benefeciarii relevanți, chestionar, procese verbale ale 

CA, planuri de remediere și îmbunătățire 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -   

1 p.  

Punctaj acordat: -  

2 p.  

 

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

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

vigoare 

Dovezi   Regulamentul intern al instituției. 

 Registrul de ordine privind  angajarea şi activitatea de bază. 

 Statele de funcţii cu necesarul  de personal didactic şi cel auxiliar 

calificat 

 Dosare personale – dovezi privind angajarea, promovarea, pregătirea 

psihopedagogică şi de specialitate conform prevederilor normativelor în 

vigoare. 

 Documente privind normarea activităţii personalului. 

 Contracte de muncă. 

 Fişe şi alte documente de evaluare 

Constatări  Instituţia de învățământ este încadrată cu personal didactic și auxiliar 

calificat conform normativelor în vigoare și deține documentația după 

cerințe. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1p. 

Punctaj acordat: -   

1 p.  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi   Planul de activitate al instituției. 



 Curriculum la disciplinele şcolare aprobate de MECC 

 Proiectele de lungă durată la disciplinele şcolare 

 Catalogul școlar 

 monitorizarea realizării curricumului la disciplinele școlare 

Constatări  Instituția de învățământ aplică Curriculumul Național cu adaptare la 

condițiile locale și instituționale, în limitele permise de cadrul normativ 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 p.  

Punctaj acordat: - 2p.  

Total standard 12 p.  

 

Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu 

finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

Indicator 4.2.1. Monitorizarea, prin proceduri specifice, a realizării curriculumului (inclusiv 

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi   Planul de remediere și îmbunătățire 

 Curriculum modificat elevilor cu CES 

 PEI  

Constatări  Administrația instituției de învățământ monitorizează prin PDI, Planul 

de activitate al instituției, Planul de remediere și îmbunătățire, PEI, 

Curriculum modificat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 p.  

Punctaj acordat: -  

1. p 

 

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   Participarea cel puţin a 80% dintre cadrele didactice și auxiliare, în 

ultimii 3 ani, la programele de formare profesională continuă 

 Rezultatele participării cadrelor didactice și auxiliare la activităţile de 

formare şi dezvoltare profesională  în domeniul educaţiei 

Constatări   Planul strategic şi operațional al instituției de învățământ cuprind PDI, 

Planul de activitate al instituției, participarea a 85% din cadrele 

didactice și auxiliare în ultimii 3 ani la programelende formare 

profesională continuă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 p.  

Punctaj acordat: -  

1 p.  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi   Statele de personal. 

 Registrul de ordine privind angajarea, transferul și eliberarea 

personalului 

 Documente privind normarea activităţii personalului 

 Contracte de muncă 

 Fişe şi alte documente de evaluare 

 Orarul lecțiilor 



 Evidența orelor înlocuite 

 Acte de inventariere 

 Bugetul instituției/extrabuget 

 Procese-verbale ale CP, CA, CPr 

Constatări  Instituția de învățământ dispune de un număr suficient de cadre 

didactice și auxiliare pentru realzarea finalităților stabilite prin 

curriculum-ul național, dispune de documentația în vigoare. 

 învățământ monitorizează utilizarea resurselor educaționale conform 

orarului lecțiilor, evidența orelor înlocuite, acte de inventariere, 

gestionarea eficientă a bugetului instituției, procese verbale ale CP, CA, 

CPr, panou informațional 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 p.  

Punctaj acordat: -  

2 p.  

 

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

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

procesul educațional 

Dovezi   Rezultatele observării privind existenţa unei tehnologii informatice şi de 

comunicare (o reţea funcţională de calculatoare).                                            

 Rezultatele observării privind conectarea la Internet a reţelei de 

calculatoare.                                                   

 Rezultatele observării privind accesul tuturor elevilor şi al cadrelor 

didactice la reţeaua de calculatoare pentru documentare şi informare în 

timpul şi în afara orelor din programul şcolar. 

 Rezultatele observării în cadrul asistenților la ore 

 Proiecte didactice 

 Rezultatele evaluărilor semestriale/anuale 

 Dotarea instituţiei cu echipament TIC a cabineltului de informatică cu 

calculatoare. 

Constatări  Instituția de învățământ monitorizează aplicarea strategiilor didactice 

interactive, inclusiv a TICîn procesul de predare-învățare-evaluare prin 

rezultatele observării în cadrul asistenților la ore, proiecte didactice, 

rezultatul observării privind accesul tuturor elevilor și al cadrelor 

didactice la rețeaua de calculatoare pentru documentare și informare. 

 Instituția de învățământ utilizează Standardele de eficiență a învățării la 

evaluarea calității Curriculumul-ui predat: rezultatele observării în 

cadrul asistenților la ore, proiecte didactice,rezultatele evaluărilor 

semestriale/anuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -  

1 p.  

Punctaj acordat: -  

2 p.  

 

 

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 competențe 



 Rezultatele observării în cadrul asistenților la ore/ Raport de observare 

 Cadrele didactice elaborează proiecte didactice de lungă și scurtă durată, 

elaborate în conformitate cu principiile educației centrate pe elev și pe 

formarea de competențe. 

Constatări  Notele informative, catalogul școlar, rezultatele observării în cadrul 

asistenților la lecții confirmă existența progresului în privința aplicării 

de către cadrele didactice a strategiilor interactive și a TIC în procesul 

de predare-învățare-evaluare 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 p.  

Punctaj acordat: - 2p.   

 

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

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

copilului 

Dovezi   Rezultatele academice ale elevilor semestriale, anuale 

 Rezultatele concursurilor la disciplinele școlare 

 Instituția de învățământ dispune de o bază de date privind performanțele 

elevilor, care cuprinde rezultatele academice ale elevilor semestriale, 

anuale, rezultatele concursurilor la disciplinele școlare. 

Constatări  Instituția de învățământ realizează o politică obiectivă, echitabilă și 

transparentă de promovare a succesului școlar, acordând diplome, 

premii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -  

1 p.  

Punctaj acordat: - 2p.  

 

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   Proiectul anual al activităţilor educaţionale 

 Proiecte didactice ale activităților extracurriculare 

 Catalogul școlar 

 Fotografii 

 Înregistrări video etc 

 Orarul activităților extracurriculare 

 Planul de activitate al bibliotecii, al directorului adjunct pentru educație 

 Dotarea: bibliotecii, sala de festivități,  sala de sport 

Constatări  Administrația instituției de învățământ asigură accesul elevilor la 

resursele educaționale de care dispune instituția: orarul lecțiilor 

echilibrat, orarul activităților extracurriculare, planul de activitate a 

bibliotecii, al directorului adjunct pentru educație, bibliotecă, sală de 

festivități, sală de sport, PDI, Planul de activitate al instituției.  Panou  

informațional. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

p.  

 

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         Proiectele didactice, catalogul școlar, PEI, rezultatele observării în 

cadrul asistenților la ore confirmă că cadrele didactice evaluează 

rezultatele învățării în conformitate cu standardele și referențialul de 

evaluare aprobate 

Constatări   Rezultatele elevilor se înregistrează în Catalogul școlar, şi sunt 

comunicate părinţilor prin intermediul agendelor şcolare ale elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 p.  

Punctaj acordat: - 2p.  

Total standard 13,5 p. 

 

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

educațional 

Domeniu: Management 

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

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

decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi   Orarul lecțiilor 

 Orarul activităților extracurriculare 

 Planul de activitate al bibliotecii, al directorului adjunct pentru educație 

 Dotarea:   sala de festivități, de sport 

Constatări  Administrația instituției de învățământ asigură accesul elevilor la 

resursele educaționale de care dispune instituția: orarul lecțiilor 

echilibrat, orarul activităților extracurriculare, planul de activitate a 

bibliotecii, al directorului adjunct pentru educație, bibliotecă, centrul de 

resurse  CREI , sală de festivități, sală de sport, PDI, Planul de activitate 

al instituției. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1p. 

Punctaj acordat: -  

2p. 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI 

Dovezi   Rezultatele academice ale elevilor semestriale, anuale; 

 Rezultatele concursurilor la disciplinele școlare. 

Constatări  Instituția de învățământ dispune de o bază de date privind performanțele 

elevilor, care cuprinde rezultatele academice ale elevilor semestriale, 

anuale, rezultatele concursurilor la disciplinele școlare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -  

1 p.  

Punctaj acordat: -  

2 p.  

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi   Existenţa politicii educaţionale ale elevului  

 Dotarea instituției 

 Lista achizițiilor 

 Contractele  de achiziţii a produselor alimentare 

 Panou informativ  cu donaţiile profesorilor din resursele financiare 



alocate din indemnizaţii 

Constatări  Instituția de învățământ creează posibilități de manifestare a 

potențialului creativ al elevului prin activități formale și non-formale 

conform PDI, Planului de activitate al instituției, acord de parteneriat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -  

1p.  

Punctaj acordat: - 1p.  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi   Elevii sunt consultați privind modalitățile de aplicare a curriculumului 

național, inclusiv la alegerea cursului opțional, prin discuții individuale, 

selectarea cursului opțional 

Constatări  Rezultatele observărilor din cadrul asistenților la ore confirmă faptul că 

elevii manifestă capacitate de învățare eficientă, se încadrează adecvat în 

învățarea interactivă prin cooprare 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 p.  

Punctaj acordat: -  

2 p. 

Total standard 7 p. 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

 Existența documentației şi a  bazei de 

date privind performanțele elevilor/ 

copiilor și mecanismele de 

valorificare a potențialului creativ al 

acestora, inclusiv rezultatele 

parcurgerii curriculumului modificat 

sau a PEI  

 funcționalitatea și confort pentru 

elevi; 

 Dezvoltarea parteneriatelor 

comunitare în vederea protecției 

integrității fizice și psihice a elevilor; 

 Existența blocului alimentar modern ; 

 Existența Centrului de resurse. 

 Disfuncționalitățile din relația 

școală-părinte-comunitate 

generează în unele cazuri 

comportamente deviante ale 

elevilor: limbaj vulgar, 

distrugerea bunurilor școlii, 

violență, lipsă de respect 

pentru cei din jur; 

 Timpul limitat al unor părinți 

conduce la o slabă iplicare în 

viața școlii. 

 

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   Asigurarea echităţii de gen 

 promovare  programelor a echității de gen, 

 informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților 

în privința acestor politici și programe 

 asigurarea servi 

Constatări  Planurile strategice și operaționale ale instituției de învățământ cuprind 

măsuri și activități de prevenire a descriminării de gen: training  Corpul 

Păcii în Moldova ,, Tu și Eu- coaliție împotriva violenței de gen,, 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 p. 

Punctaj acordat: - 1,5 

p.  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi   Nr. de participanţi la activităţi  şi în structurile asociative ale elevilor 

 Rezultatele chestionarelor realizate cu elevii 

Constatări  Administrația instituției de învățământ asigură echitatea de gen în 

activitățile curriculare și extracurriculare: raporttul dintre băieți și fete, 

reflectat în agenda dirigintelui, la activități participă toți elevii, 

chestionare, 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 p 

Punctaj acordat: -  

1,5 p. 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional – activități curriculare și extracurriculare – în 

vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-

cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen 

Dovezi   Afişe, broşuri pentru părinţi şi elevi 

 Informaţie reflectată pe site-ul instituţiei 

 Informaţie reflectată în rapoartele instituției, discuţii cu elevii şi părinţii 

Constatări  Administrația instituției de învățământ oferă tuturor elevilor școlii și 

părinților informații complete privind politicile, programele și 

activitățile de promovare a echității de gen prin discuții cu elevii și 

părinții, informație reflectată în rapoartele instituției, afișe broșuri pentru 

părinți și elevi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 p.  

Punctaj acordat: - 

2p.  

Total standard 5 p.  

 

Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția  de învățământ oferă 

tuturor elevilor școlii și părinților 

informații complete privind 

politicile, programele și activitățile 

de promovare a echității de gen prin 

discuții cu elevii și părinții, 

informație reflectată în rapoartele 

instituției, afișe broșuri pentru 

 Părinții mai puţin  participă la 

activitățile cu teme privind 

echitatea de gen: discuții cu 

c/d, participarea părinților la 

training comun cu elevii și c/d 

, asistențe la ore, două c/d 

formate la cursuri de formare 

continuă., chestionare pentru 



părinți și elevi. 

  

părinți și elevi. 

  

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Fiecărui elev îi este asigurat un loc de studiu, 

conform vârstei; gimnaziul  dispune  de cantină 

şcolară; dotarea TIC a instituţiei este 

corespunzătoare standardelor, şi se utilizează 

preponderent în procesul educaţional ( table în 

sălile de clasă), imprimante, proiectoare, 

conexiunea la internet a tuturor calculatoarelor, 

din cabinetul de informatică, cabinetul metodic, 

director adjunc; existenţa  şi funcţionarea de 

resurse pentru educaţia incluzivă, bibliotecă; 

personalului instituţiei  este format pentru 

aplicarea procedurii ANET; existenţa cabinetelor 

pentru fiecare clasă; existenţa Consiliului de 

Administraţie funcţional; funcţionarea comisiei 

CMI; instituţia dispune şi asigură un mediu 

accesibil pentru incluziunea tuturor copiilor. 

 Aplicarea  procedurilor specifice, accesibile şi 

transparente de participare a elevilor şi părinţilor 

în rezolvarea problemelor la nivel de clasă şi la 

nivel de şcoală; utilizarea  tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicare adaptate la 

necesităţile tuturor elevilor, inclusiv ale elevilor 

cu CES. Părinţii sunt la curent  cu politica 

instituţiei, şi cunosc situaţia şcolară a copiilor; nu 

se înregistrează absenteism şcolar care să 

favorizeze abandonul şcolar, elevi nemotivaţi în 

demersul didactic, cadrele  didactice neinteresate 

în realizarea procesului educaţional de calitate. 

 Dotarea laboratoarelor de fizică. 

Chimie, biologie este insuficienţă şi 

depăşeşte fizic şi moral ; blocurile 

sanitare existente sunt suficiente 

conform standardelor şi numărului de 

copii din instituţie , nu se 

monitorizează suficient evidenţa 

progresului şcolar şi dezvoltarea 

fiecărui elev, infrastructura instituţiei 

de învăţământ este expoatată în mod 

eficace şi eficient, insuficienţa 

spaţiilor şcolare adecvate 

particularităţilor de gen..  nu  toate 

sălile de clasă sunt  conectate la 

reţeaua internet. Sălile de clasă nu 

sunt dotate cu calculatoare  conectate 

la internet. 

 Posibilele fluctuaţii ale personalului 

didactic, didactic auxiliar spre alte 

servicii mai bine remunerate, inerţia, 

rutina, rutina susţinută de slaba 

motivare a unor cadre didactice 

pentru atingerea standardului 

professional. Desfăşuarea orelor 

simultane în clasele gimnaziale duce 

la diminuarea procesului educaţional. 

 

 

 

Oportunități 

 

 

 

Riscuri 

 Desfăşurarea procesului educaţional în 

conformitate cu prvederile reglatoare; cadrele 

didactice desfăşoară activităţi de prevenire a 

violenţei în şcoală, comunitate; elevii au acces la 

programe educative ce promovează modul 

sănătos de viaţă; fiecare copil cu CES are elaborat 

un plan individualizat la recomandarea 

specialiştilor SAP. În anul  2020-2021  procesul 

educaţional  a fost pus la o grea încercare unde de 

la 09.03.2021-15.03.2021 s-a desfăşurat procesul 

  Nu toţi eleviii  sunt dotaţi  cu TIC 

suficient pentru a fi  implicaţi 

suficient în evaluarea propriului 

progres şcolar; utilizarea insuficientă 

a mijloacelor didactice din dotare în 

procesul educaţional. 

 Nu se explorează la maximum 

potenţialul intelectual şi creativ al 

elevilor din gimnaziu. Rămân a fi 

pasivi  în continuare părinţii, APL, 



educaţional la distanţă. Cadrele didactice, elevii 

împreună cu părinţii au făcut faţă acestei 

provocări de a finaliza anul de studii cu succes de 

către elevii claselor I-IX. 

 Consolidarea parteneriatului şcoală- familie; 

încurajarea participării elevilor; promovarea 

respectului pentru valorile naţionale şi ale 

minorităţiloe etnice şi religioase; familiarizarea 

elevilor, părinţilor, cu conceptele cheie ale 

educaţiei sensibile la gen. 

agenţii economici din localitate 

pentru soluţionarea problemelor 

educaţionale în gimnaziu. Puţin se 

solicită opiniile copiilor referitor la 

situaţiile de discriminare, ceia ce 

contribiue în fond la menţinerea 

discomfortului în unele colective ale 

claselor. Relaţiile tensionate, uneori, 

între băieţi şi fete care sunt cauza 

necunoaşterii soluţiilor de 

comportament civilizat. 

 

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 10 p.  100% 10 p.  100%     

1.2 5 4,75 p.  95,00 % 4,75 p.  95,00 %     

1.3 5 4,75 p.  95,00 % 4,75 p.  95,00 %     

2.1 6 6,0 p.  100% 6,0 p.  100%     

2.2 6 5,5 p. 91,66% 5,5 p. 91,66%     

2.3 6 4,75 p. 79,16 % 4,75 p. 79,16 %     

3.1 8 7,25 p. 90,62 % 7,25 p. 90,62 %     

3.2 7 6,0 p. 85,71 % 6,0 p. 85,71 %     

3.3 7 4,5 p. 64,28 % 4,5 p. 64,28 %     

4.1 13 12,0 p. 92,30 % 12,0 p. 92,30 %     

4.2 14 7,0 p.  50,00 % 7,0 p.  50,00 %     

4.3 7 7,0 p. 100 % 7,0 p. 100 %     

5.1 6 5,0 p. 83,33 % 5,0 p. 83,33 %     

Total 100 84,5 p. 86,69 % 84,5 p. 86,69 %     

 

* 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 

2019-2020 18 Foarte bine    

2020-2021 17 Foarte bine     

      

      

  

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:  

 
Anul de studiu Nr. total cadre de 

conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

se aprobă nu se aprobă 

2019-2020 1 Se aprobă Raportului anual de 

activitate 

 

2020-2021 1 Se aprobă Raportului anual de 

activitate 

 

    

    

 

Semnătura cadrului de conducere  _____Oaserele Aurelia_______ 
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