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Program de activitate De zi 

Perioada de evaluare inclusă în raport 2020-2021 

Director Vulpe Andrei  
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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   Extras din registrul de stat al unităţii de drept 

  Autorizaţia Sanitară de funcţionare  

  Autorizaţia sanitar- veterinară de funcţionare 

 Autorizația de funcționare a instituției nr.2535112151 

 Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor 

 Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor 

 Prezenţa certificatelor de instruire igienică şi efectuare examenului 

medical 

 Comisia de rebutare a bucatelor Ordin Nr. 23 din 01.07.2020 

Constatări  Administrația IPGimnaziul Pîrjolteni  deține în mare parte documentația 

tehnică, sanitaro-igienică și medical conform Nomenclatorului și se 

monitorizează permanent normele sanitaro- igienice prin care se atestă 

pregătirea școlii pentru desfășurarea procesului educațional. 

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   Prevederi în Planul de Dezvoltare a Instituției/domeniul siguranței și 

securității elevilor/ 

 Prevederi în Regulamentul intern aprobat la 19.09.2020 

 Ordinul directorului cu privire la angajarea personalului de pază/Cartea 

cu ordine de angajare/ 

  Prezenţa panoului informativ privnd drepturile copilului şi fişa de 

sesizare amplasat la loc vizibil 

 Registrul persoanelor care vizitează Gimnaziul Pîrjolteni 

 Prezenţa instrucţiunilor privind securitatea şi sănătate în muncă pentru 

fiecare angajat. 

 Ordin de transportare a elevilor Nr.14 din 05.08.2020   

 Politica de protecție a copilului/Mapa/ 

 Fișe de post cu personalul de pază/Dosarele personale ale angajaților 

 Graficul de serviciu al personalului de pază/Registrul de schimburi/   

 Prezența gardului securizat 

 Porțile se închid cu lacăt. 

Constatări Paza școlii este asigurată de 3 paznici, nu dispunem de camera video. 

Persoanele străine sunt înscrise în registrul vizitatorilor. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

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

Dovezi   Orarul lecțiilor este realizat conform politicilor educaţionale 

 Orarul lecțiilor opționale este realizat conform politicilor educaţionale. 

 Orarul sunetelor reglementat aprobat la CA din 22 09.2020 

 Registrul de evidență a orelor înlocuite 

 Graficul CREI și graficul de activitate  a cadrului de sprijin 

 Testele de evaluare sunt repartizate uniform,nu mai mult de 1 per 



5 

zi/Graficul evaluărilor sumative, sem II , anul de studii 2020-2021/ 

Constatări  Administrația instituției de învățământ elaborează un  orar echilibrat, 

flexibil în care disciplinele exacte alternează cu cele umanistice, 

artistice, tehnologice și cele sportive și asigură raportul optim între 

timpul instruirii formare și cel al instruirii nonformale, între timpul de 

învățare și timpul de recreere. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

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

clasă. 

 Clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar și gimnazial 

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

 Cuiere pentru haine 

 Registrul clasei 

 Registru de evidență a bunurilor 

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: -1 Punctaj acordat: - 1 

 

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

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

Dovezi   Registrul de inventariere 

 Contracte de raspundere material(chimie , biologie, fizică, …)/Dosarul 

angajatului 

 Acte de decontre anul de studii 2020-2021 

 Facturi anul de studii 2020-2021 

 Locurile de lucru cu construcție specifică cerințelor disciplinei de studiu 

și sanitaro-igienice. 

Constatări  Instituția asigură cu echipamente necesare în limita posibilităților pentru 

buna desfășurare a procesului instructive. 

 În sălile de chimie,fizică,informatică,biologie, ed.fizică sunt register de 

evidență a bunurilor. Comisia de inventariere duce evidența în registru. 

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   Blocul alimentar asigură prepararea alimentelor 

 Autorizația Sanitară de funcționare 

 Fișe tehnologice 

 Lista produselor alimentare promovate, limitate  și interzise semnate 

ANSA , coordonate cu CSP Călărași august 2020 

 Fișa medicală a bucătarului pentru anul de studii 2020-2021 

 Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor intestinale 

semnate de ANSA și CSP martie 2021 
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 Registrul de rebutare a produselor alimentare și materiei prime/Cantină/ 

 Registrul de rebutare a bucatelor/cantina/ 

 Meniul pentru elevii care se alimentează în sumă de 10.80 semnat și 

coordonat de ANSA și CSP Călărași , august 2020 

 Încăpere petru prelucrarea materiei prime 

 Registru de triaj (a angajaților din bucătărie) 

 Sală de masa 

Constatări  Cantina din instituție corespunde normelor sanitare în vigoare, este 

funcțională, accesibilă pentru toți elevii. Toate documentele necesare: 

pașaport sanitar, fișe tehnologice, register, fișele examenelor medicale 

sunt conform cerințelor actuale de siguranță. Dispunem de sală de mese, 

2 frigidere. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

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

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi   WC separat pentru băieți și fete în curtea  instituției, o oală de closet la 

22 elevi 

 Lavuare, unul la 28 de elevi 

 Apă caldă și săpun 

 Uscător electric pentru mâini 

Constatări  Instituţia dispune de WC separat pentru băieţi şi fete în curte, 6 lavoare, 

săpun, apă la robinet, 2 uscătoare pentru mâini. Nu dispunem de dușuri 

pentru elevi 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

Dovezi   Extinctoare cu termene de valabilitate actuale/ladă cu nisip, lopată, 

căldare 

 Trei  ieșiri de rezervă din instituție 

 Plan de evacuare/atârnat în instituție 

 Rezervor de apă 

 Marcaje de direcție 

 Sistem de semnalizare antiincendiară 

Constatări Dispunem  de sistem de semnalizare antiincendiară, 3 ieșiri. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi   Înregistrări în catalogul clasei la Managementul clasei anul de studii 

2020-2021 

 Registrele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității în 

școală (la orele de ed.fizică, ed.tehnologică, chimie, fizică, 

informatică)anul de studii 2020-2021 

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație, anul de studii 

2020-2021 

 Proiecte didactice/Registru profesor 

 Procese verbale ale ședințelor cu părinții , anul de studii 2020-2021 
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 Informații la panou  

 Panou cu regulile de circulație/atârnat în instituție 

 Poze de la activități/panou atârnat în instituție 

Constatări Cadrele didactice din gimnaziu desfăşoară activităţi referitor la tehnica 

securităţii: ore de clasă, concursuri conform Planului de activitate. Sub 

semnătură elevii sunt informaţi despre prevenirea situaţiilor de risc. Se 

desfăşoară ore practice de acordare a primului ajutor. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

Total standard 9,25 puncte 

 

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/Domeniu în vederea sensului protecției elevului pentru anul de 

studii 2020-2021 

 Plan de acțiuni de prevenire/ de intervnție în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului pentru anul de studii 2020-2021 

 Colaborarea cu APL -satul Pîrjolteni –acord de colaborare Nr.12 din 

25.10.2020 

 Politica de protectie a copilului –Proces verbal Nr.2 din 12.09.2020 

 Colaborarea cu familia (fiecare diriginte) 

 Plan de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar 2020-2021 

Constatări  Administraţia gimnaziului colaborează cu părinţii, cu APL, CP în caz de 

ANET al copilului. Conform PDI sunt planificate măsuri de combatere a 

ANET. Responsabil ANET din gimnaziu înaintează demers în caz de 

necesitate şi se discută la şedinţele CA,  

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

 

Dovezi   Colaborarea cu serviciul psihopedagogic din raion în anul de studii 

2020-2021 

 Colaborare cu comisia multidisciplinară a APL 

 Colaborarea cu poliția de sector 

 Demersuri către serviciul psihopedagogic în anul de studii 2020-2021 

 Prezența centrului de resurse 

 Fișele de post a angajaților 

Constatări Instituția folosește în funcție de nevoi  serviciul social de la APL, pentru 

asigurarea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui elev. 

Responsabil ANET (are Fişa de post) din gimnaziu participă la formări 

şi desfăşoară în instituţie seminare, activităţi practice cu angajaţii. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -

0,75 
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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 dir.adjunct pe educație 

în anul de studii 2020-2021 

 Planul de activitate cu elevii cu comportament deviant în anul de studii 

2020-2021 

 Proiecte didactice ale orelor la Managementul clasei în anul de studii 

2020-2021 

 Proiecte didactice ale activității extrașcolare pentru anul de studii 2020-

2021 

 Catalogul clasei 

 Fșele de sesizare 

 Fotografii de la activităţi 

Constatări  În gimnaziu cadrele didactice desfăşoară activităţi de prevenire şi 

combatere a violenţei: ore de dirigenţie, mese rotunde conform agendei. 

Directorul prin ordin reponsabilizează directorul adjunct pentru educaţie 

care conform planului de activitate identifică şi lucrează cu copiii din 

grupa de risc. 

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   Plan de activitate al Centrului de resurse/ Serviciului de consiliere 

şcolară şi de integrare în viaţa socială 

 Fişe de evidenţă a serviciilor prestate 

 Orarul prestării serviciilor în CREI 

 Program personalizat de intervenţie 

 Raport de evaluare  

 Plan educaţional  individualizat 

 Fişe de monitorizare a copiilor 

 Lucrări efectuate de către elevi 

 Demersuri către parteneri  /asistentul social, APL 

 Informații pe panouri 

 Postere, desene, colaje,eseuri,poezii ale elevilor / Dosarele cadrelor 

didactice 

 Comisia multidisciplinara Proces verb.nr.1 din 08.09.20 

Constatări  În gimnaziul Pîrjolteni este CREI unde se păstrează dosarele elevilior cu 

CES, fișe de evidență PEI, fișe de monitorizare și evaluare a elevilor și 

părinților, lucrările elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -

1,50 

Total standard 4 puncte 

 

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

sănătos de viață 

Domeniu: Management 

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

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

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 
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Dovezi   Procese verbale de la ședințele cu părinții/Registru anul de studii 2020-

2021 

 Ordin nr.117 din 20.11.2020 cu privire la instruirea în domeniul 

securității electrice. 

 Materiale demonstrative de activitate cu părinții/Dosarul cadrului 

didactic 

 Informații la panou 

 Plan de Dezvoltare Individualizat 

 Ordin cu privire la starea de sănătate a copiilor și elevilor./Cartea de 

ordine de  bază  

Constatări  Admin. Gimnaziului colaborează cu părinții sau reprezentanții legali 

pentru promovarea unui mod de viață sănătos. Informații, fotografii sunt 

plasate pe panoul informativ 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

 

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   Demersuri cu serviciul psihopedagogic, demers în anul de studii 2020-

2021 

 Fișe de evidență ale elevilor(la psiholog) 

 Plan managerial a PEI (incluziunea școlară) 

 Planificarea directorului educativ/la capitolul Serviciul psihopadagogic/ 

Constatări  Instituția colaborează cu Serviciul SAP. 

 Funcția de asistent medical este vacantă 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: -0,5 

 

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   Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice 

 Planul de activitate al Consiliului de Elevi 

 Managementul clasei/ Registrul clasei/anul de studii 2020-2021 

 Dozarea temelor pentru acasă, în agendele elevilor 

 Prevederi de referință în Planul dir.educativ pentru anul de studii 2020-

2021 

 Proiectare de lungă durată la orele de Dezvoltare personală 

 Procese-verbale ale ședințelor cu părinții, anul de studii 2020-2021 

Constatări  Cadrele didactice desfășoară măsuri de profilaxie a stresului, surmenajul 

la ședințe cu părinții Online, informații cu dozarea timpului, ore de clasă 

prin intermediul agendelor, anchetelor, registrul claselor, testelor 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

Total standard 3 puncte 
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Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția colaborează cu Serviciul 

SAP. 

 Toți factorii implicați  lucrează în 

promovarea valorii sănătății fizice și 

mentale a elevilor. 

 Instituția realizează un proces 

formativ cu frecvență considerabilă, 

pentru elevi privitor la prevenirea și 

combaterea oricărui tip de violență 

 Spațiul instituției este securizat 

 În cadrul Gimnaziului Pîrjolteni este 

prezentă documentația tehnică, 

sanitaro-igienice și medical conform  

Nomenclatorului și se monitorizează 

permanent normele sanitaro-

igienice. 

 În Gimnaziul funcționează CREI 

 Administrația gimnaziului 

colaborează cu părinții, cu APL, CP 

în caz de ANET al elevului 

 

 Lipsa asistentului medical 

 Asigurarea cu material de 

sprijin (echipamente, utilaje, 

dispositive, ustensile, ș.a) 

 

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

*Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare 

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   Mecanizme de asigurare în planul strategic și operațional/Domeniul dat 

 Organizarea activităților ce confirm participarea elevilor la soluționarea 

problemelor/CE, CA/ 

  Procese verbale ale /CA,CE 

 Cota parte a elevilor în CA/Reprezentant  

 Consiliul Elevilor 

 Chestionarea elevilor 

Constatări  Administrația instituției de invățământ are definite în Planul strategic și 

planul operațional mecanisme de asigurare a participării elevilor la 

soluționarea problemelor și luarea deciziilor care vizează direct viața lor 

școlară prin cota parte a elevilor în CA 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi   Consiliul elevilor 

 Planul de activitate al CE 

 Observarea direct a modului de organizare 

 Chestionar adresat elevilor 

 Procese verbale ale ședințelor Consiliului elevilor 
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 Boxa de opinii 

Constatări   În gimnaziu activează Consiliul elevilor ales în mod democratic care 

activează în baza unui program,planuri proprii de acțiune 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

 

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 informaționale) 

 Mijloace de comunicare scrise(mesaje…) 

 Mijloace de comunicare online-Platforme educaționale (Teams, 

Zoom,Meet). 

 Mijloace de comunicare orale:discuții individuale, expunerea  și 

argumenatrea opiniilor în timpul orelor. 

Constatări  Înstituția asigură activitatea sistematică și calitativă a mijloacelor de 

comunicare ce reflect opinia liberă a elevilor.Panoul informative, 

platform educaționale on-line. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

evaluare propriului progres 

Dovezi   Activități extrașcolare ale elevilor  

 Planuri proprii de acțiune/Vezi portofoliul clasei 

 Ora la managementul clasei /Registre școlare pentru anul de studii 2020-

2021 

 Activtăți de voluntariat/Salubrizare la monumental din curtea 

școlii,parcul  satului 

 Rezultatele la concursurile școlare 

 Rezultatele evaluărilor externe 

Constatări  Elevii în cadrul orelor și activităților exprimă opinia personal referitor la 

demersul educațional realizat. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -

1,50 

Total standard 5 puncte 

 

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 

 Includerea părinților în componența CA 

 Chestionare a părinților 

Constatări  Instituția de învățământ asigură delegarea democratică a părinților în 

structurile decizionale ale școlii. 
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Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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 parteneriat cu APL, Biserica , Asistentul social, Centrul 

medicului de familie  

 Fotografii la panou/atârnat pe sală 

Constatări  Instituția promovează sistematic și valorifică eficient parteneriate cu 

diverși reprezentanți ai comunității, pe aspect ce țin de interesul 

elevului. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

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

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

pentru toți copiii 

Dovezi   Participarea elevilor  în componența CE 

 Plan strategic 

 Plan operațional 

 Activități de voluntariat 

Constatări  Instituția implică permanent părinții și comunitatea în procesul de luare 

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

spre educația de calitate pentru toți elevii. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

 

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   Plan operațional 

 Pliante, felicitări 

 Procese verbale ale ședințelor cu părinții Nr.1 din 25.08.2020, Nr.2 din 

23.02.2021 

Constatări  Administrația instituției promovează participarea structurilor asociative 

ale elevilor la elaborarea documentelor programatice, la pedagogizarea 

părinților 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

Total standard 4,75 puncte 

 

 

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 a instituției 
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 Diriginții la lecția de  Dezvoltarea personala 

 Profesorii de istorie compartiment adaugator 

 Activități organizate în cadrul diverselor sărbători 

 Decada activităților pe discipline  

Constatări  Instituția de învățământ promovează respectul diversității culturale, 

entice, religioase 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

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   Discuții individuale cu membrii comunității, părinți, elevi, cadrele 

didactice 

 Activități realizate în parteneriat cu instituții representative din 

comunitate(biserica, poliție-Instruire La Strada 

Constatări  Cadrele didactice și elevii au participat la diverse activități în parteneriat 

cu biserica , medicul de familie, biblioteca sătească 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

 

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   Servicii educaționale suplimentare (conferințe, ședințe de educație a 

adulților on-line) 

 Utilizarea spațiilor instituției (biblioteca, cantina , CREI, laboratorul de 

informatică) 

 Resurse informaționale în limba română 

Constatări  Instituția de învățământ crează condiții pentru abordarea echitabilă și 

comunicare corectă în limba română 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

 

 

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   Activități /evenimente cu tematică respective (Maslenița) 

 Planificări în planul de lungă durată 

 Diplome de participare la diferite concursuri 

Constatări  Elevii demonstrează cunoașterea și respectarea culturii și tradițiilor altor 

comunități entice din R.Moldova. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

Total standard 5,50  puncte 
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Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția de învățământ crează 

condiții pentru abordarea echitabilă 

și comunicare corectă în limba 

română 

 Elevii demonstrează cunoașterea și 

respectarea culturii și tradițiilor altor 

comunități entice din R.Moldova. 

 În instituţie activează Consiliul 

elevilor ales în mod democratic. 

 Implicarea redusă a elevilor, 

părinților în rezolvarea 

problemelor comunitare 

 

 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

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

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

pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

Domeniu: Management 

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

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

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

sprijin pentru elevii cu CES 

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

care se bazează pe principiul Educației pentru toți 

 Ateliere organizate de SAP 

 Domeniul educației inclusive din Planul strategic și cel operational 

 Raport de activitate al Comisiei multidisciplinare interne 

Constatări  În planul strategic și cel operațional al instituției sunt planificate 

activități bazate pe principiul educației pentru toți, rapoartele, extrasele 

din PS sunt plasate în mape în loc accesibil. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor:- 

0,75 

Punctaj acordat: -

1,50 

 

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 de aprobare a planului și activității PEI (Nr.20 din 10.08.2020) 

 Graficul de lucru în PEI 

 Ordin cu privire la instituirea cadrului didactic de sprijin responsabil 

pentru coordonarea activităţii Centrului de resurse pentru educaţia 

incluzivă             

 Raport de activitate al CMI  

 Ordin cu privire la constituirea comisiei pentru elaborarea PEI (Nr.20 

din 10.08.2020) 

 Parteneriate stabilite dintre instituția de învățământ, asistența socială, 

centrul medicilor de familie în scopul identificării copiilor cu CES din 

comunitate. 

 Acordul părinților pentru evaluarea copiilor/Mapă, dosarul elevilor/ 

 Procese-verbale ale ședințelor Comisiei multidisciplinare intrașcolare 

/Registrul de procese verbale 

Constatări  Administrația instituției  crează structuri, mecanizme și proceduri de 

sprijin pentru procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor 

copiilor 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

Dovezi   Informație privind toți copiii de vârstă școlară din comunitate, inclusive 

a celor cu CES /Sime . Baza de date, Registrul Școlarizare 

 Lista copiilor în situație de risc(conform Legii nr.140 din 

14.06.2013)/Mapă dir.educativ/, /Mapa CES 

 Caietele de recensământ 

 Lista de evidență a copiilor nou-născuți 

Constatări  Instituția de invățământ are o bază de date a tuturor copiilor de vârstă 

școlară din comunitate , inclusiv a celor cu CES și privind evoluțiile 

demografice.De asemenea dispune de Lista copiilor în situații de risc. 

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   PEI elaborate pentru fiecare elev cu CES , întocmite în conformitate cu 

normele aprobate-la necesitate 

 Raport-rezultatul analizei interviurilor realizate cu elevii , părinții 

elevilor cu CES, /Mapa CMI 

 Plan de acțiuni CMI 

 Plan de activitate al centrului CREI 

 Note informative la Consiliul Pedagogic la fiecare semestru 

Constatări  În instituție sunt stabilite relații de parteneriat cu grădinița, asistentul 

social, centrul medicilor de familie 

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   Activități organizate în instituția de învățământ-la necesitate 

 Rezultatele analizei fondului bibliotecii cu referire la materialele 

didactice, acte normative privind implimentarea educației inclusive 

 PEI elaborate în conformitate –Ghidul de implimentare aprobat prin 

Ordinul ME nr.952 din 06.12.2011 

 Planuri educaționale individualizate elaborate pentru fiecare elev cu 

cerințe educaționale special din instituția de învățământ care necesită 

conform raportului SAP de individualizare a procesului educational 

 PEI sunt monitorizate cel puțin o data la jumătate de an 

Constatări  Toate PEI sunt elaborate conform structurii Model de Ghid, aprobate de 

directorul gimnaziului, semnat cu acordul părinților. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

Total standard 7 puncte 
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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   Regulamentul intern al instituției aprobat  la CA  

 Contractele de muncă, acorduri adiționale , anul de studii 2020-2021 

 Fișele de post al angajaților ce conțin stipulări privind obligativitatea 

sesizării cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului. 

 Raport de sesizare (în cazul existenței formelor de discriminare)-la 

necesitate. 

Constatări   

 În fișele de post a tuturor angajaților sunt stipulate obligațiuni privind 

sesizarea cazurilor de ANET al copilului. Responsabilul de ANET din 

gimnaziul are toată documentația necesară privind procedura de 

identificare, înregistrare a cazurilor de ANET. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

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

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

copiilor cu CES 

Dovezi   Domeniul educației inclizive din Planul strategic și operational, 

 PEI ce conține activități  privind dezvoltarea comunicării , modalități de 

ajutorare reciprocă, a toleranței, interacțiuni bazate pe respect reciproc și 

acceptarea diferenților. 

 Planul strategic și cel operațional  al instituției conțin activități 

planificate cu părinții  

Constatări  PDI conțin activități ce promovează diversitatea 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

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

proceduri 

Dovezi   Ordin de angajare a unei personae desemnate din administrația instituției 

în calitate de coordinator al activităților de prevenire, identificare, 

raportare ,referire și asistență a cazurilor de violență față de copii 

 Fișele de post 

 Fișele de sesizare  

Constatări  În instituție se desfășoară activități de informare (sub semnătură) cu 

elevii, părinții, cadrele didactice cu privire la sesizarea cazurilor de 

ANET: ședințe, ore de clase. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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   Curriculum modificat-la necesitate 
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 PEI 

Constatări  Se elaborează  în situație de cauză, În anul 2020 am avut 2 elevi cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

 

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   Registrul în cadrul instituției pentru raportarea cazurilor de violență, 

neglijare, explotare și traffic din partea semenilor și adulților 

 Ordin privind desemnarea unei personae responsabilă de analiză a 

contestațiilor/reclamațiilor (ANET) 

 Chestionare (Training de instruire) 

Constatări  Responsabilul de ANET din instituție desfășoară activități de informare, 

prevenire a cazurilor de abuz: ore de clasă, convorbiri individuale. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

Total standard 5,75 puncte 

 

Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil 

Domeniu: Management 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu 

accesibil și sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și utilizarea 

resurselor noi 

Dovezi   Administrația gimnaziului gestionează rezonabil resursele instuționale 

pentru asigurarea unui mediu accesibil și sigur pentru fiecare copil 

 Bugetul instituției de învățământ cuprinde prevederile educației 

inclusive și cuprinde toate sursele de finanțare, /anul de studii 2020-

2021-la necessitate 

Constatări Administrația instituției utilizează toate resursele  pentru asigurarea unui 

mediu accesbil și sigur pentru fiecare copil prin rezultatele analizei lecției, 

activităților extrașcolare. 

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   Regulamentul intern al  instituției conține stipulări privind protecția 

datelor cu caracter personal, anul de studii 2020-2021 

 Statutul instituției 

Constatări  Regulamentul intern al instituției conține stipulări privind protecția 

datelor cu caracer personal în fișa de post 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi   Instituţia de învăţămînt dispune de spaţii destinate procesului 

educativ, dotate în conformitate cu nivelul de şcolarizare, profilul 

unităţii de învăţămînt general, rezonabil accesibile pentru toţi copiii, 

inclusiv pentru cei cu cerinţe educaţionale special. 

 Instituţia de învăţămînt are spaţii destinate serviciilor de sprijin, 

repartizate, amenajate, dotate şi adaptate în concordanţă cu natura şi 
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ponderea activităţilor şi cu nevoile generale şi speciale ale copiilor 

Constatări  Instituția de învățământ asigură un mediu accesibil pentru incluziunea 

tuturor copiilor, dar nu dispune de pante de acces. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

 

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   Rețea funcțională de calculatoare, adaptată la necesitățile tuturor 

elevilor, inclusive celor cu CES. 

 Utilizarea rețelei informaționale pentru informare 

 

Constatări  Cadrele didactice utilizează partial TIC adaptate la necesitățile tuturor 

elevilor, inclusive ale elevilor cu CES 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

Total standard 6 puncte 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Cadrele didactice utilizează partial 

TIC adaptate la necesitățile tuturor 

elevilor, inclusive ale elevilor cu 

CES 

 Instituția de învățământ asigură un 

mediu accesibil pentru incluziunea 

tuturor copiilor, dar nu dispune de 

pante de acces. 

 Toate PEI sunt elaborate conform 

structurii Model din Ghid, aprobate 

de directorul gimnaz. , semnat cu 

acordul  părinţilor 

 Instituția de învățământ nu 

dispune de pante de acces, așa 

precum școala este cu un 

nivel. 

 

 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

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

de calitate 

Domeniu: Management 

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

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

monitorizare a eficienței educaționale 

Dovezi   Planurile de la controlul intern 

 Planul de activitate al instituției. 

 Programul strategic de dezvoltare a instituției . 

 Regulamentul de ordine internă aprobat la CP  

 Fișele de post ale angajaților  aprobate la CA 

 Atestarea cadrelor didactice 

 Lista de evidență a cadrelor didactice 

Constatări  În instituţie sunt toate documentele  necesare care satisfac cerinţele de 

asigurare a calităţii educaţiei. În fiecare clasă şi în gimnaziu activează  

consiliul reprezentativ al părinţilor 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 
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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   Planificări de lungă durată aprobate la CM 

 Regulamentul de atestare a cadrelor didactice pentru anul de studii 2020 

-2021 

 Raportul privind efectivul de elevi 

 Ordinul de constituire a Comisiei de atestare  

 Rapoarte de activitate:dir adj.pe instruire,dir.adj.pe educație/anul 2020-

2021 

 Procese verbale ale ședințelor CM și CP/vezi Registrele CM, CP anul 

de studii 2020-2021 

 Note informative 

 Rata de promovare 

Constatări  Activitățile planificate sunt realizate efectiv prin realizarea obiectivelor 

din PDI,  planul de activitate, prezentând rapoarte, note informative, 

procese verbale ale Comisilor Metodice, CP,CA 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -

1,50 

 

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   PDI 

 Planul de activitate a instituției, anul de studii 2020-2021 

 Ordin cu privire la constituoirea comisiei de autoevaluare periodică a 

eficienței activităților educaționale promovate./Cartea de ordine de 

bază/ 

 Proceduri interne de monitorizare și revizuire a planurilor anuale 

operaționale/ manageriale, /Ședința metodică  

 Măsuri de îmbunătățire a proceselor ce demonstrează abateri de la 

obiective. 

 Note informative 

 Rapoarte de activitate, anul de studii 2020-2021/Mapa/ 

 Proese-verbale ale CP, anul de studii 2020-2021/Registru de PV/ 

Constatări  Administrația instituției elaborază și aplică mecanisme de monitorizare 

a eficienței educaționale în instituție 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: -

0,75 

Punctaj acordat: -

1,50 

 

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   Contracte cu diverși furnizori 

 Registru de bunuri masteriale 

 Analize ale raportului număr de copii/număr de săli de clasă 

 Reparația capitală a bucătăriei 

 Dotarea cu calculatoare 

 Centrul de resurse de Educație Incluzivă 



20 

Constatări  Instituția asigură plenar organizarea procesului educațional în raport cu 

obiectivele și cu misiunea sa printr-o infrastructură perfect adaptată 

necesităților sale. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

 

Indicator 4.1.5. Prezența și aplicarea unei varietăți de echipamente, materiale și auxiliare 

curriculare necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale 

acestuia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

Dovezi   Mijloace de învățământ și auxiliare curriculare adecvate profilului 

 Fond de carte/fond de material informative 

 Inventarul bibliotecii școlare  

 Contracte de achiziții a fondului de carte/Facturi fiscale/ 

 Planificări ale cadrelor didactice pentru desfășurarea unor ore folosind 

TIC 

 Presa periodică metodică de specialitate 

Constatări  Instituția dispune de material curriculare necesare aplicării 

curriculumului national, inclusive a componentelor raționale și școlare 

ale acestuia, a curriculumului modificat și a PEI 

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   Regulamentul intern al instituției, aprobat la CA 

 Registrul de ordine interioară privind activitatea de bază 

  Statele de personal didactic și auxiliari calificat 

 Dosarele personale-dovezi privind angajarea, promovarea, pregătirea 

psihopedagogică și de specialitate conform prevederilor normativelor în 

vigoare 

 Documente privind normarea activității personalului/Timpul de lucru, 

Repartizarea orelor/ 

 Contracte de muncă, accord additional pentru anul de studii 2020-2021 

 Fișe și alte documente de evaluare 

Constatări Personalul în gimnaziu este angajat conform cerinţelor, se încheie CIM, prin 

ordinul directorului, fiind întocmit dosar personal, Fişa de post. 

ROI include obligaţiunile , drepturile, normarea timpului de lucru. 

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   Planul de activitate a instituției 

 Cerere la orele opționale 

 Adoptare PEI 

 Raport SIME 

 PDI 

 Catalogul școlar 

 Repartizarea orelor opționale 

Constatări  Instituția de învățământ aplică Curriculum Național cu adaptare la 
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condițiile locale și instituționale, în limetele premise de cadrul normativ 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

Total standard 11 puncte 

 

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 activitate a instituției,  

 Planul de remediere și înbunătățire /Graficul orelor de recuperare  

 PEI 

 Probe de evaluare externă 

 Probe de evaluare de la direcția școlii 

 Curriculum modificat-la necesitate 

Constatări  Administrația instituției monitorizează prin sursele specificate la dovezi, 

procedure specific realizarea curriculumului 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

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

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

instituționale și naționale 

Dovezi   Domeniul din Planul strategic și cel operațional 

 Planul de activitate a instituției 

 Graficul de formare continua a cadrelor didactice 

Constatări  Cadrele didactice și auxiliare au participat la activități de formare și 

dezvoltare profesională în domeniul educației 

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   Listele de personal, 2020-2021 

 Lista de tarifiere 

 Registrul de ordine privind angajarea, transferul și eliberarea 

personalului 

 Contracte de muncă, acorduri  

 Acorduri adiționale 

 Fișe de evaluare 

 Orarul lecțiilor. 

 Evidența orelor înlocuite 

 Bugetul instituției/extrabuget 

 Procese-verbale ale CP, CA. 

Constatări  În instituţie resursele educaţionale sunt utilizate eficient prin orarul 

lecţiilor afişat în hol, acte de inventariere Bugetul este repartizat 

corect, transparent. Se duce evidenţa orelor înlocuite, se întocmesc 

procese verbale CA, CP 

 Instituţia dispune de numărul suficient de cadre didactice şi auxiliare, 

sunt angajate prin ordinul directorului, se întocmesc Dosare, Fişe de 
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post, se încheie CIM 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -

1,50 

 

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   Rețea funcțională de calculatoare 

 Rezultatele observării în cadrul asistențelor la ore/Cartea de asistențe/ 

 Proiecte didactice ale cadrelor didactice 

Constatări  Administrația instituției de învățământ monitorizează aplicarea 

strategiilor didactice interactive, inclusive TIC în procesul de predare-

învățare-evaluare prin rezultatele observării în cadrul asistențelor la ore, 

proiecte didactice, rezultatele evaluărilor semestrială și anuale. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

eficiență a învățării 

Dovezi   Proiecte didactice  orientate pe formarea de competențe 

 Note informative 

 Utilizare TIC 

 Instruiri Metodice Raionale 

 Participarea la stagii de formare continu 

 Standarte de eficiență a învățării  

Constatări  Instituția monitorizează și promovează eficient elaborara de către 

cadrele didactice a  proiectelor didactice bazate pe formare de 

competențe. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

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

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

copilului 

Dovezi   Proiecte didactice ale cadrelor didactice 

 Portofoliul elevilor și evaluarea elevilor 

 Catalogul școlar 

 Examenul de absolvire 

 PEI-la necesitate 

Constatări  Instituția desfășoară sistematic procesul de evaluare a rezultatelor 

învățării în conformitate cu standardele și refențialul de evaluare 

aprobate, urmărind metodic progresul în dezvoltare a fiecărui copil. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu 

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

operațională 

Dovezi   Proiecte ale activităților extracurriculară, /Mapă , dir.educativ/ 

Domeniul din planul de activitate al directorului educativ 
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 Registrul școlar 

 Catalogul școlar 

Constatări  Instituția organizează și desfășoară pe parcursul întregului an activități 

extracurriculare în concordanță cu misiunea școlii, cu obiectivele din 

curriculum și din documentele de planificare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

 

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   Convorbiri cu cadrele didactice,părinți  

 Portofoliile fiecărui elev 

 Rezultatele anuale -Proces verbal Nr.9 din 28.05.2020 

Constatări  Instituția asigură sprijinul individual prin activități educaționale care-l 

valorifică pe fiecare elev în parte. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

Total standard 12puncte 

 

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, 2020-2021,aprobat la CA , august 2020 

 Orarul activităților extracurriculare 

 Planul de activitate al bibliotecii 

 Planul directorului adjunct pentru educație 

 Planul de activitate a instituției 

 Panou informative 

Constatări  Instituția asigură accesul tuturor elevilor la resursele educaționale, 

bibliotecă,sală de sport 

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   Rezultatele academice ale elevilor semestriale, anuale 

 Rezultatele concursurilor olimpiade la disciplinele școlare 

 SIME 

 SIPAS 

 Diplome 

 Rapoarte privind rezultatul implimentării curriculei 

Constatări  În instituţie toate rezultatele academice ale elevilor, PEI ale elevilor cu 

CES sunt analizate şi repartizate pe mape. Rezultatele şi performanţele 

la concursurile şcolare sunt stocate în mape, afişate pe panoul 

informativ;  semestrial se completează raportul în baza de date SIME, 

pentru clase absolvente  
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Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

 

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

succesului elevului. 

Dovezi   Panou informative 

 Concursuri (Săptamâna pe obiecte; Maslenița, Mihai Eminescu și 

Gr.Vieru-doi apostolic ai verbului matern, TVC-Învățând 

matematicăînveți să gândești,etc.) 

 PDI 

 Planul de activitate a instituției 

 Diplome 

Constatări  Administrația instituției realizează o politică obiectivă, echitabilă și 

trasparentă de promovare a succesului școlar, acordând diplome 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,50 

Punctaj acordat: - 

0,50 

 

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  

Dovezi   Lecții practice 

 Proiectele didactice 

 Portofoliile cadrelor didactice 

 Portofoliile elevilor 

 Chestionare 

Constatări  Elevii manifestă capacitate de învățare eficientă, se încadrează adecvat 

în învățarea interactivă prin cooperare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

Total standard 5,50 puncte 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 În instituţie sunt toate 

documentele  necesare care 

satisfac cerinţele de asigurare a 

calităţii educaţiei. 

 La şedinţele CP, CA, comisiilor 

metodice, se aplică măsuri de 

monitorizare şi de îmbunătăţire a 

procesului instructiv educativ 

 Elevii manifestă capacitate de 

învățare eficientă, se încadrează 

adecvat în învățarea interactivă 

prin cooperare. 

 Motivarea redusă a elevilor la 

învățare; 

 Formarea insuficientă a 

cadrelor didactice pentru 

utilizarea TIC; 

 Rezultatele academice ale 

elevilor sunt destul de 

modeste . 

 

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 
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prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul 

interrelaționării genurilor 

Dovezi   Planul strategic și operational 

 Boxa de rapoarte 

 Informație reflectată în rapoartele instituției, discuții cu elevii și părinții 

 Regulamentul  intern  de  funcţionare  a  instituţiei,  ANET 

Constatări  Administrația  oferă tuturor elevilor, părinților informații complete 

privind programele și activitățile de promovare a echității de gen prin 

discuții, informări. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -

1,50 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi   Numărul de cadre didactice formate la cursuri de formare continua 

 Seminare metodologice 

 Intruniri metodice Raionale on-line 

Constatări  Instituția dispune integral de cadre formate în domeniu 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

 

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   Activități reflectate în proiectarea la dezvoltarea personală, în planurile 

şi rapoartele instituției 

 Chestionare pentru părinți 

 Analize ale activității didactice 

 Boxe pentru sugestii și reclamații 

 Activități de formare reflectate în planul de formare continua a 

profesorilor și în planurile și rapoartele administrației 

Constatări  Cadrele didactice demonstrează comportament nedescrimatoriu în raport 

cu genul pe parcursul orelor 

 Elevii sunt familiarizaţi cu conceptele educaţiei de gen prin discuţii, 

activități conform planificării DP 

 Elevii din gimnaziu acţionează împotriva prejudecăţilor primind 

informaţii de la profesori la orele de DP 

 Părinţii participă astivităţi cu teme privind echitatea de gen discutând cu 

profesorii. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,50 

Total standard 4,50puncte 

 

Dimensiune V 

[Se va completa la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția de învățământ 

asigură spațiile școlare 

adecvate particularităților 

de gen 

 Administrația instituției 

asigură echitatea de gen în 

 Comunicarea insuficientă 

dintre părinți și copii 

 Cadre didactice preponderat 

de gen feminin 
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toate activitățile curriculare, 

extracurriculare 

 Cadrele didactice 

demonstrează 

comportament 

nedescrimatoriu în raport 

cu genul pe parcursul orelor 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

                                  Puncte tari Puncte slabe 
 Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul 

material curricular (planuri de învăţământ şi programe 

şcolare). 

 Cadre didactice calificate: 1 c.d. cu grad didactic Îtâi; 11 – 

grad II. 

 Existenţa în şcoală a sălilor de clase, laboratoarelor de chimie, 

biologie, fizică, informatică, sală  sportivă. 

 Existenţa unui grup de elevi și profesori care lucrează pentru  

performanţe la concursurile școlare. 

 Medie bună obţinută la nivel primar și  gimnazial.. 

 Interesul conducerii şcolii pentru dezvoltarea bazei materiale. 

 

 Comunicarea insuficientă dintre părini și copii. 

 Cadre didactice preponderant de gen femenin 

educațional se observă o implicare satisfăcătoare a 

agenților economici din localitate 

 Lipsa de interes din partea unor  profesori, elevi şi 

părinţi pentru procesul instructiv-educativ de 

calitate. 

 Resurse financiare extrabugetare limitate pentru 

activitatea laboratoarelor , lucrări de reparație 

generale (coridoare, sala de producere în cantină, 

sala de sports, etc) și achiziționarea de bunuri 

calitative în scopul îmbunătățirii condițiilor de 

activitate. 

 Posibilităţile restrânse de motivare financiară a 

cadrelor didactice. 

Oportunități Riscuri 
 Monitorizarea și evaluarea , Nomenclatorului de documente 

 Parteneriatul cu Serviciile ANSA, Centrul de familie 

 Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu DÎTS Călărași 

şi MECC, instituțiile abilitate pentru formarea profesională prin 

diverse mijloace de comunicare electronică. 

 Lipsa bazei financiare 

 Migrația populației care duce la scăderea numărului de 

elevi 

 Insuficiența de conştientizare a părinţilor elevilor  la 

rolul lor de principal partener educaţional al şcolii. 

 

 

 

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 8,25 82,5% 9,25 92,5     

1.2 5 4 80% 4 80%     

1.3 5 4 80% 3 60%     

2.1 6 5 80% 5 80%     

2.2 6 4,75 79,% 4,75 79%     

2.3 6 5,5 91,66% 5,5 91,66%     

3.1 8 6,50 81,25% 7 87,5%     

3.2 7 5,75 82% 5,75 82%     

3.3 7 6 85,71% 6 84,61%     

4.1 13 10 76,92% 11 85,71%     

4.2 14 11 78,57% 12 78,57%     

4.3 7 5,50 78,57% 5,5 78,57%     

5.1 6 4,50 75% 4,5 75%     

Total  80,75 80,75% 83,25 81,16%     

 

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

punctelor acordate prin indicatorii evaluabili. 
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Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

 
Anul de studiu Nr. total cadre 

didactice 

Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

2020-2021 14     

      

      

      

  

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 

2020-2021 3   

    

    

    

 

 

 

Semnătura cadrului de conducere _______________________ 
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