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Raion/ municipiu Cahul 
Localitate Crihana Veche 
Denumirea instituţiei IP Gimnaziul,,Mihai Eminescu” 
Adresa str.Eminescu 44 
Adresa filiale  
Telefon 0299 72 216 
E-mail liceulcrihanaveche@gmail.com 
Adresa web  
Tipul instituţiei Instituție Publică 
Tipul de proprietate  
Fondator/ autoritate administrativă Consiliul Raional 
Limba de instruire română 
Numărul total de elevi 286 
Numărul total de clase 12 
Numărul total cadre de conducere 3 
Numărul total cadre didactice 26 
Program de activitate 8.30 – 15.00 
Perioada de evaluare inclusă în raport 01.09.2021-31.05.2022 
Director Armanu Tatiana 
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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

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

 copiilor 

Domeniu: Management 

 

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 
 

Dovezi 

● Autorizația sanitară de funcționare a instituției nr.003545/2019 valabilă până la 
13.11.2024. 

● Autorizația sanitar-veterinară de funcționare nr.ASVF0025227. 

● Raport de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției coordonat 
cu DGÎ Cahul la 24.08.2021. 

● Raportul cercetărilor microbiologice a apei potabile nr.503 din 16.11.2021. 

● Contract de deservire tehnică a utilajului de gaze nr.2143 din 22.10.2021. 

● Act privind pornirea inițială a cazanelor cu controlul automaticii de 
securitate,automaticii arzătorului de gaze și a utilajului din 22.10.2021,SRL,,TEH 
ALSISTEM”. 

● Act de control a eficacității detectorului de gaze și clapei electrice pentru gaze. 

● Proces-verbal nr.1354 din 19.10.2021 privind cercetarea stării tehnice a coșurilor de 
fum și canalelor de ventilație. 

● Ordinul nr.99 din25.10.2021 cu privire la numirea persoanei responsabile de 
exploatarea sistemului de gazificare. 

● Plan de protecție și prevenire pentru situația de urgență declarată la nivel 
național,aprobat prin ordinul nr.64 din 20.08.2021. 

● Anexa 1.1.1.1 Plan de protecție și prevenire. 

● Planul  de curățenie și dezinfectare pentru spațiile școlare a IP Gimnaziul,,Mihai 
Eminescu”aprobat prin ord.64 din 20.08.2021.  

● Anexa 1.1.1.2 Plan de curățenie și dezinfectare 

● Program de activitate a instituției în context epidemiologic de COVID-19.  

● Anexa 1.1.1.3 Plan de activitate 

 

Constatări 

● Instituția deține în ordine sistemică documentația tehnică,sanitaro-igienică și medicală 

obligatorie și monitorizează permanent respectarea normelor sanitaro-igienice și de 

securitate tehnică. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 
 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 
 

Punctaj:1 

 

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

durata programului educativ. 

Dovezi 

● Regulamentul intern al instituției:secțiunea I,art.54, secțiunea 
III,art.63,art.72,art.84,art.95,cap.VII art.107(4). 

● Proces-verbal nr.1 din 01.09.2021 încheiat cu părinții elevilor claselor I-IX-a referitor 
la normele de protecție a muncii,instrucțiunei de prevenire a incendiilor,măsurilor de 
protecție a sănătății în contextul epidemiologic COVID-19.  

● Declarația pe propria răspundere semnată de părinții elevilor claselor I-IX-a la 
început de an școlar referitor la monitorizarea zilnică a stării de sănătate a copilului. 

https://docs.google.com/document/d/1mFYv1bIKlNYV6BPx1j8f7d677Va-PzB6/edit
https://docs.google.com/document/d/1TbcXSViEsSsZBLhtO5YYaxCsT4udF7mG/edit
https://docs.google.com/document/d/1oJQSeSMqbhyff-YCALpakvRBqQJkcWiY/edit
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● Planul de evacuare afișat la fiecare etaj. 

● Contractul nr.31 din 14.12.2020 referitor la instalarea sistemei de signalizare în 
instituție. 

● Ordinul nr.25 din 02.04.2021 numirea persoanei responsabile de securitatea 
accesului în edificiu. 

●  Contractul nr.28 din 09.12.2020 referitor la procurarea și instalarea:prizelor,corpurilor 

de iluminat,senzorului de mișcare,projector led 50w fucida etc. 

Constatări 
● Instituția dispune de pază și asigură securitatea elevilor,a incintei și a teritoriului 

adiacent. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 
 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 
 

Punctaj:1 

 

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

Dovezi 

● Proces-verbal nr. 1 din 24.08.2021 al Consiliului de Administraţie: ,,Pregătirea instituţiei 
către noul an şcolar. Încadrarea cadrelor didactice şi aprobarea fişelor postului. 

● Orarul lecțiilor / activităților educaționale, aprobat la Consiliul de administrație, proces-
verbal nr. 2 din septembrie 2021. 

● Orarul cercurilor și secțiilor sportive aprobat la Consiliul de administrație, proces-verbal 
nr. 2 din septembrie 2021. 

● Orarul sunetelor reglementat. 

● Ordinul nr.19 din 15.03.2021,,Cu privire la activitatea instituției începând cu 
16.03.2021. 

● Anexa 1.1.3.1 Ordinul nr.19 din 15.03.2021 

Constatări 

● Proiectarea orară a activităților educaționale asigură un program echilibrat și flexibil 
pentru elevii și angajații instituției. Respectarea cerințelor de elaborare a orarului 
conform normelor în vigoare (ANSA). 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 
 

Autoevaluarea conform criteriilor:0,5 
 

Punctaj:1 
  

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/bănci 270 corespunde numărului de elevi la clasă. 

● Rețeaua școlară 2021/2022. 

●  Anexa 1.1.4.1 Rețeaua școlară 2021/2022 

● Clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar/gimnazial. 

● Contractul nr.30 din 14.12.2020 referitor la procurarea mobilierului școlar. 

● Contractul nr.15 din 10.12.2021 referitor la procurarea mobilierului școlar. 

● Proces-verbal privind inventarierea din 01.12.2021-31.12.2021 

● Anexa 1.1.4.2 Proces-verbal inventarierea. 

● Centrul de Resurse dotat cu mobilier și materiale didactice conform cerințelor. 

● Bibliotecă școlară dotată cu mobilier și literatură artistică și științifică conform 

cerințelor. 

● Cabinetul de informatică dotat cu 13 calculatoare funcționale,masă pentru robotică. 

● Cabinetul multimedia dotat cu 10 calculatoare performante,printer. 

https://docs.google.com/document/d/1CyW8F7xHrLED-d3IpV-XtjhRsvtkDkJt/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1q6pZZ5-k5ENn7jjzZ95n44NbyBs95MFU/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1OVB8AsNS-s1gmazOsjvS97BIJ1XN0naK/edit
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● Contractul nr.27 din 07.12.2020 referitor la procurarea a 10 calculatoare și a unui 

printer pentru cabinetul multimedia. 

● Laborator Digital.Roboței procurați din donația fostei eleve, pentru procesul 

educațional. 

● Sală sportivă dotată cu echipament sportiv. 

●  Contractul nr.29 din09.12.2020 referitor la procurarea televizoarelor pentru sălile de 

clasă. 

   

Constatări 
Pondere și 

punctaj 

● Instituția dispune de spații educaționale adecvate și asigură toate categoriile de elevi cu 

locuri corespunzătoare particularităților de vârstă. 
Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 
Punctaj: 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 

● Registru de evidență a utilajelor,dispozitivelor. 

● Monitorizarea asigurării cu material de sprijin conform cerinţelor sanitaro-igienice. 

● Aprovizionarea persoanalului nondidactic cu echipament, căldări, mope, mături, 

pentru activitate conform normelor. 

Constatări 

● Este asigurată prezența,funcționalitatea în conformitate cu parametrii sanitaro-

igienici și cu cerințele de securitate a materialelor de sprijin. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere:

1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj: 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 

● Bloc alimentar renovat, dotat cu echipament, utilaj, ustensile – 100%. 

● Contractul nr.29 din 09.12.2020 cu privire la procurarea unei camere frigorifice 

● Contractul nr.28 din 09.12.2020 cu privire la procurarea:uscător pentru 

veselă(1),masă de inox(2),lavoar de inox(2). 

● Sală de mese  – 120 de persoane; 

● Fișele examenelor medicale ale angajaților cantinei. 

● Ord. 64 din 25.08.2021 „Cu privire la formarea Comisiei de triere”. 

● Registru de de evidență a materiei prime rebutate. 

● Registru de triaj. 

Constatări 

● Spațiile pentru prepararea și servirea hranei corespund normelor sanitare în vigoare 

privind siguranța,accesibilitatea,funcționalitatea și confortul elevilor. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere:

1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj: 1 
 

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. 

● Lavoare,apă caldă și săpun,uscător electric. 

● Closet în curtea școlii pentru băieți/fete. 
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● Vestiare separate în sala de sport, pentru băieți și fete. 

● Orarul de dezinfectare și graficul de serviciu. 

Constatări 

● Instituția este dotată cu blocuri sanitare,care respectă în totalitate normele sanitare și 

criteriile de accesibilitate și confort. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj: 1 
 

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

Dovezi 

● Ladă cu nisip,lopată,căldare. 

● Ieșire de rezervă(două ieșiri separate. 

● Stingătoare cu termenele de valabilitate actuale. 

● Contractul nr.28 din 09.12.2020 referitor la procurarea Stingătoarelor pulbere OP4(5 

buc.) 

Constatări ● Instituția dispune de mijloace antiincendiare și de ieșiri de rezervă. 
Pondere și 

punctaj 
Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj: 1 
 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi 

● Discuții în cadrul orelor de clasă referitor la comportamentul elevilor în timpul 

vacanțelor. 

● Listele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității(în catalogul școlar). 

● Plan tematic a subiectelor abordate în cadrul orelor de instruire a elevilor în 

domeniul prevenirii situațiilor de risc. 

● Pliante:măsuri în cazul producerii unui incendiu;în cazul producerii unui cutremur. 

● Prezentarea PowerPoint referitor la Regulile de prevenire a situaților de urgență. 

 

Constatări 

● Sunt desfășurate activități de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră,a 

tehnicii securității. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj: 1 

 

Total standard :  9 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 

● Ordinul nr.84 din 03.09.2021 referitor la desemnarea coordonatorului acțiunilor de 

prevenire a cazurilor de abuz,neglijare, exploatare,trafic al copilului. 

● Acord de colaborare cu APL Crihana Veche.Activitatea echipei multidisciplinare 

pentru ,,Protecția drepturilor copilului.”Activitatea asistentului social comunitar. 

● Acord de parteneriat cu Biblioteca Publică Crihana Veche.Activități de interes 

cultural,școlar,social,sanitar,umanitar. 

● Acord de colaborare cu Inspectoratul General de Poliție Cahul.Ordinul 
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nr.349/2021,,Cu privire la implementarea campaniilor de informare”a situațiilor de 

risc social. 

Constatări 

● Sunt proiectate acțiuni de participare și de colaborare cu instituții ce au atribuții 

legale în sensul protecției elevului. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj: 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 integrității fizice și psihice a copilului. 

Dovezi 

● Ordinul nr.84 din 03.09.2021 referitor la desemnarea coordonatorului ANET. 

● Plan de acțiuni a comisiei intrașcolare de prevenire/intervenție în cazurile de 

abuz,neglijare,violență. 

● Regulamentul intern 2021-2022 cap.IV art.54-57;cap.V art.74-96;cap.VI art.103-

106. 

● Planul de activitate a dirigintelui 2021-2022 aprobat de director. 

● Procese-verbale ale ședinților cu părinții 2021-2022(la nivel de clasă). 

● Fișe de sesizare pentru situații dificile rezolvate la nivel de : Unitatea de asistență 

socială din localitate 

Constatări ● Instituția utilizează eficient resursele umane interne. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj: 1 

 

 

Domeniu: Curriculum / process 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 

● Atelier tematic:,,Strategii de lucru cu copiii implicați în situații de bullyng”din 

17.11.2021. 

● Campania de informare în colaborare cu DGP Cahul,,Pentru a fi în siguranță,poliția 

te informează”septembrie-decembrie 2021. 

● Activități informativ-educative în colaborare cu DGP Cahul cu tematica:Prevenirea 

violenței între semeni.Securitatea în mediul școlar,ianuarie-mai 2022. 

● Atelierul tematic:,,Impactul distresului asupra copiilor și adolescenților”din 

16.03.2022. 

● Activitatea tematica:,,Moldova spune-NU tutunului și alcoolului”în cadrul orelor de 

dirigenție,clasele a V-IX-a,decembrie 2022. 

● Plan de măsuri pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar,2021-2022. 

Constatări ● Elevii  sunt informați referitor la prevenirea și combaterea oricărui tip de violență. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj: 1 

 

 

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 

● Activitate extrașcolară cu elevii cl.aVI-IX -a cu subiectul: spune NU tutunului și 

alcoolului (16 noiembrie 2021). 

● Activitate cu elevii cl.V cu subiectul: Stresul, cauze și consecințe. Modalități de 

prevenire (ianuarie 2022). 

● Activitate cu elevii cl.I-IV-a: Un loc sub soare pentru fiecare (martie 2022). 
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Constatări ● Sunt realizate acțiuni de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj: 2 

 

Total standard 5 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. 

 Dovezi 

● Planul anual al instituției 2021/2022,aprobat la Sedința CP,proces-verbal nr.1din 

15.09.2021. 

● Anexa 1.3.1.1Plan anual instituție 

● Programul de activitate al serviciului medical. 

● Panoul de afisaj periodic al informației medicale. 

● Acord de colaborare cu Centrul Medicilor de Familie din localitate. 

 

Constatări 

● Promovarea valorii sănătății fizice și mintale a elevilor și stilului sănătos de viață -

prioritate. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj:  

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 

● Masă rotundă : Să ne controlăm emoțiile,elevii claselor a V-a-A IX-a(septembrie). 

● Academia părinților_vizite la domiciliu,ședințe online prin platforme 

educaționale,grupul de pe Viber. 

● Sesiune de formare:Modalități și proceduri de soluționare a situațiilor de conflict și 

discriminare. 

Constatări 

● Elevilor li s-a asigurat confort și securitate psihoemoțională pe întreg parcursul 

procesului instructiv. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor:1 

 

Punctaj: 1 
 

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 

● Profilaxia maladiilor infecţioase: Gripa/Răcială, COVID-19 discuții cu elevii claselor 

I-IX-a. 

● Activitatea extracurriculară ,,De ziua mâniilor curate” cu elevii claselor I-IV-a. 

● Discuție cu elevii cl.IX-a cu subiectul:Sida- drumul spre o moarte sigură. 

● Lecție publică în cadrul CM ”Consiliere și dezvoltare personală” clasa a VIII-a, cu 

subiectul ”Spune Nu drogurilor și altor substanțe”  

https://docs.google.com/document/d/1z1WdUlxChcpobVM2nF75IRfzwEZPXlqq/edit
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● Lecție publică în cadrul CM ”Consiliere și dezvoltare personală” VII, cu subiectul 

,,Emoțiile adolescentului. Cauzele stresului”. 

Constatări 

● Elevii posedă informatii cu referire la prioritațile modului sănătos de viață și optează 

ferm pentru el. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 0,5 

 

Punctaj: 1 
 

Total standard 3 puncte 

 
 

Dimensiune I. 
SĂNĂTATE, 
SIGURANȚĂ, 
PROTECȚIE 

 

Puncte forte Puncte slabe 
       

● Planificarea activităţilor din 
perspectiva Standardelor de 
calitate pentru instituţiile de 
învăţământ primar şi secundar 
general din perspectiva Şcolii 
prietenoase copilului 

● Starea fizică bună a spațiilor 
școlare și încadrarea în normele 
de igienă. 

   
 
 

● Imposibilitatea asigurării depline a 

securității elevilor și cadrelor didactice. 

 

● Unele cazuri de ANET ce țin de mediul 

de familie nu sunt anunțate de copii. 
 

 

 

 

 

 

 

Dimensiune II PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

 
*Standard 2.1. Copiii participă la procesul decisional 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 acestora  și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce 

țin de interesul lor imediat. 

Dovezi 

● Planul de activitate a Consiliului elevilor 2021/2022. 

● Planul de activitate a Consiliului de Administrație 2021/2022.Membrii CA. 

●  Anexa 2.1.1.1 Membrii CA. 

● Planul de lungă durată a dirigintelui 2021/2022. 

Constatări ● Elevii participă la procesul de luare a deciziilor în cadrul clasei,instituției. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj: 
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 

● Planul săptămânal/lunar de activitate al consiliului elevilor. 

● Planul de activitate a Grupul de Inițiativă „Tânăra Generație”,elevii claselor 

a V-IX-a.  

● Planul de activitate al grupurilor de lucru asupra proiectelor: EcoTeam! 

RoboFast! Sportul înseamnă mișcare,mișcarea înseamnă viață! Salvatorii 

naturii! Fii schimbarea!,elevii claselor a V-IX-a. 

Constatări ● Elevii participă activ la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes 

https://docs.google.com/document/d/16vX_F7Dc88W4-Gu04JMvb_aJeKEe9AgG/edit
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pentru ei. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj:  
2 

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 

● Pagini pe rețelele sociale. 

● Grupul elevilor pe clase/Viber,clasele I-IX-a. 

● Grupul de Facebook al instituției. 

● Panouri informative în incinta instituției: 

● Nu abuzului! Stop violența! 

● Viața are prioritate. 

● Lumea copiilor. 

Constatări 

● Elevii comunică și se organizează în soluționarea unor probleme prin 

intermediul rețelelor sociale. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1  

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj: 

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 

evaluarea propriului progres. 

Dovezi 

● Flach-moob:Să fie pace!(clasele primare). 

● Flach-moob:Informat,înseamnă protejat,clasele VI-VII-a. 

● Implementarea proiectul ecologic Fii schimbarea! Clasa aVI-a. 

● Implementarea proiectul EcoTeam! Clasa VII-a. 

● Implementarea proiectul RoboFast! Clasa VIII-a. 

● Implementarea proiectului:Sportul înseamnă mișcare,mișcarea înseamnă viață! 

Clasa a IX-a. 

● Implementarea proiectului:Salvatorii naturii,clasa a V-a. 

Constatări ● Implicarea activă a elevilor în implementarea diferitor proiecte. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj:  
2 

Total standard 6 

puncte 

 

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

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 acestora în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de 

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

deciziilor. 

Dovezi 

● Regulamentul intern de organizare și funcționare a instituției 

2021/2022,aprobat la Ședința CP din 15.09.2021. 

● Anexa 2.2.1.1 Regulament intern instituție 

https://docs.google.com/document/d/15OELkBJrWXpFkFl4FW7iBLtkxa0cHM4o/edit
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● Planul de activitate a Consiliului de Administrație 2021/2022.  

● Anexa 2.2.1.2 Plan de activitate CA. 

● Academia părinților_Plan de activitate 2021/2022. 

● Comitetele părintești în fiecare clasă procese verbale din septembrie 2021.  

Constatări ● Părinților sunt promovați în structurile decizionale ale instituției. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj:  

1 

Indicator: 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte ce țin 

de interesul elevului/ copilului, și a acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea 

condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi/ copii. 

Dovezi 

● Acord de parteneriat cu APL Crihana Veche. 

● Acord de parteneriat cu Biserica Creștin-Ortodoxă din localitate. 

● Acord de parteneriat cu Grădinița,,Clopoțel”din localitaea Crihana Veche. 

● Acord de parteneriat cu Biblioteca Publică Crihana Veche. 

● Acord de parteneriat cu Casa de Cultură și Muzeul din localitatea Crihana 

Veche. 

Constatări ● Există acorduri de parteneriat cu reprezentanții comunității. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj:  

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 

● Membrii Consiliului de administrație 2021/2022. 

● Anexa 2.2.3.1 Membrii CA (părinți) 

● Procese –verbale ale CA 2021/2022.  

● Anexa 2.2.3.2 Exemplu de proces-verbal CA. 

● Dezbatere pe tema ”Rolul părinților în obținerea succesului școlar” aprilie 

2022 (ședință online). 

● Implicarea părinților în rezolvarea problemelor ce țin de absenteeism, 

violență, neglijare pe parcursul anului. 

Constatări 

● Părinții au fost implicați în activitățile CA,consiliile părintești au funcționat,au 

comunicat online,pe grupuri.  

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 0,5 

 

Punctaj:  
1 

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 

● Proiecte cu participarea comunității: 

●  Sportul înseamnă mișcare,mișcarea înseamnă viață! APL Crihana 

Veche,părinții și elevii clasei a IX-a. 

● Anexa 2.2.4.1 Program de finanțare a proiectului 

● Salvatorii naturii!APL Crihana Veche,clasele a V-VI-a. 

https://docs.google.com/document/d/1IWWifbQzzdrSGUpDwQ6Bnbc7ekhq7le6/edit
https://docs.google.com/document/d/16vX_F7Dc88W4-Gu04JMvb_aJeKEe9AgG/edit
https://docs.google.com/document/d/1wmVnYMEPdxNmqGrjdgHdjds_XoCE7DCB/edit
https://drive.google.com/drive/folders/19rWbLEcsakGg1kB8jSTXrKTk-7QGBsUc
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● Să citim și să scriem frumos! Biblioteca Publică Crihana Veche părinții și 

elevii instituției. 

● Activități de voluntariat: 

● Activități de salubrizare a teritoriului.APL Crihana Veche,părinții și elevii 

claselor IV-IX-a. 

● Activități de plantare a copacilor,florilor. APL Crihana Veche,părinții și 

elevii claselor I-IV-a. 

● Activități:vopsirea barelor metalice pe terenul sportiv,instalarea aparatelor 

fitness.Părinții și elevii instituției. 

Constatări ● Participarea comunității,părinților și elevilor la activitățile planificate. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 0,5 

 

Punctaj:  

1 

Total standard 4 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 activităților în cadrul săptămânilor pe discipline 2021/2022. 

● Planul de activitate a cercurilor pe interese/sportive 2021/2022. 

● Planul de lungă durată a orei opționale ,,Religie”în clasele VII-VIII-a 

2021/2022. 

Constatări 

● Sunt plănuite acțiuni ce promovează respectul față de diversitatea 

culturală,etnică,lingvistică,religioasă. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj:  

1 

Indicator: 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, 

religioase și de valorificare a multiculturalității în toate documente și în activitățile desfășurate în 

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice. 

Dovezi 

● Planul de activitate al directorului adjunct pe educație,2021/2022,aprobat de 

director. 

● Planul de activitate al Comisiilor metodice,2021/2022. 

● Proiectele de lungă durată și de scurtă durată la disciplina „Dezvoltare 

personală”2021/2022,aprobate de director. 

Constatări 

● Misiunea și viziunea instituției prevăd promovarea şi monitorizarea 

respectului pentru diversităţi culturale, etnice, lingvistice, religioase. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj:  

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 

● Centrul de Resurse dotat cu cele necesare. 

● Sala de Festivități. 
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● Biblioteca dotată cu mobilier și literatură artistică. 

● Sala de sport,terenul de sport,terenul cu aparate de fitness în aer liber. 

● Cercuri pe interese: 

● ,,Crăițe-meșterițe”,elevele claselor a IV-VII-a. 

● ,,Meșter- faur”,elevii claselor a V-VII-a. 

● Secții sportive: 

● Baschei,elevii claselor a VII-IX-a. 

● Fotbal,elevii claselor a V-VIII-a. 

 

Constatări ● Sunt create condiții pentru respectarea diversității de socializare a elevilor. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj:  

2 

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 

● Săptămâna cărții în școală:Să citim împreună,elevii claselor a I-IX-a. 

● Satul meu autumnal,concurs de desene,elevii claselor a I-VI-a. 

● De ziua ta,iubite dascăl! Elevii claselor a IV-IX-a. 

● Festivalul-concurs al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă.Premiul mare.Elevii 

claselor a III-VIII-a. 

● Expoziție de mărțișoare la nivel de instituție,elevii claselor a I-IX-a. 

● De ziua ta,măicuță bună! Elevii claselor a I-IX-a. 

● Festival-concurs al cântecului popular pascal_ 

ansamblul,,Mocăncuța”.Premiul unu.Elevii claselor a IV-VIII-a. 

● Festival-concurs:Tradiții și obiceiuri de iarnă”Premiul mare.Elevii claselor a 

III- IX-a. 

● Expoziție,,Bucuria învierii”.Locul doi elevul clasei a VI-a,pictură cu subiect 

pascal. 

Constatări 

● Au fost organizate și desfășurate  activități care dezvoltă și promovează în 

acțiunile elevilor viziunile democratice de convețuire într-o societate 

interculturală. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 1 

 

Punctaj:  

2 

Total standard 6 puncte 

 

 

Dimensiune II.   
PARTICIPARE 

DEMOCRATICĂ 

 
Puncte forte Puncte slabe 

       

 
● Implicarea elevilor și părinților 

în procesul decizional și în 
politicile de dezvoltare a școlii. 

● Organizarea activităților de 
informare pentru părinți,axate 
pe diferite tematici. 

 

● Instabilitatea la nivel social îi 
economic. 

● Lipsa educației de 
acasă,comportamentul 
inadecvat al unor elevi. 
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Dimensiune III INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

 
*Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, 
origine și stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime 
pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional  

Domeniu: Management 

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

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

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

sprijin pentru elevii cu CES. 

Dovezi 

● Planul anual/operațional al instituției 2021/2022 aprobat la ședința CP,proces-

verbal nr.1 din 15.09.2021. 

● Anexa 3.1.1.1 Planul anual instituție 

● Planul anual/operațional al CDS 2021/2022_aprobat de director. 

● Proiecte didactice de scurtă durată ale cadrelor didactice 2021/2022,aprobate 

de director. 

● Certificat de participare la cursul,,Formarea competențelor profesionale ale 

CDS,4 mai – 26 iulie 2021. 

Constatări 

● Sunt create structuri,mecanisme și proceduri de spijin pentru incluziunea 

școlară a tuturor copiilor. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

2 

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 

● Structurile de sprijin:Centrul de resurse.Comisia multidisciplinară.CDS. 

● Ordinul nr.85 din 06.09.2021,,Cu privire la crearea comisiei multidisciplinare 

intrașcolare 2021/2022. 

● Ordin nr.86 din 06.09.2021.. Cu privire la constituirea echipei de elaborare a 

PEI”. 

● Etapele de identificare a beneficiarilor CREI: 

● Sesizarea CMI de către învățător/diriginte/profesor, cu prezentarea 

argumentelor privind înaintarea cazului.  

●  Evaluarea inițială a copilului în cadrul CMI și stabilirea, după caz, a 

cerințelor speciale/necesităților și recomandarea programelor de suport.  

● Referirea cazului către SAP, care efectuează evaluarea complexă a dezvoltării 

copilului, stabilește sau nu CES și recomandă programele de suport 

corespunzătoare, care urmează a fi realizate în școală, inclusiv în CREI. 

● Luarea în evidențele CREI, elaborarea programelor de suport, evaluarea  

continuă și monitorizarea progreselor. 

Constatări ● Instituția oferă servicii care asigură sprijin de incluziune școlară a tuturor elevilor. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

1 

 Domeniu: Capacitate instituțională: 

*Indicator: 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES, 

elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența 

înmatriculării elevilor ( indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, 

instituțiilor de învățământ general cu programe combinate]. 

https://docs.google.com/document/d/1z1WdUlxChcpobVM2nF75IRfzwEZPXlqq/edit
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Dovezi 

● Baza de date a copiilor cu CES 2021/2022. 

● Lista nominală a copiilor cu CES 2021/2022. 

● Informație cu referire la copiii cu dizabilități 2021/2022. 

● Registrul CDS 2021/2022. 

● Plan de școlarizare a copiilor de vârstă școlară din comunitate (33 copii pe 

listă). 

Constatări 

Instituția de învățământ dispune de evidențe clare despre elevii înmatriculați,inclusiv 

mediul familial și condițiile de viață. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor :1 

 

Punctaj:  

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 

● Ordinul nr.85 din 06.09.2021,,Cu privire la crearea comisiei multidisciplinare 

intrașcolare 2021/2022. 

● Ordin nr.86 din 06.09.2021.. Cu privire la constituirea echipei de elaborare a 

PEI”. 

● Acordul părinților pentru evaluarea copiilor. 

● Planuri educaționale individualizate elaborate pentru fiecare elev cu CES 

pentru anul de studii 2021/2022. 

Constatări ● Instituția asigură funcționalitatea optimă a Centrului de Resurse. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  
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 

● PEI elaborat pentru elevii cu CES. 

● Materiale elaborate de CDS pentru fiecare elev cu CES. 

● Materiale didactice elaborate de fiecare profesor pe discipline școlare pentru 

elevii cu CES. 

Constatări 

● Desfășurarea procesului educațional în corespundere cu particularitățile și 

nevoile specifice ale fiecărui elev,în funcție de recomandările SAP. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

2 

Total standard 8 puncte 

 
 
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 2021/2022,Secțiunea III,Obligațiunile 

elevilor.Secțiunea V,Sancțiunile elevilor. 

● Planul comun al echipelor multidisciplinare pentru Protecția Drepturilor 

Copilului,APL Crihana Veche/IP Gim.,,M.Eminescu”,2021/21022. 

● Planul de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare pentru anul de 
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studii 2020/2021. 

● Fișele de post ale cadrelor didactice prevăd respectarea normelor etice și a 

principiilor morale: dreptate, echitate, umanism. 

 

Constatări 

● Instituția promovează egalitatea de șanse a tuturor elevilor și dezaprobă orice 

formă de discriminare, respectând diferențele individuale. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

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 

● Statutul Instituției Publice Gimnaziul,,Mihai Eminescu” prevede asigurarea 

politicilor incluzive, nediscriminatorii și respectul diferențelor individuale. 

● Proiectul de dezvoltare instituțională 2018/2022, periodic revizuit în urma 

consultărilor publice cu părinții, elevii și comunitatea. 

● Anexa 3.2,2,1 Secvență din proiectul de dezvoltare 

● Planul operațional director pentru anul de studii 2021/2022(ținta nr.2). 

● Anexa 3.2.2.2 Proiect operațional director,ținta 2 

● Regulamentul de organizare și funcționare a instituției 2021/2022. 

Constatări 

Planurile strategice și operaționale cuprind programe,măsuri și activități care au țintă 

educația incluzivă și nevoile copiilor cu CES. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:0,5 

 

Punctaj:  

1 

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 

● Ordinul nr.84 din 03.09.2021 Cu privire la desemnarea coordonatorului 

acțiunilor de prevenire,identificare,raportare și asistență în cazurile de violență 

față de copii. 

● Ședințe cu părinții pe clase:Modalități și proceduri de soluționare a situațiilor 

de conflict și discriminare.. 

● Activități comune cu implicarea părinților a căror copii au devieri în 

comportament. 

● Atelier de lucru ”Modalități eficiente de integrare în colectivul clasei a 

elevilor cu CES” decembrie 2021. 

● Fișe de sesizare. 

Constatări 

● Instituția dispune de proceduri de prevenire,identificare,semnalare,evaluare și 

soluționare a situațiilor de discriminare. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  
1 

Domeniu Curriculum / proces educațional 

Indicator: 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/adaptat 

pentru copiii cu CES, și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ copiilor, în scopul 

respectării individualității și tratării valorice a lor.  

Dovezi 

● Proiecte didactice:Individualizarea procesului educațional prin adaptări 

curriculare . 

https://docs.google.com/presentation/d/1ZNuEZn_-u2mWYLGlKmL2igTr_YclOIac/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/1C2cjlj4O3zSNi1Ijxdo7VdxSwWEl6Pk3/edit
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● Fișa de monitorizare a progresului elevului cu CES(centrul de resurse). 

● Caietele de lucru al elevilor cu CES(centrul de resurse). 

● Evaluarea elevilor cu CES_susținerea examenelor de absolvire. 

Constatări 

Cadrele didactice evaluează progresul școlar al copilului cu CES,stabilind opotunități 

de evaluare finală și certificare a acestuia. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  
2 

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

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

Dovezi 

● Planul operațional al Comisiei pentru cazurile de ANET,2021/2022. 

● Proiectele de lungă și scurtă durată la disciplinele „Dezvoltare personală”, 

„Educație pentru societate”,2021/2022,aprobate de director. 

● Tabelele de performanță ale fiecărui elev la disciplina „Dezvoltare personală” 

● Consilieri individuale pentru elevi și părinți. 

Constatări 

● Profesorii proiectează în cadrul orelor activități de promovare a toleranței și a 

diferențelor individuale 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  
1 

Total standard 6 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 

● Bugetul instituției pentru anul de studii 2021-2022 nu a avut surse disponibile 

pentru procurarea resurselor noi. 

Constatări 

● Mediu accesibil și favorabil pentru fiecare elev,utilizarea rațională a resurselor 

disponibile. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:0 

 

Punctaj:  
0 

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

la datele de interes public. 

Dovezi 

● Ordinul nr.65 din 30.05.2022 ,,Cu privire la desemnarea administratorului 

școlar”(Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor cu 

privire la prelucrarea,confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter 

personal”). 

Constatări 

● Este asigurată protecția datelor cu caracter personal și asigură accesul conform 

legii,la datele de interes public. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

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 

● Centrul de resurse dotat,disponibil elevilor cu CES. 

● Rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități(ușa din spate). 

● WC în incinta instituției. 
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Constatări 

● Instituția  are spații destinate serviciilor de sprijin,dotate și adaptate în 

concordanță cu natura și ponderea activităților,cu nevoile generale și speciale 

ale copiilor. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

2 

Domeniu Curriculum / proces educațional 

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

utilizând tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ 

copiilor. 

 

Dovezi 

● Elevii cu CES beneficiază de asistența cadrului didactic de sprijin. 

● Seturi de materiale didactice și recreative în sprijinul copiilor cu CES. 

● Planificarea activităților diferențiate cu elevii cu CES. 

● Control tematic „Dezvoltarea motivației la elevi, inclusiv cu CES, în cadrul 

disciplinelor școlare. 

Constatări Cadrele didactice acordă ajutorul și susținerea necesară elevilor cu CES. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:0,5 

 

Punctaj:  

1 

Total standard 4 puncte 

 

 

Dimensiune III 

INCLUZIUNE 

EDUCAȚIONALĂ 
 

 
Puncte forte Puncte slabe 

       

  Promovarea culturii incluzive,în cadrul 

careia copiii cu dizabilități învață împreună 

cu semenii lor și dobândesc abilități și 

competențe sociale. 
 

    Crearea serviciilor specializate de 
recuperare pentru copiii cu dizabilități – 
serviciul psihologic,logopedic. 
 

 

 

  

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 anual al IP Gimnaziul,,Mihai Eminescu”pentru anul de studii 

2021/2022,aprobat la CP din 15.09.2021. 

● Anexa 4.1.1.1 Planul anual. 

● Numărul total al cadrelor didactice:25 (2 cadre didactice în concediul de 

maternitate). 

● Gradul superior:1 cadru didactic. 

● Gradul unu: 3 cadre didactice. 

● Gradul didactic  doi : 15 cadre didactice. 

● Evaluarea internă al cadrelor didactice. 

● 20 cadre didactice au obținut calificativul ,,foarte bine”. 

● 3 cadre didactice au obținut calificativul ,,bine”. 

● Nu avem cadre didactice apreciate cu calificativele ,,satisfăcător”și 

nesatisfăcător”. 

https://docs.google.com/document/d/1z1WdUlxChcpobVM2nF75IRfzwEZPXlqq/edit
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Constatări 

Activitatea instituției se bazează pe o planificare strategică a tuturor domeniilor, pe o 

analiză clară și concretă a tuturor progreselor înregistrate atât de către cadrele 

didactice, cât și de către elevi și pe elaborarea măsurilor de îmbunătățire a 

indicatorilor. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

2 

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

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

Dovezi 

● Planul anual al IP Gimnaziul,,Mihai Eminescu”pentru anul de studii 

2021/2022,aprobat la CP din 15.09.2021. 

● Raportul de activitate al instituției, pentru anul de studii 2020/2021, prezentat 

la Consiliul profesoral septembrie 2021. 

● Rapoartele de activitate ale directorilor adjuncți, pentru anul de studii 

2020/2021. 

● Rapoartele SIME,  SIPAS,2021/2022. 

● Anexa 4.1.2.1 Raport SIME 

● Anexa 4.1.2.2 Raport SIPAS 

● Raportul cu referire la înmatricularea elevilor în clasele I-a,2021/2022. 

● Notă informativă:Monitorizarea competențelor elevilor prin dezvoltarea 

inteligenților multiple în promovarea educației de calitate,din 28.12.2021. 

● Anexa 4.1.2.3 Notă informativă din 28.12.2021 

● Notă informativă:Monitorizarea calității învățării la elevii claselor a VIII-a,a 

IX-a,2021/21022. 

● Notă informativă:Admiterea elevilor clasei a IX-a la examene,2021/2022. 

● Notă informativă:Rezultatele evaluării finale în clasa a IV-a,2021/2022. 

● Anexa 4.1.2.4 Raport privind rezultatele finale,clasa 4-a. 

● Notă informativă:Promovarea elevilor claselor a II-a,a VIII-a,2021/2022. 

● Notă informativă:Admiterea elevilor clasei a IX-a la examenele de absolvire. 

● Notă informativă:Aprobarea rezultatelor examenului de absolvire. 

● Notă informativă:Studierea climatului de adaptare al elevilor clasei a V-a. 

● Notă informativă: Rezultatele monitorizării activității cadrelor didactice 

supuse atestării,2021/2022. 

Constatări Programele și activitățile preconizate sunt realizate eficient. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

2 

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

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

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

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate. 

Dovezi 

● Monitorizarea cadrelor didactice supuse atestării,2021/2022. 

● Planul de activitate al comisiei,,Consiliului de etică”,2021/2022. 

● Raportul de activitate al consiliului de etică. 

● Procese –verbale ale ședințelor. 

● Planul de activitate al comisiei,,Învățământul primar”,2021/2022. 

● Raportul de activitate al comisiei. 

https://drive.google.com/drive/folders/120MPZVVtWldH5K1AQSmRXfRrQpzaZJXQ
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://docs.google.com/document/d/1AwocJqp0c0v0zDUCLhl66eJeMB7A6pnf/edit
https://docs.google.com/document/d/17e1B8O7Ir55kWFsQHdpHLy9PegI02qWU/edit
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● Procese –verbale ale ședințelor. 

● Planul de activitate al comisiei,,Învățământul gimnazial”,2021/2022. 

● Raportul de activitate al comisiei. 

● Procese –verbale ale ședințelor. 

●  Planul de activitate al comisiei,,Multidisciplinare intrașcolare”,2021/2022. 

● Raportul de activitate al comisiei. 

● Procese –verbale ale ședințelor. 

● Planul de activitate al comisiei,,Consiliere și dezvoltare personală”2021/2022. 

● Raportul de activitate al comisiei. 

● Procese –verbale ale ședințelor. 

● Ordin nr.62 din 04.08.2021,nr.83 din 08.08.2022 Cu privire la constituirea 

comisiei de evaluare internă. 

Constatări 

● Implrmentarea Curricula națională 2018-2019 prin aplicarea Reperelor 

metodologice la disciplinele școlare. 

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  
2 

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 

● Bugetul instituției pentru anul 2021. 

● Bugetul instituției pentru anul 2022. 

● Planul perspectivă al necesarului de cadre,2021/2022. 

● Registrul de evidență a bunurilor materiale. 

● Contractul nr.10 din 23.07.2021_materiale de construcție pentru renovarea 

laboratorului digital. 

● Contractul nr.10 din 04.07.2022_mobilier școlar(bănci). 

● Contractul nr.9 din 15.04.2022_procurarea echipamentului sportiv în cadrul 

proiectului,,Sportul înseamnă mișcare,mișcarea înseamnă viață”. 

● Contractul nr.11 din 19.07.2022_reparația bucătăriei instituției. 

● Contractul nr.25 din 15.12.2021_procurarea dulapurilor școlare. 

● Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2021/2022.  

Constatări 

Infrastructura instituției asigură organizarea procesului educațional în raport cu 

obiectivele și misiunea acesteia. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

2 

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

curriculare necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale 

acestuia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate.  

Dovezi 

● Cabinete sunt dotate cu echipament tehnic necesar (laptop, proiectoare, 

televizoare), ce permite organizarea și desfășurarea unui proces educațional de 

calitate. 

● Profesorii dispun de materiale didactice (planșe, ghiduri, curricula). 

● Sala de sport este  dotată cu echipamentul sportiv necesar pentru desfășurarea 

orelor curriculare și extracurriculare. 
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● Centrul de Resurse este dotat suficient pentru a sprijini în procesul educațional 

elevii cu CES. 

● Fondul de carte din bibliotecă acoperă necesitățile curriculare la disciplinile de 

studii. 

● În cadrul proiectului implementat_Tekwill în fiecare școală_inițiativa 

Laboratoare digitale în cadrul orelor opționale elevii studiază profesiile 

viitorului. 

● În cadrul proiectului implementat de Clasa Viitorului, elevii claselor primare 

desfășoară activități de confecționare a Roboțeilor. (3 sisteme de roboți) 

Constatări 

● Instituția de învățământ dispune de echipamentele,materialele și auxiliarele 

curriculare necesare aplicării curricumului național. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor:0,5 

 

Punctaj: 

1 

 

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 

● Cadre didactice deținătoare a gradului didactic:superior-1, I – 2 persoane;II – 

15 persoane. 

● Certificate de susținere a gradelor didactice (în dosare). 

● Dosarele personale  privind angajarea,promovarea,pregătirea psihopedagogică 

și de specialitate. 

● Structura estimativă a timpului de lucru pentru anul de studii 2021/2022. 

● Anexa 4.1.6.1 Model_repartizarea timpului de muncă. 

● Contracte de muncă pentru anul de studii 2021-2022.Acorduri adiționale. 

● Anexa 4.1.6.2 Contract ind.de muncă  

● Anexa 4.1.6.3 Contract adițional 

● Fișe de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților. 

● Anexa 4.1.6.4 Fișă de evaluare 

● Regulamentul cu privire la stabilirea sporului de performanță al 

angajaților,aprobat la CA la 12.12.2018. 

● Anexa 4.1.6.5 Regulament spor performanță 

● Regulament cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter 

specific,aprobat la CA la data de 12.12.20918. 

● Anexa 4.1.6.6 Regulament spor specific. 

● Ordine cu privire la stabilirea sporului pentru performanță angajaților.  

● Anexa 4.1.6.7 Ordin_spăor performanță. 

Constatări ● Instituția dispune de personal didactic calificat. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

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 

● Oferta orelor opționale se face ținând cont de cadrele didactice formate și 

cererile părinților 2021/2022. 

● Ordinul nr.96 din 19.09.2021 „Cu privire la repartizarea orelor opționale și 

https://docs.google.com/document/d/1YtYD9sMhoYWlMG8PJcX7nuxsnqY_eGJU/edit
https://docs.google.com/document/d/14GQqS6WBx7TFOBSIGtu4qo7vPRn255-O/edit
https://docs.google.com/document/d/1UdevYw7bFAUaPACq1SAOcDVbI6LrLlHA/edit
https://docs.google.com/document/d/1cwD4V-Y9--GvKkoBl8CZaZFXCrbaRKr9/edit
https://docs.google.com/document/d/1d_6k56-2gnW28hwbrOVu4B6oGn3TkLHZ/edit
https://docs.google.com/document/d/1qyXkDG-Av7LxgoQYT3ApoMr7V3Tzq91W/edit
https://docs.google.com/document/d/11Hm5mZVHHjah1vJVYiO-7O8DO2f7wiXp/edit


23 
 

orele pentru activități extracurriculare” 

●  Proiectarea de lungă și scurtă durată a orelor opționale 2021/2022.  

● Proiectarea activităților în cadrul cercurilor pe interese și a secțiilor sportive 

2021/2022. 

● Curriculum la decizia școlii:Programarea Web,clasa a VIII-a. 

● Curriculum la decizia școlii:Desing graphic,clasele a VI-VII-a. 

 

Constatări 

● Orele opționale se desfășoară conform prevederilor Planului-cadru și a 

curriculumului. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:0,5 

 

Punctaj:  
1 

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 

● Monitorizare: Eficiența metodei,,Inteligențe multiple”în demersul didactic. 

● Monitorizare: Educația STEM/STEAM_ proiecte care combină știința și arta. 

● Monitorizare: Învățarea bazată pe sarcini_monitorizarea realizării proiectelor 

didactice. 

● Monitorizare: Eficientizarea învățării prin abordarea 

diferențiată,individualizată. 

Constatări 

● Implementarea Curricula națională 2018/2019 prin aplicarea Reperelor 

metodologice la disciplinele școlare. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

1 

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

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

instituționale și naționale. 

Dovezi 

● Planul de perfecționare 2021/2022. 

● Lista cadrelor didactice supuse atestării,2021/2022. 

● Ordinul nr. 54 din 19.09.2021 „Cu privire la constituirea Comisiei de atestare” 

● Ordinul nr.90 din 15.12.2021 de delegare la cursurile  de formare continuă a 

cadrelor didactice. 

● Comisia de atestare (procese-verbale). Portofoliul Comisiei de atestare. 

Constatări 

● Cadrele didactice sunt implicate în activitățile de formare continuă și de 

creștere a nivelului profesional. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

1 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național. 

Dovezi 

● Statele de funcții cu necesarul de personal didactic și auxiliar calificat 

acoperit în proporție de minim 95%. 

● Mobilier școlar în toate sălile de clasă, corespunzător vârstei elevilor. 
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● Laptopuri / computere pentru toate cadrele didactice. 

● Rețeaua Internet în tot spațiul școlii. 

Constatări 

Instituția dispune de cadre didactice și auxiliare pentru realizarea finalităților stabilite 

de curriculumul național. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  
2 

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

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

procesul educațional.  

Dovezi 

● Evaluări inițiale, formative și sumative, elaborate de către cadrele didactice. 

● Organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare, în baza probelor de evaluare 

pentru olimpiade,2021/2022. 

● Organizarea și desfășurarea testării naționale, examenelor de absolvire a 

ciclului gimnazial,2021/2022.  

● Elaborarea testelor de examene pentru elevii cu CES la finele ciclului de 

învățământ,2021/2022. 

● Implementarea în procesul educațional la distanță a platformei ZOOM și a 

aplicațiilor Google Meet și Classroom. 

● Elaborarea lecțiilor-video, suport didactic, în cadrul proiectului național 

„Biblioteca digitală pentru toți”. 

● Rapoartele anuale ce țin de nivelul de realizare a programei curriculare și a 

nivelului de competențe ale elevului,2021/2022. 

  

Constatări 

● Cadrele didactice creează sarcini individualizate și diferențiate, în 

corespundere cu nevoile educaționale ale elevilor. Profesorii creează lecții 

interactive, utilizând aplicațiile WEB existente. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:0,5 

 

Punctaj:  
1 

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 

● Monitorizare: Elaborărea proiectării didactice de lungă și scurtă durată. 

● Asistenţe la ore: proiecte de lungă şi scurtă durată în baza standardelor de 

eficiență a învățării, monitorizarea elaborării proiectării didactice de scurtă 

durată sau pe unităţi de învăţare, implementarea strategiilor și a metodelor de 

lucru centrate pe elev. 

● Activități metodice în cadrul Comisiilor Metodice: discutarea actelor 

normative ce reglementează procesul educațional, comunicări metodice, ore 

publice, seminare, interasistențe. 

● Rapoartele Comisiilor Metodice la sfârșit de an școlar. Procesele-verbale ale 

CM. Portofoliile profesionale. 

Constatări 

● Cadrele didactice elaborează proiectările de lungă și scurtă durată în 

conformitate cu recomandările din Reperele metodologice de organizare a 

procesului educațional în învățământul general, pentru anul de studii 

2021/2022, conform Standardelor de eficiență a învățării la disciplina de 

studiu și Referențialul de evaluare a competențelor specifice formate elevilor. 

Evaluările sumative, teze semestriale, testele finale pentru elevii CES sunt 

elaborate conform actelor respective. 
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Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:0,5 

 

Punctaj:  

1 

 

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 

● Organizarea și desfășurarea evaluărilor inițiale la disciplinele școlare, în anul 

de studii 2021/2022. 

● Evaluările sumative la finele unității de învățare. 

● Rezultatele obținute la evaluarea națională (la finele clasei a IV-a), sesiunea 

2022. 

●  Rezultatele obținute la examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2022. 

● Evaluarea elevilor cu CES. 

● Raportul cu privire la rezultatele școlare, pentru anul de studii 2021/2022. 

● Desfîșurarea Olimpiadelor școlare înstituționale,elevii claselor a VII-IX-a. 

● Locuri premiante la Olimpiada Raională:mențiune_limba și literatura 

română;locul trei_biologie,locul II_limba franceză;educația plastică,locul III.  

● Participarea echipei de baschet în cadrul Jocurilor Olimpice ale elevilor 

2022,locul unu. 

● Participarea echipei de baschet la competiția dedicată Zilei internaționale a 

sportului pentru dezvoltare și pace. 

 

Constatări 

● Cadrele didactice au evaluat rezultatele învățării în conformitate cu 

standardele și referențialul de evaluare aprobate. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  
2 

Indicator:  4.2.7.Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu 

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

operațională 

Dovezi 

● Planul individual de activitate al directorului adjunct pe educație, pentru anul 

de studii 2021/2022. 

● Decadele disciplinelor școlare. 

● Concurs de desene,,Satul meu autumnal”,clasele primare,gimnaziale. 

● Festivalul – concurs al tradițiilor și obiceiurilor de 

iarnă,ansamblul,,Mocăncuța”. 

● Expoziția de mărțișoare,cercul,,Fetițe-meșterițe”. 

● De ziua ta,măicuță! Clasele primare. 

●  Festivalul-concurs al cântecului Pascal,ansamblul,,Mocăncuța”. 

● Săptămâna cărții în școală,,Să citim împreună”,clasele primare și gimnaziale”. 

● Balul toamnei,clasele primare. 

● Starturi vesele,clasele primare și gimnaziale. 

● Expoziții tematice(clasele primare). 

● Târgul faptelor frumoase,clasele primare și gimnaziale. 

Constatări 

● Activitățile extracurriculare au fost organizate în concordanță cu misiunea 

școlii,cu obiectivele din curriculumul național. 
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Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

2 

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

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

beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI). 

Dovezi 

● Studierea climatului de adaptare al elevilor clase a V-a. 

● Control generalizator:Monitorizarea elevilor claselor a 8-a și a 9-a (prezența la 

ore,pregătirea de ore). 

● Instruirea individualizată și diferențiată a elevilor cu CES în cadrul orelor și la 

centru de resurse. 

● Iplicarea elevilor în evaluarea progresului școlar_organizarea olimpiadelor 

școlare la disciplinele școlare. 

● Participarea elevilor în cadrul olimpiadelor raionale_locuri premiante: Limba 

și literatura română,limba franceză,biologia,educația plastică. 

Constatări 

● Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/cadre didactice prin racordarea 

permanentă a rezultatelor lor la standardele și referențialul de evaluare,prin 

activități educaționale care-i valorifică pe fiecare în parte. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea  conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

2 

Total standard 12 puncte 

 
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 

● Biblioteca școlară cu volume de carte disponibile contingentului de elevi. 

● Volume de carte donate către localitatea înfrățită din România_Poiana Sărată. 

● Sala festivă dotată cu cele necesare pentru activitățile extracurriculare. 

● Sala de sport renovată și dotată cu echipament sportiv. 

● Teren de fitness în aer liber accesibil elevilor(10 echipamente sportive). 

● Activitatea cu elevii dotați, a elevilor cu CES, în afara orelor de curs. 

● Bugetului instituției afișat pe panoul de informații. 

● Comitetul de părinți la nivel de instituție și la nivel de clasă. 

●  Procesele-verbale ale ședințelor generale și ale celor din clase. 

Constatări 

● Este asigurat accesul elevilor la resursele educaționale de care dispune 

instituția. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

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 

● Baza de date SIME. 

● Baza de date SIPAS. 

● Baza de date a elevilor cu CES. 

● Dosarele personale ale elevilor. 

● Tabelele de performanță ale elevilor. 
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● Diplome, certificate, alte premii ce justifică performanțele elevilor. 

Constatări 

● Instituția dispune de o bază complexă de date privind performanțele 

elevilor,care cuprinde rezultatele parcurgerii curriculumului oficial,inclusiv a 

celui cu CES. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  
2 

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

a succesului elevului/copilului. 

Dovezi 

● Scrisori de mulțumire expediate părinților. 

●  Diplome de excelență (de recunoaștere a performanței). 

● Anunțarea rezultatelor elevilor performanți în cadrul careului de final de an. 

 

Constatări 

● Instituția a realizat o politică obiectivă,echilibrată și transparentă de 

promovare a succesului școlar. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere:  

1 

Autoevaluare conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

1 

Domeniu Curriculum / proces educațional 

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

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

Dovezi 

● Proiectarea zilnică a lecției centrată pe elev. 

● Portofoliile Comisiilor Metodice,2021/2022. 

● Fișe / sarcini de lucru orientate spre formarea și dezvoltarea competențelor 

digitale ale elevilor (elevii creează, individual, în perechi, produse digitale: 

filmulețe, animații, prezentări interactive, ce facilitează învățarea). 

● ,,Lecții publice” prezentate de către elevii claselor a IX-a în clasele primare. 

● Organizarea și desfășurarea activităților „Școala Altfel”. 

Constatări 

● Elevii manifestă capacitate de învățare individuală eficientă,se încadrează 

adecvat în învățarea interactivă prin cooperare. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  

2 

Total standard 7 puncte 

 
 
 

Dimensiune IV 
EFICIENȚĂ 

EDUCAȚIONALĂ 
 

 
Puncte forte Puncte slabe 

       

 ● Crearea mediului centrat pe 
elev,stimulativ,sigur și 
sănătos,diferențierea și 
stimularea învățării,aplicarea 

             metodologiilor de învățare și      
predare active,centrate pe copil. 

● Formarea cadrelor didactice cu 
competențe necesare pentru a 
preda în medii diferite de 
învățare. 

● Valorificarea potențialului 
fiecărui elev,evaluarea 
progresului. 

 

● Scăderea interesului pentru 
învățare și implicare a unor 
elevi 

 

● Insuficiența resurselor 
financiare disponibile pentru 
investiții în echipamente de 
laborator. 
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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 

● Planul strategic: Ț3:Accesul liber al tututror elevilor la educaţie de calitate 

indiferent de naţionalitate, mediu de trai, stare fizică. Accesul la studii a 

tuturor elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

● Anexa 5.1.1.1 Proiect de dez.inst.ținta3 

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

studii 2021/2022. 

● Plan de intervenție în cazurile de ANET este suplinit cu Planul de activitate a 

Grupului de lucru intrașcolar. 

● Plan de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar, pentru anul de 

studii 2021/2022. 

● Registrul de evidență a fișelor de sesizare. 

● Raportul privind evidența sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, 

trafic 2021/2022. 

● Anexa 5.1.1.2 Raport evidența sesizărilor 

 

Constatări 

● Instituția promovează politici naționale și programe de promovare a echității 

de gen, dezaprobă vehement orice formă de abuz. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2  

Autoevaluarea conform criteriilor:1 

 

Punctaj:  
2 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen. 

Dovezi 

● Cercetare statistică anuală 1-edu cu privire la raportul dintre băieți și fete. 

● Baza de date a instituției, elaborată în baza informațiilor prezentate de 

diriginții de clasă.SIME 2021/2022. 

● Materiale de informare și didactice care promovează educaţia de gen. 

● Participarea în cadrul proiectelor finanțate de UE,UNICEF,CNPAC. 

● Implicarea cadrelor didactice în proiecte, programe de promovare a educației 

de gen. 

 

Constatări 

● Organizarea eficientă a activităților și formarea cadrelor didactice în privința 

echității de gen. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere:  

2 

Autoevaluarea conform criteriilor:0,5 

 

Punctaj:  

1 

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.  

https://docs.google.com/presentation/d/1ZNuEZn_-u2mWYLGlKmL2igTr_YclOIac/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/13MElCf9-3P3e8SI8bqgzTOofHd3CB3Br/edit
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Dovezi 

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

studii 2021/2022. 

● Portofoliul clasei cuprinde materiale de sensibilizare privind egalitatea de gen, 

elaborate în cadrul orelor de „Dezvoltare personală”, dar și „Managementul 

clasei”. 

● Stagii / ateliere / formări profesionale ale cadrelor didactice cu tematica 

privind promovarea echitației de gen. 

● Panoul de afişaj, buletine informative, broşuri. 

● Atelier de lucru: ”Educație de gen și șanse egale”. 

●  Masă rotundă ”Prevenirea discriminării în mediul școlar. 

 

Constatări 

● Sunt desfășurate activități în vederea formării comportamentului 

nediscriminatoriu în raport cu genul.. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor:0,5 

 

Punctaj:  
1 

Total standard 4 puncte 

 

 

 

Dimensiune V. 
EDUCAȚIE 

SENSIBILĂ LA GEN  

 
Puncte forte Puncte slabe 

       

 
● Promovarea respectului pentru 

identitatea copiilor,respectarea 
drepturilor la participare a 
elevilor,promovarea respectului 
pentru integritate,eliminarea 
barierilor atitudinale. 

 
 

  

● Mentalități,atitudini și 

comportamente 

contraproductive. 
 

 

 

 

 

 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 
 

                          Puncte forte                          Puncte slabe 

● Sănătate,siguranță,protecție. 

  Planificarea activităţilor din perspectiva 
Standardelor de calitate pentru instituţiile de 
învăţământ primar şi secundar general din 
perspectiva Şcolii prietenoase copilului 
  Starea fizică bună a spațiilor școlare și încadrarea 
în normele de igienă. 

● Participare democratică. 
  
 Implicarea elevilor și părinților în procesul 
decizional și în politicile de dezvoltare a școlii. 
 Organizarea activităților de informare pentru 
părinți,axate pe diferite tematici. 

 

● Incluziune educațională. 

  Promovarea culturii incluzive,în cadrul careia 

copiii cu dizabilități învață împreună cu semenii 

lor și dobândesc abilități și competențe sociale. 

 

● Sănătate,siguranță,protecție. 

 Imposibilitatea asigurării depline a securității elevilor și 
cadrelor didactice. 
 Unele cazuri de ANET ce țin de mediul de familie nu sunt 
anunțate de copii 
 

● Participare democratică. 
   
 Instabilitatea la nivel social îi economic. 
 Lipsa educației de acasă,comportamentul 
inadecvat al unor elevi. 
 
 
 
 

● Incluziune educațională. 
  Crearea serviciilor specializate de recuperare 

pentru copiii cu dizabilități – serviciul 

psihologic,logopedic. 
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● Eficiența educațională. 

  Elaborarea și promovarea politicilor relevante care 
asigură o educație de calitate.  
 Crearea mediului centrat pe elev,stimulativ,sigur și 
sănătos,diferențierea și stimularea 
învățării,aplicarea 
metodologiilor de învățare și predare active,centrate 
pe copil. 
   
  Formarea cadrelor didactice cu competențe 
necesare pentru a preda în medii diferite de 
învățare. 
  Valorificarea potențialului fiecărui elev,evaluarea 
progresului. 

● Educație sensibilă la gen. 

  Promovarea respectului pentru identitatea 
copiilor,respectarea drepturilor la participare a 
elevilor,promovarea respectului pentru 
integritate,eliminarea barierilor atitudinale. 
 

 

 

● Eficiența educațională. 

  Scăderea interesului pentru învățare și 

implicare a unor elevi. 

 Insuficiența resurselor financiare disponibile 

pentru investiții în echipamente de laborator. 

 

 

 

 

 

● Educația sensibilă la gen. 

  Mentalități.atitudini și comportamente 

contraproductive. 

                           Oporunități                          Riscuri 

● Sănătate,siguranță,protecție. 

Posibilitatea îmbunătățirii bazei material prin 

realizarea unor proiecte de dezvoltare instituțională. 

 

● Participare democratică. 

Crearea paginei web a instituției. 

 

● Incluziunea educațională. 

Dotarea Centrului de Resurse cu calculatoare. 

 

● Eficiență educațională. 

Achiziții eficiente a fondului de carte. 

Achiziționarea echipamentelor și softurilor 

educaționale. 

 

● Educație sensibilă la gen. 

Implicarea tinerilor în diferite proiecte educaționale. 

● Sănătate,siguranță,protecție. 

Fonduri bănești insuficiente pentru achiziționarea 

echipamentului necesar. 

● Participare democratică 

Indiferența unor familii față de situația școlară a 

copiilor.Abandonul și neșcolarizarea elevilor. 

Cadru legal imperfect în vederea responsabilizării 

părinţilor pentru copiii lor. 

 

● Incluziune educațională. 

Criza de timp a părinților,care reduce împlicarea 

familiei în viața școlară.Abandon,neșcolarizare. 

 

● Eficiența educațională. 

Climatul educational restrâns stimulativ nefavorizat 

de relațiile interpersonale existente. 

Dezinteresul elevilor privind păstrarea și întreținerea 

spațiilor școlare. 

 

 

● Educație sensibilă la gen. 

Plecarea părinților în străinătate,lăsarea copiilor în 

grija bunicilor,rudelor. 
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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 

2021-2022 
Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

1.1 10 9  

1.2 5 5  

1.3 5 3  

2.1 6 6  

2.2 6 4  

2.3 6 6  

3.1 8 8  

3.2 7 6  

3.3 7 4  

4.1 13 11  

4.2 14 12  

4.3 7 7  

5.1 6 4  

Total   85% 

 

* 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 

2021/2022 18 16 2 0 0 

  

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 

2021/2022 3 Se aprobă - 

 
 
 
 
 
Semnătura cadrului de conducere  _______________________ 
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