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CUPRINS: 

DIMENSIUNEA I. SĂNĂTATE, SIGURANŢĂ, PROTECŢIE  

Standard 1.1 Asigurarea securităţii şi protecţiei tuturor copiilor  

Standard 1.2 Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției  

integrității fizice și psihice a fiecărui elev/ copil  

Standard 1.3 Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea  

unui mod sănătos de viață  

DIMENSIUNEA II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ  

Standard 2.1 Copiii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele  

vieţii şcolare  

Standard 2.2 Instituţia şcolară comunică sistematic şi implică familia şi  

comunitatea în procesul educaţional  

Standard 2.3 Şcoala, familia şi comunitatea îi pregătesc pe copii să conveţuiască  

într-o societate interculturală bazată pe democraţie  

DIMENSIUNEA III. INCLUZIUNE EDUCAŢIONALĂ  

Standard 3.1 Instituţia educaţională cuprinde toţi copiii, indiferent de  

naţionalitate, gen, origine şi stare socială, apartenenţă religioasă, stare a sănătăţii şi  

crează condiţii optime pentru realizarea şi dezvoltarea potenţialului propriu în  

procesul educaţional  

Standard 3.2 Politicile şi practicile din instituţia de învăţământ sunt incluzive,  

nediscriminatorii şi respectă diferenţele individuale  

Standard 3.3 Toţi copiii beneficiază de un mediu accesibil şi favorabil  

DIMENSIUNEA IV. EFICIENŢĂ EDUCAŢIONALĂ  

Standard 4.1 Instituţia creează condiţii de organizare şi realizare a unui proces  

educaţional de calitate  

Standard 4.2 Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaţionale în raport  

cu finalităţile stabilite prin curriculumul naţional  

Standard 4.3 Toţi copiii demonstrează angajament şi implicare eficientă în  

procesul educaţional  

DIMENSIUNEA V. EDUCAŢIE SENSIBILĂ LA GEN  

Standard 5.1 Copiii sunt educaţi, comunică şi interacţionează în conformitate cu  

principiile echităţii de gen  

 

 

 

 

 



Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

Standard 1.1. Asigurarea securității și protecției tuturor copiilor. (Punctaj maxim acordat – 10) 

Domeniu: Management 

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

a respectării normelor sanitaro-igienice 

 

Dovezi   

1. Autorizația sanitară de funcționare a instituției nr.002249/2019 valabilă până la 

02.09.2024 

2.Registre medicale cu date despre starea de sanatate a elevilor. 

3.Autorizația sanitar-veterinară de funcționare a institutiei (ANSA) seria 

ASVF  0025259 

4.Act de control al serviciului apararii impotriva incendiilor.(nr. 11316/2018) 

5.Plan managerial anual al IP Gimnaziul „V. Alecsandri” pentru anul de studii 

2021-2022, discutat și aprobat la ședința Consiliului de Admininstratie(CA), 

proces-verbal nr.2 din 09.09.2021, activități planificate în Capitolul XIV 

„Asigurarea protecției vieții și sănătății elevilor”; 

6.Statutul  IP Gimnaziul „V. Alecsandri”  înregistrat de Ministerul Justiției al 

Republicii Moldova cu numărul 442 din 13.12. 2012; 

7.Regulamentul de organizare și funcționare a IP Gimnaziul „V. Alecsandri”   

discutat și aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 3 din 03.09.2018, cu toate 

modificările ulterioare (proces-verbal nr.1 din 04.09.2020); 

10.Planul de dezvoltare strategic a IP Gimnaziul „V. Alecsandri” aprobat la 

ședința Consiliului de Administrație, proces-verbal nr. 2 din 09.09.2020; 

Componenta strategică paragraf 5.2: Ţinta nr.2 „Asigurarea condiţiilor optime de 

studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate”, 

Componenta operaţională VI Programul: „Asigurarea protecţiei vieţii şi sănătăţii 

elevilor”; 

11. Proces-verbal al probelor de laborator a apei potabile din robinet nr.20004807 

din 17.01.2020, eliberat de Centru de Sănătate Publică Cahul 

12.Schema de evacuare a elevilor și personalului în cazuri de situații excepționale. 

 

 

Constatări  Administrația instituției deține documentația tehnică, sanitaro - igienică și 

medicală prin care se atestă pregătirea școlii pentru desfășurarea procesului 

educational în context epidemiologic de COVID-19; 

Administrația gimnaziului monitorizează permanent respectarea normelor 

sanitaro-igienice și de securitate tehnică. Starea sanitaro-igienică, profilaxia, 

evidența sănătății copiilor/ elevilor și angajaților este asigurată de asistenta 

medicală a gimnaziului; 

Mai puțin se colaborează cu instituțiile de specialitate în domeniul securității, 

protecției civile, situațiilor excepționale, medico – sanitare, Inspecția Muncii, 

etc. 



Pondere și 

punctaj  

acordat  
 

 

Pondere :1 

 

0,75x1=0,75 

 

0,75 p 

 

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

programului educative 

Dovezi  • Planul de dezvoltare instituțională 2021 – 2026 (ținta 2, programul Asigurarea 

protecției vieții și sănătății elevilor); 

• Plan managerial anual al IP Gimnaziul ”V. Alecsandri”pentru anul de studii 

2021 – 2022, discutat și aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.1 din 

04.09.2021, activități planificate în Capitolul XIV „Asigurarea protecției vieții 

și sănătății elevilor”; 

• Fișa-post a cadrului didactic cuprinde rubrica responsabil de viața și 

securitatea elevilor, a paznicului cuprinde rubrica asigurarea pazei și securității 

instituției; 

• Graficul de serviciu al cadrelor didactice avizat la şedinţa administraţiei 

gimnaziului cu cadrele didactice, proces verbal nr.1 din 07.09.2021; 

• Schema de evacuare a elevilor și personalului în cazuri de situații excepționale; 

• Regulamentul intern al IP Gimnaziul ”V. Alecsandri”aprobat prin ordinul nr.1 

din 02.09.2018 și anexa la Regulament în vedrea asigurării funcționării 

instituției în condiții de siguranță pe timp de pandemie de COVID-19; 

• Regulamentul de organizare și funcționare a IP Gimnaziul ”V. Alecsandri”, 

aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 3 din 03.09.2018, cu toate modificările 

ulterioare (proces-verbal nr.1 din 04.09.2021); 

• Securitatea teritoriului școlii: gard în jurul teritoriului școlii;  

• Asigurarea cu medicamente, facturi fiscale: nr. AAJ9896943, din 24.08.2020 

în suma de 500 lei; AAJ5240148 din 10.08.2020 în suma de 500,00 lei;  

• Familiarizarea elevilor cu regulile de respectare a normelor de securitate (ed. 

fizică, ed. tehnologică, chimie, informatică, fizica), registrele cu semnăturile 

elevilor; 

 

Constatări  Administraţia instituţiei asigură securitatea şcolii şi a teritoriului adiacent 

acesteia. Este prevăzut compartiment aparte în PDI, este prezent ordinul 

directorului cu privire la angajarea personalului de pază: 3 paznici, 2 unităţi de 

femeie deserviciu, ce dispun de fişe de post, grafic de serviciu. Teritoriul este 

îngrădit. Se asigură siguranţa elevilor pe durata programului şcolar, la activităţile 

şcolare şi extraşcolare, sunt afişate informaţii relevante siguranţei pe panoul 

informativ, pe holuri sunt scheme ale planului de evacuare din clădire. Este 

prezent ordinul despre avertizarea elevilor la regulile de securitate, elevi, părinţi.  

 

Pondere și 

punctaj  

acordat  
 

 

Pondere : 1 

 

0,75X1=0,75 

 

0,75 p. 

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



Dovezi  • Evaluări sumative pentru pentru anul de studii 2021-2022 (planificate în 

planurile de lungă durată la disciplinele școlare); 

• Graficul (lunar) desfășurării testelor de evaluare la disciplinele școlare sunt 

repartizate uniform, nu mai mult de 1 per zi, incluse în Catalogul școlar al 

clasei, arhivate în Dosarul „Orarul desfășurării Evaluării sumative”; 

• Orarul lecțiilor/activităților extracurriculare, elaborat echilibrat, unde 

disciplinele exacte alternează cu celelalte, aprobat la ședința Consiliului de 

Administrație, proces-verbal nr.1 din 09.09.2021; 

• Orarul sunetelor/orarul deservirii elevilor la cantină, aprobat la ședința 

Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 din 09.09.2021; 

• Plan de acţiuni privind respectarea cerinţelor sanitare pe timp de pandemie 

de COVID-19 pentru anul de studii 2021-2022, coordonat cu DGÎ Cahul, 

aprobat la şedinţele CA, proces verbal nr.1 din 24.08.2021;  

• Registrul de evidenţă a orelor înlocuite. 

Constatări  Instituția respectă integral cerințele de proiectare orară a activităților 

educaționale și asigură un program echilibrat și flexibil în care sunt incluse orele 

de instruire în corespundere cu Planul-cadru, activitățile extracurriculare, 

ţinându-se cont de prevederile tuturor actelor normative în context 

epidemiologic de COVID-19. În elaborarea orarului s-a ținut cont de 

particularitățile de vârstă ale copiilor și parțial de gradul de dificultate a orelor de 

instruire. Orarul sunetului este reglementat, se respectă durata lecţiilor şi 

recreaţiilor. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  
 

 

Pondere : 2 

 

0,75 x 2 = 1,5 

 

1,5p. 

 

Domeniul: Capacitatea instituțională  

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

etc., corespunzător particularităților  psihofiziologice individuale.  

 

Dovezi  • Catalogul școlar/ Caietul dirigintelui; 

• Registrul bunurilor materiale, act de predare-primire a băncilor şi scaunelor, 

pentru clasa de elevi; 

Numărul de locuri de lucru la mese/ bănci corespunzător numărului de elevi; 

• Mese și scaune corespunzătoare vârstei, înălțimii și taliei elevilor; 

• Clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar, gimnazial; 

• Spațiile educaționale specifice activităților (sala de festivități, cabinetul 

de informatică, sala de sport, teren sportiv, biblioteca şcolară); 

Constatări  Instituţia de învăţământ asigură fiecărui elev din şcoală un loc de lucru în bancă 

/ la masă, corespunzător taliei sale, acuităţii vizuale şi auditive, particularităţilor 

psihofiziologice individuale. Sunt actele de predare –primire a mobilierului. 

Suprafața totală a sălilor de clasă corespunde normelor sanitaro-igienice raportate 

la numărul de copii. Cantina școlară dispune de mobilier corespunzător. În sălile 

de clasă iluminarea naturală și artificială este bună 



Pondere și 

punctaj  

acordat  
 

 

Pondere : 1 

 

1 x 1 = 1 

 

1p. 

 

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

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

Dovezi  • Registru de inventariere; 

• Registrul de evidenţă a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor şi materialelor 

de sprijin la disciplinele școlare; Facturi fiscale pentru procurarea 

echipamentelor și materialelor necesare:  

• Normele de securitate și sănătate în muncă în sala de clasă la, în sala de sport, 

în sala de informatică, chimie, fizică, bilogie; 

• Plan de curăţenie şi dezinfecţie, grafice de igienizare a spațiilor, aprobate la 

ședința Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.1 din 24.08.2021; 

• Mese și scaune corespunzătoare vârstei, taliei și înălțimii elevilor; 

• Terenul de sport/ sala de sport corespund normelor și cerințelor de securitate 

și siguranță; 

Activitatea cabinetului medical conform programului stabilit. 

Constatări  • Echipamentele, utilajele, dispozitivele, ustensilele si materialele utilizate 

sant verificate periodic din puct de vedere al sigurantei utilizarii. 

• Echipamentele din  laboratoare de fizica, chimie si biologie sunt 

invechite.  

Pondere și 

punctaj  

acordat  
 

 

Pondere : 1 

 

1 x 0,5 = 0,5 

 

0,5p. 

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  • Registru sanitar; 

• Lista produselor alimentare promovate, limitate și interzise 

• Blocul alimentar (sala de preparare a mesei, sală de mese); 

Mobilier și echipamentele blocului alimentar (frigidere-2,congelator-1, plită de 

gaz cu cuptor  electric-2, lavoare-4, cazan de gaz-1, mese, scaune, dulapuri 

pentru păstrarea veselei; 

• Ordinul nr. 13 din 02.09.2021 cu privire la crearea comisiei de triere; 

• Controlul medical al angajaților blocului alimentar; 

• Meniul-model săptămânal coordonat cu șeful CSP și aprobat de directorul 

instituției ianuarie 2021; Igienizarea veselei și a spațiilor blocului alimentar/ 

conform graficului elaborat și amplasat în holurile instituției; 

Constatări  Instituţia de învăţământ asigură spaţiu pentru servirea hranei care corespund 

normelor sanitare în vigoare privind siguranţa, accesibilitatea, funcţionalitatea şi 

confortul elevilor.Este paşaportul sanitar, lista produselor alimentare promovate, 

limitate şi interzise, fişele examenelor medicale, etc.. 



Pondere și 

punctaj  

acordat  
 

 

Pondere : 1 

 

1 x 1 = 1 

 

1p. 

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

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii.  

 

Dovezi  -WC-uri separate pentru băieţi şi fete, în incinta instituţiei, unde se respectă 

stringentele de intimitate; 

• Apă caldă, săpun lichid, 3 lavoare  cu săpun lichid 

• Spațiile sanitare sunt igienizate cu regularitate conform graficului (se 

folosesc pastile pe bază de clor: Javel Chin (Cerificat de avizare sanitară nr. 

00102 din 28.12.2020; 

• Accesibilitatea în blocurile sanitare; 

 

Constatări  Instituția respectă în totalitate normele de funcționalitate și confort pentru elevi în 

spațiile sanitare, care sunt amplasate în incinta instituției, permanent igienizate și 

dotate cu apă , săpun, WC-urile respectă stringentele de intimitate. 

Accesibilitatea în blocurile sanitare este asigurată pentru toți elevii.(Lipseste apa 

calda, uscătoare electrice pentru mâini) 

Pondere și 

punctaj  

acordat  
 

 

Pondere : 1 

 

1 x 0,5 = 0,5 

 

0,5p. 

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

Dovezi  Stingătoare cu termene de valabilitate actuale (2022) / Panou antiincendiu situat 

în interiorul instituției, dotat cu ladă de nisip, lopată, hârleț, căldare,  topor;

 Trei ieșiri de rezervă accesibile și dotate cu indicatoare de direcții; 

Schema de evacuare a elevilor și personalului în cazuri de situații excepționale, 

indicatoare de direcție amplasate la locuri vizibile; 

Constatări  • Istitutia de invatământ dispune de mijloace antiincendiare si esire de 

rezerva. 

• 2. Elevii sunt familiarizati  cu  instructiunile  de comportament in caz de 

calamnitate naturala. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  
 

 

Pondere: 1 

 

1 x 1 = 1 

 

1p. 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional:  

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

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

Dovezi  • Planul de dezvoltare strategică al IP Gimnaziul „V.Alecsandri”, avizat la 

ședința Consiliului Profesoral, proces-verbal nr.1 din 04.09.2021 și aprobat 

la ședința Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 din 09.09.2021; 

Componenta strategică paragraf 5.2: Ţinta nr.2 „Asigurarea condiţiilor 

optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de 

calitate”, Componenta operaţională VI – Programul: „Asigurarea protecţiei 



vieţii şi sănătăţii elevilor”; 

• Plan managerial anual al Planul de dezvoltare strategică al IP Gimnaziul 

„V.Alecsandri”, avizat la ședința Consiliului Profesoral, proces-verbal nr.1 

din 04.09.2021 și aprobat la ședința Consiliului de Administrație, proces-

verbal nr.2 din 09.09.2021; Componenta strategică paragraf 5.2: Ţinta nr.2 

„Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării 

unui învăţământ de calitate”, Componenta operaţională VI – Programul: 

„Asigurarea protecţiei vieţii şi sănătăţii elevilor”; 

• Plan managerial anual al IP Gimnaziul „V.Alecsandri”,  pentru anul de studii 

2021 – 2022, discutat și aprobat la ședința Consiliului Profesoral, proces-

verbal nr.1 din 04.09.2021, activități planificate în Capitolul XIV 

„Asigurarea protecției vieții și sănătății elevilor”; 

• Plan de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea Săptămânii 

„Siguranța are prioritate” (01.09 – 10.09.2020); 

• Scenarii ale activităților/ aplicațiilor practice: Atenție, focul!, Atenție, 

drumul! -pentru elevii din clasa a IV-a; Prevenirea Violenței - pentru elevii 

clasei a VII-a; 

„Modul sănătos de viață” - pentru elevii clasei a III-a; 

• Listele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securităţii în şcoală (la 

orele de fizică, chimie, biologie, informatică, educaţie tehnologică, educație 

fizică; 

 

Constatări  • Cadrele didactice desfăşoară cu elevii lectii (activităţi), ce vizează 

învăţarea şi respectarea regulilor de circulaţie rutieră . 

• Cadrele didactice desfăşoară activităţi cu tehnica securităţiiin mediul 

şcolar  şi în cotidian de prevenire a situaţiilor de risc(incendiu, 

cutremur,etc.) şi de acordare a primului ajutor. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  
 

 

Pondere :1 

 

1 x 1 = 1 

 

1p. 

 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 1.1 : 8,00 puncte 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției 

integrității fizice și psihice a fiecărui elev/ copil (Punctaj maxim acordat – 5) 

                                           Domeniu: Management  

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

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

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

ANET.  

Dovezi 

1.Catalogul clasei, planificări de lungă durată la managementul clasei, proiecte de 

scurtă durată; 

2.Planul de dezvoltare strategică al IP Gimnaziul ”V. Alecsandri” pentru anii de 

studii 2021 -2026, avizat la ședința Consiliului Profesoral, proces-verbal nr.1 din 

04.09.2021, aprobat la ședința Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 



din 09.09.2021: Componenta strategică paragraf 5.2 Ţinta nr.6 „Dezvoltarea 

relaţiilor comunitare în vederea accesării, derulării şi valorificării proiectelor de 

interes comun; Componenta operaţională VI: Programul „Educaţie pentru 

dezvoltarea comunităţii”; 

3.Planul managerial pentru anul de studii 2021 – 2022, aprobat la ședința 

Consiliului Profesoral, proces-verbal nr.1 din 04.09.2021. Domeniul funcţional: 

„Comunitate şi parteneriate”; 

4.Planul de acțiuni de aplicare a „Metodologiei privind organizarea instituțională 

și intervenției a lucrărilor instituției în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, 

trafic al copilului” pentru anii de studii 2021 – 2022; 

5.Planul de acțiuni de prevenire/ intervenție în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului, aprobat la ședința Consiliului Profesoral, proces-

verbal nr.1 din 04.09.21; 

Constatări 

   Admininstraţia instituţiei colaborează cu părinţii elevilor /tutorii,reprezentaţii 

lor legali, cu alte instituţii cu atribuiri legale în acest sens, în aplicarea procedurii 

legale de organizare şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei în cazurile de abuz, 

neglijare,exploatare, trafic al copilului. 

   Admininstraţia instituţiei informează personalul, elevii, păriţii sau, după caz 

tutorii/ reprezentanţi legali asupra procedurii legate organizare şi intervenţie a 

lucrătorilor instituţiei în cazrile de ANET al copillui. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 

1 

 1 x 0,75 = 0,75 

 

0,75 

Domeniu: Capacitate instituțională                                                                                                             

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

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

copilului. 

Dovezi 

1.Planul de formare continuă și perfecționare pentru anul de studii 2021 – 

2022 ( În Planul managerial anual;) 

2.Certificate despre formarea de referinţă, în dosarul angajatului, în Portofoliul 

profesional al cadrului didactic; 

3.Ordinele administrației  cu referire la activitățile de formare profesională a 

cadrelor didactice și de conducere 

4.Registrul de evidență a sesizărilor cazurilor de abuz; 

5.Registrul de evidență a copiilor din grupul de risc; 

6.Procese-verbale ale ședințelor cu părinții; 

7. Fișe de post ale angajaților; 

Constatăr

i 

   Angajații gimnaziului sunt informați cu legislația privind protecția fizică și 

psihică a fiecărui copil, fapt demonstrat de semnăturile membrilor corpului 

didactic. În Regulamentul de organizare și funcționare a instituției sunt prevăzute 

acțiuni ce țin de combaterea/profilaxia cazurilor de ANET. În instituție se 

organizează activități de formare a cadrelor didactice în vederea acordării 

ajutorului în cazul abuzului fizic, psihic și sexual asupra copilului. Instituția 

dispune de personal calificat pentru prevenirea/ intervenția în cazurile ANET 

și valorifică resursele existente în comunitate pentru protecția integrității fizice 

și psihice a fiecărui copil. 



Pondere 

și 

punctaj 

Pondere: 

1 

1 x 0,75 = 0,75 

 

Punct

aj:  

0,75p. 

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 

• Plan managerial anual al IP Gimnaziul ”V. Alecsandri” pentru anul de studii 

2021 – 2022, discutat și aprobat la ședința Consiliului Profesoral, proces-

verbal nr.1 din 04.09.2021, activități planificate în Capitolul XIV „Asigurarea 

protecției vieții și sănătății elevilor” – Programul de activitate privind 

combaterea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului; 

• Planul de activitate a directorului adjunct pentru educație pentru anul de studii 

2021 – 2022, discutat la ședința Consiliului Profesoral, proces-verbal nr.1 din 

04.09.2021, activități planificate în Programul de activitate a comisiei 

metodice de consiliere și dezvoltare personal: dirijarea și evaluarea 

activităților educative; Capitolul III. Asigurarea Protecției vieții și sănătății 

elevilor; Capitolul IV. Protecția drepturilor copilului. Programul de activitate 

privind prevenirea delivenței juvenile de comun cu organelle abilitate în 

domeniul respectiv. 

• Lista elevilor cu comportament deviant. Registrul de evidență a copiilor din 

grupul de risc; 

• Proiecte didactice la Managmentul clasei cu subiectul „Adolescentul în 

conflict cu legea”; „Legea ne apără, dar și ne pedepsește”; 

• Procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii; 

• Proces-verbal nr.3 din 06.10.2020 al ședinței Comisiei metodice de consiliere 

și dezvoltare personală, „Organizarea și desfășurarea decadei informaționale 

„Să creștem fără violență” 

 

Constatări 

   Cadrele didactice realizează activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în 

şcoală.(relaţii elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar) 

   Cadrele didactice colaborează cu părinţii elevilor, sau, după caz, cu tutorii/ 

reprezentanţii lor legali, cu APL şi cu alte instituţii cu atribuţii legaleîn 

activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor:  

 1 x 1 = 1 

Punctaj:  

1p. 

Indicator: 1.2.4. Accesul elevilor/copiilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltăriifizice, 

mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor instituției în activitățile de 

prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății. 

Dovezi 

1.Plan de activitate a centrului de resurse/ serviciul de consiliere scolară şi de 

integrare în viaţa socială(apr.CP. nr.2 din 10.09.2021) 

2.Dosarele elevilor. 

3Echipa de elaborare a planului educaţional individualizat.(Ord. 14 din 

05.09.2021) 

4.Fişe de monitorizare a copilului. 



5.Fişe de evaluare a activităţilor cu parintii. 

6.Lucrări efectate de elevi. 

7.Fotografii de la activităţi  (Linc) 

Constatăr

i 

   Copii au acces la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, mintale 

şi emoţionale. 

   Personalul instituţiei , elevi, părinţi, tutori/repreentaţii legali, APL şi celelalte 

istituţii legale sunt implicaţi în companiile de prevenire a comportamentelor 

dăunătoare sănătăţii. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

2 x 0,75 = 1,5 

 

Punctaj:1,5 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 1.2    -    4,25. puncte 

Standard 1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unuimod 

sănătos de viață                                  (Punctaj maxim acordat – 5) 

Domeniu: Management 

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

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

copiilor,în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate. 

Dovezi 

 

1.Planul de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2026, avizat la ședința 

Consiliului Profesoral, proces-verbal nr.1 din 04.09.2021, aprobat la ședința 

Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.1 din 09.09.2021; 

2.Planul managerial anual pentru anul de studii 2021 – 2022, aprobat la ședința 

Consiliului Profesoral, proces-verbal nr. 1 din 04.09.2021, Capitolul XIV. Asigurarea 

protecţiei vieţii şi sănătăţii elevilor; 

3.Planul de acțiuni al instituției privind promovarea sănătății în rândul elevilor/ 

părinților/ angajaților, aprobat la ședința Consiliului Profesoral, proces-verbal nr. 1 din 

04.09.2021; 

4.Documente care reflectă dozarea temei pentru acasă:Catalogul școlar, agenda 

elevului, Proiectul de scurtă și lungă durată al cadrului didactic, procese-verbale ale 

comisiilor metodice etc.; 

5.Actualizarea documentului Instrucțiunea privind Managementul temelor pentru 

acasă la ședința Consiliului Profesoral și ședințele Comisiilor Metodice la disciplinele 

școlare, la început de an școlar; 

6.Dosarul Comisiei metodice de Consiliere și dezvoltare personală: procese-verbale, 

planuri ale activităților, materiale, Proiecte didactice de lungă și de scurtă durată la 

Dezvoltarea personală; 

7.Ședințe de informare cu părinții pe segmentul susținerii sănătății fizice și mintale a 

elevilor, procese-verbale ale ședințelor cu părinții la nivel de clasă; 

Informațiile pe panoul informativ al instituției reflectă diferită informație despre 

sănătate și adaptată la fiecare nivel de școlaritate; 

 



Constatăr

i 

Admininstraţia instituţiei, cadrele didactice colaborează cu părinţii elevilor, sau, după 

caz cu tutorii/repreentanţii lor legali, cu serviciile publice de sănătate în promovarea 

valorii sănătăţii fizice şi mentale, stilului sănătos de viaţă în institţie şi comnitate. 

Pondere 

și 

punctaj 

Pondere

: 2 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

             2 x 1 = 2 

Punctaj:2p. 

Domeniul: Capacitate instituțională 

Indicator: 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor 

materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională 

etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor. 

Dovezi 

1.Activitati de psihoprofilaxie cu elevii  

2. Boxa increderii 

Constatări 

Prin activitatile realizate am tinut cont de: 

- formarea climatului pozitiv în clasă, a mediului educațional sensibil la 

necesitățile,interesele și drepturile fiecărui elev, inclusiv a celor cu cerințe 

educaționale special. 

- Identificarea elevilor predispuși spre comportament agresiv și de victimă și 

observarea timpurie a conflictelor interpersonale. 

 -Oferirea la timp a ajutorului și susținerii elevilor în scopul prevenirii violenței și 

diminuării consecințelor acesteia,colaborarea în acest sens cu părinții elevilor, 

psihologul, pedagogul social și alți angajați ai instituției de învățământ(lipsa 

psihologului se simte) 

Pondere 

și punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor:  

1 x 0,75 = 0,75 

Punctaj:  

0,75p 

Domeniu: Curriculum / proces educațional                                                                                                          

Indicator: 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de 

prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de prevenire a surmenajului și 

de profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea accesului elevilor/ copiilor 

la programe ce promovează modul sănătos de viață. 

Dovezi 

      1.    Proiectarea de lunga durata a dirigintilor. 

      2.    Agenda dirigintelui. 

1. Registrl clasei. 

2. Dozarea temelor petru acasă în agendele elevilor. 

3. Procese verbale ale şedinţelor cu părinţii. 

4. Chestionare, teste, anchete, fişe de evaluare la clasă. 

5. Rapoarte de activitate a diriginţilor. 

6. Portofoliile cadrelor didactice. 

7. Boxa de sugestii ale elevilor la clasa 

      10. Informaţii pe panoul de afisaj. 

       11.Activităţi intelectuale alternate cu cele fizice în procesul educaţional;  

Constatări 

• Cadrele didactice prin orele de dirignţie şi activităţi extracrriclare, 

încurajează sprijină elevii să manifeste iniţiativă şi sî realizeze activităţi de 

promovare a modului sănătos de viaţă, de prevenire a riscurilor de accident, 

îmbolnăviri. 



• Cadrele didactice ia ăsri de ameliorare şi de preveirea surmenajului şi de 

profilaxie a stresului psihosomatic pe parcursul procesului educaţional. 

Pondere 

și 

punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

 2 x 1 = 2 

Punct

aj:  

2p. 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 1.3 -  4,75 puncte 

Dimensiune I. 

 SĂNĂTATE, 

SIGURANȚĂ, 

PROTECȚIE 

 

Puncte  forte Puncte slabe 

• instituția asigură securitatea și 

protecția tuturor elevilor; 

• instituția colaborează cu familia în 

direcția protecția vieții și sănătății 

copiilor; 

• instituția oferă servicii de suport 

pentru promovarea unui mod 

sănătos de viață; 

instituţia valorifică resursele materiale 

existente pentru asigurarea sănătăţii, 

siguranţei şi protecţiei copiilor. 

• baza tehnico-materială 

modestă 

• lipsa unui psiholog școlar 

• volum limitat de apă . 

 

 

Dimensiune II PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

Dimensiune II PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

 

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

* [Standardul nu se aplică in IET]                                             (Punctaj maxim acordat – 6) 

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 

1. Proiectul de dezvoltare instituționala pentru anii 2021-2026, aprobat la şedinţa 

Consiliului Profesoral, proces verbal nr.1 din 23.08.21 (anexa 1); 

2.Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022, avizat la ședința Consiliului 

Profesoral, proces verbal nr.1 din 23.08.21(anexa 2); 

3.Regulamentul intern al gimnaziului aprobat la ședința CA, proces verbal nr.2 din 10.09.21 

(anexa 3) 

3.Procese-verbale ale Consiliului de Administrație; 

4.Procese-verbale ale Comisiilor metodice; 

5.Interviuri individuale; 

6. Chestionare elaborate de diriginți și administrație; 

7.Informări scrise; 

8..Panoul de afișaj; 

9. Rețele de socializare ; 



10.Boxa de opinii (resp.Ord. nr. 46 din 04.01.2021); 

Constatăr

i 

*Administrația instituției oferă tuturor elevilor informații complete și în timp util pe 

subiecte ce țin de interesul lor imediat, referitoare la aspectele veții școlare și extrașcolare. 

* Administrația instituției are definite în planul strategic și operațional mecanisme de 

asigurare a participării elevilor la soluționarea problemelor și luarea deciziilor care vizează 

direct viața lor școlară. 

*Cu părere de rău, elevii mai puțin iau parte în cadrul consiliilor administrative și 

profesorale. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

1x 0,75= 0,75p 

Punctaj:  

0,75p 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi 

1.Consiliul de elevi.( M01-5) 

2.Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului de elevi, aprobat la CP nr.  2   

din 10.   09.2021; 

3.Planul de activitate al CE, (M01-5) 

4. Raportul de activitate al CE (pr.verbal nr. 7  din  30.05.2021); 

Constatăr

i 

*În instituție există Consiliul elevilor, ales în mod democratic. 

*Consiliul are întocmit propriul plan de acțiuni și funcționează conform 

regulamentului,participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi. 

* Consiliul elevilor are portofoliul cu toate materialele acumulate: chestionare, procese-

verbale, note informative , scenarii ale activităților extracurriculare. 

*Unele acțiuni nu s-au realizat în anul precedent ,din cauza situației create de pandemie. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

2x0,5= 1p 

Punctaj:  

1 p 

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

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

etc.)  . 

Dovezi 

1.Informări scrise; 

2.Panoul de afișaj; 

3.Consultații individuale; 

4. Pagina de Facebook a instituției; 

5.Boxa de opinii; 

6. Linia verde; 

7.Expunerea și argumentarea opiniilor în timpul orelor; 

8.Ora de dezvoltare personală/ educație pentru sănătate/ managementul clasei; 



Constatăr

i 

*Instituția dispune de mijloace de comunicare : panou informativ, boxa de opinii, linia 

verde, rețele de socializare, unde elevii sunt liberi pentru a-și exprima opinia cu privire la 

toate aspectele de interes. 

*Elevii sunt liberi pentru a-și expune și argumenta opinia și în timpul orelor.   

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 1  

Autoevaluarea conform criteriilor:  

1x 1= 1p 

Punctaj:  

1p 

Domeniu: Curriculum / proces educațional 

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

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

propriului progres. 

Dovezi 

1.Catalogul școlar; 

2.Asistența la ore. 

 3..Implicarea/organizarea  activităților extradidactice.(Fotografii, video, lucrări 

confecționate) activități extradidactice 

4. Concursuri interne (Diplome) link; 

5. Olimpiade ( Diplome) ; 

6.Rapoarte de autoevaluare a cadrelor didactice; 

7.Note informative; 

8.Chestionare; 

19.Fișe de asistență la activitățile extracurriculare; 

10.Aplicarea evaluărilor la decizia administrației/ direcției de învățământ/ minister; 

11.Testul RAVEN; 

12.Voluntariat, salubrizarea parcului din centrul satului;  

13.Implicarea elevilor în proiecte la nivel de clasă/ instituție/comunitate; 

14.Selectarea disciplinilor opţionale conform cererilor depuse; 

15.Organizarea zilei Autoconducerii; 

 

Constatăr

i 

*Cadrele didactice încurajează participarea elevilor la soluționarea problemelor la nivel de 

clasă și la nivel de școală prin implicarea lor în diverse proiecte educaționale, activități 

extracurriculare și acte de voluntariat. 

*Elevii , în cadrul orelor și activităților educaționale, își exprimă opinia personală 

referitoare la demersul educațional realizat și se implică sistematic în evaluarea propriului 

progres școlar, completând tabelul de performanță. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

2x1=2p 

Punctaj:  

2p 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 2.1 :   4,75 puncte 

 

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

decizional                                      (Punctaj maxim acordat – 6) 

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 

https://d.docs.live.net/ec5298291551d6cf/Desktop/activități%20extradidactice
https://d.docs.live.net/ec5298291551d6cf/Desktop/Concursuri%20interne


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 

1. Regulamentul intern al gimnaziului aprobat la ședința CA, proces verbal nr.2 din 09.09.21  

2.Ședințe cu părinții la nivel de instituție / clasă. ( Note informative, procese-verbale) 

3. Comitetul de părinți al clasei 

4. Includerea părinților în componența consiliului de administrație; 

5. Interviuri, chestionare.( Se regăsesc în portofoliul fiecărui diriginte); 

6. Rețele de socializare; 

7. Vizite la domiciliu; 

8.Informări scrise( agenda elevului); 

9.Consultații individuale; 

10. Tabelul de performanță (dosarul personal al elevului);  

Constatăr

i 

*Se organizează periodic ședințe cu părinții la nivel de instituție și clasă. 

*În fiecare clasă este constituit Comitetul de părinți, care este promovat în structurile 

decizionale ale școlii și le aplică consecvent. 

*Administrația instituției are elaborate proceduri de informare  periodică a părinților despre 

rezultatele copiilor la nivel de clasă/ școală. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

1x 0,75=0,75p 

Punctaj:  

1p 

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 

1.Biblioteca satului,( fotografii); 

2.Casa de cultură ,(fotografii); 

3. Grădinița ,,Vișina”; 

3.Primăria. Activități de voluntariat( salubrizarea parcului din centrul satului ) 

4. Juniori activi Taraclia de Salcie ( pagină de socializare pe Facebook) 

5. Acordul de parteneriat cu IP Gimn.,,D.Cantemir”, s.Tartaul de Salcie 

6 Acordul de parteneriat cu IP Gimn.,,Nicolae Iorga”, s.Burlacu 

7. Acordul de parteneriat cu IP Gimn.,,B.P.Hasdeu”, s.Tătărăşti 

Constatăr

i 

*Elevii și cadrelele didactice sunt implicate în diverse activități extradidactice în colaborare 

cu bibliotecara satului și a directorului Casei de cultură. 

*Anul acesta au fost semnate acorduri de parteneriat cu gimnaziile din satele vecine. 

*Împreună cu primăria au avut loc activități de salubrizare a parcului din centrul satului. 

 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

1x1=1p 

Punctaj:  

1p 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

mijloace democratice de comunicare, implicarea părinților și a membrilor comunității în activități 

organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate pentru toți copiii. 

Dovezi 1.Planul activității Consiliului de Administrație ( componența consiliului); 

https://www.facebook.com/Juniori-activi-Taraclia-de-Salcie-104745081105364/?__cft__%5b0%5d=AZXPMH3Byy3O0iMBpLtmbOKlL_OaE_8UDFJbU903X3dhXb38yAH14NChbhPneIJ6sSFNgY_ZGShuFLY7klL7sTd0BmTh7TGBNSfput1dGvsyDSYfD0aCZRKlkhvF2NQ06MY7Vo6ecOJfBq0IQOOn0Zv8DiPrM9QNuTgIiD__80prSrEApvXq1WAIFntxhb7fEYDHo3mJDcF2QT8j6GGMiw7Nem8iwh4xdsbxb-VQQDOlq0_I-X_VPKA3LH0iBpv9Z10&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/Juniori-activi-Taraclia-de-Salcie-104745081105364/?__cft__%5b0%5d=AZXPMH3Byy3O0iMBpLtmbOKlL_OaE_8UDFJbU903X3dhXb38yAH14NChbhPneIJ6sSFNgY_ZGShuFLY7klL7sTd0BmTh7TGBNSfput1dGvsyDSYfD0aCZRKlkhvF2NQ06MY7Vo6ecOJfBq0IQOOn0Zv8DiPrM9QNuTgIiD__80prSrEApvXq1WAIFntxhb7fEYDHo3mJDcF2QT8j6GGMiw7Nem8iwh4xdsbxb-VQQDOlq0_I-X_VPKA3LH0iBpv9Z10&__tn__=kC%2CP-R


2. Procese –verbale ale Consiliului de Admistrație; 

3. Procesele verbale ale ședințelor cu părinții; 

4. Grupuri create la nivel de clase, prin intermediul cărora părinții își pot exprima opinia, pe 

toate aspectele de interes; 

5.Informarea periodică a părinților prin însemnări în agenda elevului și consultații 

individuale; 

6..Rețele de socializare; 

7.Panoul de afișaj; 

Constatăr

i 

*Instituția are un consiliu de administrație cu reprezentanți ai părinților,care ia decizii și 

activează în baza unui plan coordonat și  orientat spre asigurarea educației de calitate 

pentru toți copiii. 

*La necesitate se creează grupuri intersectoriale de intervenție din care fac parte 

reprezentanți ai școlii, familiei și comunității care soluționează problemele identificate. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

2 x0,75= 1,5p 

Punctaj:  

1,5p 

Domeniu: Curriculum / proces educațional 

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

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

altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional. 

Dovezi 

1.Proiectul de dezvoltare instituționala pentru anii 2021-2026, aprobat la şedinţa Consiliului 

Profesoral, proces verbal nr.1 din 23.08.21 (anexa 1); 

2.Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022, avizat la ședința Consiliului 

Profesoral, proces verbal nr.1 din 23.08.21(anexa 2); 

3.Ședințe cu păriții. (note informative); 

4.Procesele-verbale ale ședinților cu părinții; 

5..Planificarea activităților de pedagogizare cu părinții; 

6.Portofoliile cadrelor didactice; 

7.Activități extracurriculare organizate în parteneriat cu părinții( Hramul școlii, Carnavalul, 

expozițiile școlare,ș.a.); 

8.Înregistrări/consemnări ale rezultatelor la activități extracurriculare( fotografii, filme); 

Constatăr

i 

*Cadrele didactice realizează sistematic activități de pedagogizare a părinților privind 

educația copiilor, în baza unui plan elaborat. 

*Părinții participă cu plăcere la diverse activități extradidactice și se implică în calitate de 

persoană resursă în procesul educațional. 

* Mai puțin sunt implicați părinții la elaborarea documentelor programatice ale instituției. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

2x 0,75=1,5p 

Punctaj:  

1,5p 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 2.2 : ..5  puncte 

 

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

interculturală bazată pe democrație                   (Punctaj maxim acordat – 6) 

Domeniu: Management 

https://d.docs.live.net/ec5298291551d6cf/Desktop/Hramul%20școlii
https://d.docs.live.net/ec5298291551d6cf/Desktop/expoziția%20,,Darurile%20toamnei


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

actele reglatorii și activități organizate de instituție. 

Dovezi 

1. Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022, avizat la ședința Consiliului 

Profesoral, proces verbal nr.1 din 23.08.21(anexa 2) 

2. Planul de activitate a directorului adjunct pentru educaţie. 

3. Proiectele de lungă durată și de scurtă durată la disciplinile Dezvoltare personală, 

Educaţia moral-spirituală şi Educaţie pentru societate; 

4. Plan de activitate a Comisiei metodice Consiliere și Dezvoltare; 

5. Decada activităților pe disciplini; 

6. Baza de date cu referire la grupurile sociale; 

Constatăr

i 

* Sunt organizate și desfășurate activități prin care se promovează diversitatea culturală, 

etnică și religioasă și sunt create oportunități și șanse egale de integrare în mediul școlar al 

tuturor elevilor. 

* Decada activităților pe disciplini se organizează regulat după un plan de acțiuni. 

* Relații de colaborare între elevi se formează și în procesul studierii diverselor discipline 

școlare, precum și în activitățile extracurriculare 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

1x0,75=1p 

Punctaj:  

0,75p 

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

și de valorificare a multiculturalității în toate documentele și în activitățile desfășurate în instituție și 

colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea principiilor democratice. 

Dovezi 

1. Planul de activitate a directorului adjunct pentru educaţie; 

2.Activitățile educative realizate în parteneriat cu Biserica Ortodoxă din sat; 

3. Planul de activitate a Comisiilor metodice la disciplinele şcolare; 

4.Tradiții și obiceiuri de iarnă „E iarăși vremea colindelor…” 

5.Epoziţia:,,Toamna de aur”, lucrări din materiale reciclabil;. 

6. Feedback-urile online, directe din partea comunități; 

7. Asistarea la orele de Dezvoltare personală, Educaţia moral-spirituală şi Educaţie 

pentru societate; 

8.Verificarea proiectelor de lungă durată și de scurtă durată la disciplinele Dezvoltare 

personală, Educaţia moral-spirituală şi Educaţie pentru societate; 

9. Discuții individuale cu elevii,părinții,cadrele didactice. 

Constatăr

i 

*Aministrația institușiei promovează și monitorizează respectarea diversității culturale , 

etnice, lingvistice, religioase în toate activitățile desfășurate în școală. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

1x1=1p 

Punctaj:  

1 p 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator: 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/copil 

indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă, încadrarea în promovarea 

multiculturalității, valorificând capacitatea de socializare a elevilor/copiilor și varietatea de resurse (umane, 

informaționale etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților. 

Dovezi 

1.Serviciile de educație a adulților și a elevilor privind combaterea stereotipurilor și 

prejudecăților; 



2.Existenţa: unei biblioteci cu fond de carte bogat, 1 sală sportivă, o sală de festivităţi 

renovată, CREI  dotat, o sală de calculatoare; 

3. Informarea prin intermediul panoului informativ, pag.Facebook; 

4. Activități de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului ( Vizionarea 

filmului,,Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari”, în regia lui R.Jude, 

epoziție de carte tematică,,Holocaustul-dreptul la memorie”, masă rotundă : ,,Comemorarea 

unei tragedii-reflecții despre Holocaust”); 

5.Proiectul de nivel republican ,,Moi je parle francais”(Diplomă); 

6.Dialogul cultural : ,, N.Dabija- în Memoriam”,în cadrul raionului,(Diplomă); 

7. Concursul raional ,, Gr.Vieru-lacrimă de dor”, ciclul primar; 

8. 7 aprilie-Ziua Internaţională a Sănătăţii; 

Constatăr

i 

* În instituție există simboluri de stat și se respectă simbolica în cadrul sărbătorilor 

naționale, oficiale și orelor tematice de dirigenție, în cadrul orelor sunt desfășurate activități 

de promovare a respetului față de valorile naționale și de stat. Instituția se adresează în mod 

egal elevilor de diferite etnii și culturi prin intermediul mijloacelor de informare. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

2x1=2p 

Punctaj:  

2p 

Domeniu: Curriculum / proces educațional 

Indicator: 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor/ copiilor și 

ale cadrelor didactice, a viziunilor democratice de conviețuire armonioasă într-o societate interculturală, a 

modului de promovare a valorilor multiculturale. 

Dovezi 

1.Activitățile extradidactice cu demonstrarea cunoașterii și promovării tradițiilor proprii și 

altor comunități etnice; 

2.Desfățurarea orelor cu tematica respectivă. 

3.Portofoliul elevilor, cadrelor didactice şi a claselor. 

4. Materiale didactice și distributive: pliante, gazete de perete, expoziții de desene, eseuri, 

machete, video-uri etc. 

5. Participările elevilor la concursurile pe discipline școlare și extracurriculare în anul de 

studii 2021-2022: 

6.Asistențe la ore 

7. Discuții individuale 

Constatăr

i 

*Elevii demonstrează cunoașterea și respectarea culturii și tradițiilor proprii și a altor 

comunități etnice din RM , indiferent de grupul etnic de care aparțin. 

*Cadrele didactice promovează interculturalitatea în contextul unei societăți democratice 

prin activitățile curriculare și extracurriculare. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

2x1=2p 

Punctaj:  

2p 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 2.3: …5,5  puncte 

 

 Puncte forte Puncte slabe 

 

 

 

• Administrația instituției oferă tuturor 

elevilor informații complete și în timp util 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiune II. 

PARTICIPARE 

DEMOCRATICĂ 

 

 

 

 

 

 

 

pe subiecte ce țin de interesul lor imediat, 

referitoare la aspectele veții școlare și 

extrașcolare. 

 

•Instituția dispune de mijloace de 

comunicare : panou informativ, boxa de 

opinii, linia verde, rețele de socializare, 

unde elevii sunt liberi pentru a-și exprima 

opinia cu privire la toate aspectele de 

interes. 

 

*Elevii , în cadrul orelor și activităților 

educaționale, își exprimă opinia personală 

referitoare la demersul educațional realizat 

și se implică sistematic în evaluarea 

propriului progres școlar, completând 

tabelul de performanță. 

 

*În instituție sunt organizate activități de 

combatere a stereotipurilor și 

prejudecăților , cu participarea părinților , 

cadrelor didactice și elevilor. 

 

*Cadrele didactice realizează sistematic 

activități de pedagogizare a părinților 

privind educația copiilor lor, în baza unui 

plan elaborat. 

 

*Părinții participă cu plăcere la diverse 

activități extradidactice și se implică în 

calitate de persoană resursă în procesul 

educațional. 

 

*Implicare parțială a 

unor elevi și părinți în 

activitățile 

extracurriculare ale 

instituției. 

 

*Elevii mai puțin iau 

parte  în luarea deciziilor 

în cadrul consiliilor 

administrative și 

profesorale. 

 

 

 

 

*  Implicarea parţială a 

părinților  în elaborarea 

documentelor 

programatice ale 

instituției. 

 

 

 

 

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  

(Punctaj maxim acordat – 8) 

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 

1)Planul și orarul de activitate a Centrului de resurse.                                                                  

Aprobat la ședința CP, Proces-verbal nr1, din 823.09.2021 

2) Planul  de activitate a CMI.                                                                                             

Aprobat la ședința CP, Proces-verbal nr.1, din  23.08.2021 

3)Registrul de evidență a bunurilor materiale ale Centrului de resurse. 

4)Rezultatele elevilor(chestionare, fișe, teste, portofoliu). 

Constatăr

i 

1)Planul de activitate corespunde cerințelor MECC. 

2)Se completează  registrul cu bunurile materiale care sunt donate/ procurate 

pentru Centrul de resurse. 

3)Printre rezultatele elevilor se regăsesc chestionare, fișe, teste, portofolii ale 

elevilor ce au fost realizate cu CDS. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

1,5 

Indicator: 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin  pentru procesul de 

înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin pentru copiii cu CES. 

Dovezi 

1)Ordin cu privire la crearea CMI.   Nr.16 din 05.09.2020 

2)Ordin cu privire la instituirea CDS pentru 4/6 elevi.  Nr.  3   din  01.09.2020   

Constatăr

i 

Ordinele se regăsesc in Cartea de ordine. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

1x1=1 

Punct

aj:  

1 

Domeniu: Capacitate instituțională: 

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

actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența înmatriculării elevilor  

indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, instituțiilor de învățământ general cu 

programe combinate]. 

Dovezi 

1)Baza de date. (Lista   copiilor din comunitate  de vârstă școlară, inclusiv a celor 

cu CES). 

2)Registru privind perspectivele de școlarizare.Registru început la  01.02.2004 

3)Registru de evidență a înmatriculării elevilor.RU02-1 

Constatăr

i 

Baza de date se completează de diriginți la finele I-lui semestru și la sfârsit de an. 

Este completat registrul de înmatriculare a elevilor. 

Se regăsesc Note informative , privind înmatricularea elevilor în clasa I-a. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

1x0,75=0,75 

Punct

aj:  

0,75 

Indicator: 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul și dezvoltare a fiecărui elev/copil și asigurarea 

activității Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin, în 

funcție de necesitățile copiilor. 

Dovezi 

1) Lista copiilor în situație de risc( conform legii 140 din 14.06.2013. 

2)Acordul părinților pentru evaluarea copiilor.                                                                      

Cererile părinților sunt anexate la Raportul de evaluare a copiilor cu CES. 

3)Formularul statistic ȘGL-1. 



4)Registru de evidență a frecvenței, inclusiv a elevilor cu CES. 

5)Ordin de constituire a CMI. Nr.11 din 07.09.2021 

6)Procese verbale a CMI.                                                                                                    

( 3 Procese-verbale,care se regăsesc în cartea de procese verbale a CMI)                                                      

Constatăr

i 

1)Fiecare copil cu CES dispune de condiții specifice și individualizare pentru 

evaluarea finală și certificare. 

2)Sistematic se completează Registrul de evidență a frecvenței elevilor. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

2x0,75=1,5 

Punct

aj:  

1,5 

Domeniu Curriculum / proces educațional 

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

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

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

Dovezi 

1)Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 

2011-2021 (2011) 

2)Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar din 

perspectiva școlii prietenoase copilului (2013) 

3)PEI elaborate în conformitate cu Structura – Model și Ghidul de implementare 

aprobat prin Ordinul ME nr.952 din 06.12.2011.(Elaborate 6 PEI-uri, pentru 6 

elevi) 

4)Codul Educației (2014) 

Constatăr

i 

1)La elaborarea PEI –urilor nu se implică toate cadrele didactice, responsabilitatea 

asumânduși-o CDS. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75x2=1,5 

Punct

aj 

1,5 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 3.1   6,25        puncte 

 

 

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

respectă diferențele individuale    (Punctaj maxim acordat – 7) 

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 

1)Contracte de muncă. 

2)Fișele de post ale angajaților care conține obligativitatea sesizării cazurilor de 

violență. 

3)Fișa de sesizare, formular-tip. 

Constatăr

i 

1)Cadrele didactice și-au luat angajamentul  de a identifica, înregistra și evalua 

inițial cazuri suspecte de violență. 

2)Cadrele  didactice și-au asumat  obligativitatea de a completa fișa de sesizare, 

formular-tip. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75x1=0,75 

Punct

aj:  



0,75 

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

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

CES 

Dovezi 

1)Planul strategic și operațional al înstituției. Aprobat la ședința CP , Proces-

verbal nr.1 din 23.08 2021. 

Constatăr

i 

1)Planul cuprinde activități privind dezvoltarea comunicării, modalități de 

ajutorare reciprocă, toleranță, respectul reciproc, acceptarea diferențelor. 

2)Se regăsesc activități planificate cu părinții, dar frecvența și atitudinea părinților 

la activități mai cere implicare activă din partea părinților. 

3)Mai este de lucru și la capitolul ,,Comunicarea și relațiile cu familiile copiilor cu 

CES,,. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

1,5 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator: 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

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

Dovezi 

1)Ordin de angajare a unei persoane desemnate în calitate de coordonator al 

activităților de prevenire, identificare, raportare, referire și asistență în cazurile de 

violență față de copii.Ordin nr.46 din 04.01.2021 

2)Chestionarele elevilor și părinților , privind ședințele de informare a copiilor ți 

părinților. 

3)Ordin cu privire la numărul copiilor cu CES.(Nr.  12    Din 07.09.21 ) 

Constatăr

i 

1)Nu se înregistrează toate cazurile de violență față de copii. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75x1=0,75 

Punct

aj:  

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 

1)Rezultatul privind  desfășurarea orelor la clasă, activități extrașcolare , activități 

educaționale petrecute la Centrul de Resurse.Raport anual de activitate. 

2)Rezultatele analizei privind aplicarea autoevaluării, evaluării formative și 

fedback-ului pentru optimizarea procesului de învățare. 

Constatăr

i 

1)Lipsa datelor privind progresul elevilor .                                                                                      

2) Nu se regăsesc rezultatele chestionării părinților , privind progresul elevilor cu 

CES  

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

1,5 



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

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

Dovezi 

1)Boxă pentru raportarea cazurilor de violență. 

2)Ordin privind desemnarea unei persoane responsabilă de analiza 

contestațiilor/reclamațiilor din boxă.(Nr. 46  Din. 04.01.2021  ) 

Constatăr

i 

1)Nu se regăsesc materiale cu privire la organizarea unui seminar privind 

procedurile de prevenire, identificare, semnalizare, evaluare și soluționarea 

suspiciunilor sau acuzațiilor de abuz sau neglijență a copiilor. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75x1=0,75 

Punct

aj:  

0,75 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 3.2 :      5,25  puncte 

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

(Punctaj maxim acordat – 7) 

Domeniu: Management 

Indicator: 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil și 

sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și utilizarea resurselor noi.  

Dovezi 

1)Existența Rampei pentru scaun cu rotile.   

2)Existența CREI, CMI, echipe PEI, dispozitivelor vizuale. 

3)Stoc de informații despre elevii cu CES. 

Constatăr

i 

1)Nu toate cadrele didactice participă la elaborarea PEI. 

2)Părinții nu sunt informați la timp despre progresul elevului. 

3)Nu există un panou Educația incluzivă. 

4)Stocul de cărți trebuie să se completeze cu Cărți cu nivel ridicat de interes. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

1,5 

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

la datele de interes public. 

Dovezi 

1)Regulamentul de ordine internă.Aprobat la CA, Proces-verbal nr.1 din 

24.08.2021 

Constatăr

i 

1)Regulamentul conține stipulări privind protecția datelor cu caracter personal. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75x1=0,75 

Punct

aj:  

0,75 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi 1)Existența accesului fiecărui elev la bibliotecă, sala de sport. 

Constatăr

i 

1)Nu există laboratoare dotate,  

2)Sala de sport cere reparație capitală. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5x2=1 

Punct

aj:  

1,0 



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. 

Dovezi 

1)Existența calculatoarelor.Cabinetul de informatică dotat; în fiecare sală de clasă 

există câte un Calculator. 

2)Conectarea la Internet. 

Constatăr

i 

1)Nu este pusă la dispoziție rețeaua de calculatoare. 

2) Nu este pusă la dispoziție  utilizarea   TIC de către elevii cu CES. 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

1,5 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 3.3 :    5,0      puncte 

 

Dimensiune III 

INCLUZIUNE 

EDUCAȚIONALĂ 

 

 Puncte forte Puncte slabe 

       

 

 promovarea elaborării curriculum-ului 

adaptat;                                                                                                    

 susţinerea aplicării proiectului de 

intervenţie de tip personalizat;                                                                       

 activitatea de parteneriat;                                                  

 programe de formare – educaţie 

incluzivă, specificul serviciilor de 

sprijin;                                                        

 activităţi metodice (cadre didactice de 

sprijin);                                                                           

 metode / strategii eficiente;                                                             

 resurse adecvate, materiale suport;                                           

 activităţi comune curricular / 

extracurriculare;  

 implicarea  cadrului didactic  de 

sprijin, profesori , învățători  în activităţi 

diferite (activităţi extraşcolare) ;                                                                             

 interesul crescut al unor  cadre 

didactice preocupate de propria formare 

şi dezvoltare profesională manifestat 

prin participarea la stagii de formare 

continuă. 

neacceptarea cadrului didactic de 

sprijin de către  o parte din cadrele 

didactice;       parteneriatul cu 

părinţii, atragerea acestora în actul 

de stimulare, compensare, 

recuperare;                                                             

 evaluarea de progres;                                                                

 unele dificultăţi în întocmirea şi 

aplicarea curriculumului adaptat;                                                         

 lipsa continuităţii                                                            

 efortul personal crescut al CDS;                                 

 nesusţinerea, prin servicii de 

specialitate ( professor, învățător) a 

tuturor elevilor cu CES integraţi în 

şcoala da masă;                          

Menținerea la lectii și activități  al 

elevilor cu CES;                                                                     

 Stereotipuri ale societăţii şi 

atitudine reticentă(reținere) faţă de 

diversitatea umană;                                                                    

 Volumul mare de documente  

care trebuie perfectate de cadrele 

didactice.              

 

Dimensiune IV EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

 

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

(Punctaj maxim acordat – 13) 

Domeniu: Management 



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

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

eficienței educaționale. 

Dovezi 

1)Planul anual. Aprobat la ședința CP , Proces-verbal nr.1 din 23.08 2021. 

2)Ordin cu privire la constituirea comisiei de evaluare  a eficienței activităților 

educaționale promovate.(Nr.39   Din 19.10.2020;    Nr.48   Din 17.01.2021;   

Nr.49  Din 15.02.2021)   

3)Măsuri de îmbunătățire a procesului ce demonstrează abateri de la 

obiective.(Hotărâri ale CP, Proces-verbal nr.4 din 23.12.2021) 

4)Proceduri de monitorizare și revizuire a planurilor anuale, 

operaționale/manageriale. 

5)Note informative.Audiate la Ședințele CP, proces-verbal nr,4 din 23.12.21< 

proces verbal nr,6 din 24.05.22; 

6)Rapoarte de activitate.Audiat la ședința CP, Proces-verbal nr.7 din 30.05,2022. 

Constatăr

i 

1)Planificarea unor   Proceduri de monitorizare și revizuire a planurilor anuale, 

operaționale/manageriale . 

2)Realizarea  unui Proiect de dezvoltare  cu mecanisme de monitorizare a 

eficienței educaționale. . 

Pondere 

și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

1,5 

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

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

Dovezi 

1)Planul anual.Aprobat la ședința CP , Proces-verbal nr.1 din 23.08 2021. 

2)Note informative. Audiate la Ședințele CP, proces-verbal nr,4 din 23.12.21< 

proces verbal nr,6 din 24.05.22 

3)Rapoarte de acvtivitate. 

4)Procese-verbale ale Comisiilor Metodice și CP. 

Constatăr

i 

1)Realizarea integrală a obiectivelor și activităților din Planul anual. 

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 
0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

1,5 

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

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

monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de 

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate. 

Dovezi 

1)Procese verbale ale Comisiilor metodice ce activează în instituție. 

2)Chestionare.Se regăsesc în portofoliile cadrelor didactice. 

Constatăr
i 

1)Instituția nu are Site. 

2)Fedback-ul de la beneficiarii relevanți. 

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

1,5 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator:  4.1.4. Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea instituției de 

învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia.  



Dovezi 

1)Contracte cu diferiți furnizori. 

2)Analize a raportului număr de copii :număr de săli de clasă. 

3)Echipament special pentru elevii cu CES. 

4)Numărul de mese și scaune corespund particularităților de vârstă. 

5)Spațiile școlare accesibile pentru toți elevii, inclusiv pentru cei cu CES. 
Constatăr
i 

 

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 
0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

1,5 

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

necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale acestuia, a 

curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate.  

Dovezi 

1)Proiecte de lungă durată.Aprobate la ședințele Comisiilor metodice, proces-

verbal nr.1 din 21.09.21 

2)Proiecte zilnice. 

3)Curriculum Modificat. Aprobate la ședința CMI, proces-verbal nr.2 din 04.10.21 

4)PEI. Aprobate la ședința CMI, proces-verbal nr.2 din 10.09.21. 

Constatăr
i 

1)Nu toate cadrele didactice au Proiecte de lungă durată personalizate. 

2)Proiectele zilnice nu sunt prezentate regulat la control de unele cadre didactice. 

3)Lipsa Proiectelor zilnice sau există doar unele schițe. 

4)În clasele gimnaziale mai este loc pentru mai bine la ECD, folosirea criteriilor 

de evaluare. 

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 
0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

1,5 

 

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

titluri științifice), pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în vigoare. 

Dovezi 

1)Regulament de ordine internă. Aprobat la  ședințaCA, Proces-verbal nr.1 din 

24.08.2021; 

2)Statele de funcții cu necesarul de personal didactic și cel  auxiliar calificat 

acoperit în proporție de minim  85%. 

4)Dosare personale. 

5)Documente privind normarea activității personalului.Ordin Nr.3 din 01.09.2020. 

6)Contracte de muncă. 

7) Fișe de evaluare 

Constatăr
i 

1)Nu există chestionare/interviuri aplicate personalului cu privire la gestionarea 

documentelor de personal. 

2)În fișele de autoevaluare cadrele didactice se  supraapreciază 

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 1 

Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75x1=0,75 

Punct

aj:  

0,75 

Domeniu Curriculum / proces educațional 

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

permise de cadrul normativ. 

Dovezi 

1)Asigurarea fiecărui cadru didactic cu Curriculum la disciplina pe care o predă. 

2)Asigurarea fiecărui cadru didactic cu Ghidul de implementare a curriculumului. 

3) Asigurarea fiecărui cadru didactic cu Standartele de eficiență a învățării la 

disciplina pe care o predă. 
Constatăr
i 

 



Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluare conform criteriilor: 
2x1=2 

Punct

aj:  

2,0 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 4.1 :  ….10,25 puncte 

 
Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu finalitățile 
stabilite prin curriculumul național 

(Punctaj maxim acordat – 14) 
Domeniu: Management 

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

raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI). 

Dovezi 

1)Analiza şi dezbaterea politicilor  naţionale şi raionale privind implementarea 

curricula şcolare.Repere metodologice pentru fiecare disciplină. 

2)Planul de acţiuni privind implementarea curricula pe discipline 

3)Materiale ale seminarelor de formare continuă la nivel instituţional privind 

implementtarea curriculară. 

4)Activități de monitorizare a implementării curricula la nivel instituţional.Note 

informative. 

5)Ședințe și asistări la ore privind  schimbul de experienţă în implementarea 

curricula pe discipline.Fișe de asistență; 
Constatăr
i 

 

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 
1x1=1 

Punct

aj:  

1,0 

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

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

și naționale. 

Dovezi 

1)Documentele procesului de atestare ale cadrelor didactice; 

2) Baza de documente privind formarea continuă și atestarea cadrelor 

didactice.Aprobate la ședința CP nr.5 din 15.02.2022. 

3) Documentele școlare ale cadrului didactic; 

4) Dovezi de participare la formări locale, naționale ;Certificate. 

Constatăr
i 

1)Existența mapei cu documente , privind atestarea cadrelor didactice. 

2)Certificate privind formarea continuă. 

3)Certificate  de susținere a gradelor didactice. 

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 1 

Autoevaluare conform criteriilor: 
1x1=1 

Punct

aj:  

1,0 

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 

1)Portofoliile cadrelor didactice. 

2)Fond de carte. 

3)Contracte de achiziții. 

4)Facturi fiscale. 

5)Contractul de conectare la Internet. 

Constatăr
i 

1)Portofoliile completate conform Nomenclatorului la majoritatea cadrelor 

didactice. 

2)Insuficiența fondului audeo-video modern, adecvat numărului de elevi. 

3)Număr mic de planificări ale cadrelor didactice pentru desfățâșurarea unor ore , 

folosind TIC. 



Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 
0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

1,5 

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

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

educațional.  

Dovezi 

1)Procese-verbale, note informative emise, care pun în evidență îmbunătățirea 

continuă a proiectării didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe 

elev  și pe formarea de competențe.                                                                                       

Note informative. 

2)Dovezi de aplicare a standardelor de eficiență a învățării; 

Constatăr
i 

1)Note informative elaborate. 

2)Procese –verbale întocmite. 

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5x2=1,0 

Punct

aj:  

1,0 

Domeniu Curriculum / proces educațional 

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

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

învățării.  

Dovezi 

1)Proiecte/ scenarii ale activităților educaționale; 

2)Proiecte didactice anuale; 

3)Materiale didactice procurate și elaborate, literatură de specialitate, TIC 

Constatăr
i 

1)Existența Proiectelor de lungă durată, modele de proiecte zilnice. 

2)Cadrele didactice au materiale elaborate, procurate, literatură de specialitate. 

3)Proiecte zilnice în care se regăsesc utilizarea  resurselor educationale, TIC... 

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

1,5 

 

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

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

Dovezi 

1)Portofoliile cadrelor didactice. 

2)Rezultatele elevilor. Darea de seamă despre reușita elevilor  la 

clasă.Monitorizarea rezultatelor elevilor la evaluări. 

4)Asistarea la mai multe ore la unul și acelaș cadru didactic. 

5)Procese-verbale/ extrase din procese verbale și borderourile examenelor privind 

absolvirea gimnaziului .Proces- verbal  nr.8  din   07.07.2022  

Constatăr
i 

1)Majoritatea cadrelor  didactice dispun de Portofolii, care sunt organizate 

conform Nomenclatorului. 

2)In portofolii se regăsesc rezultatele elevilor, Chestionare ale elevilor și 

părinților, Procese –verbale. 

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

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 

1)Proiecte/ scenarii ale activităților educaționale; 

2)Scenarii de proiecte/ activități educative, extrașcolare, fotografii. 
Constatăr
i 

1)Portofoliile conțin proiecte/scenarii ale activităților educaționale, fotografii. 



Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

1,5 

4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi întru a obține rezultate în conformitate cu standardele 

și referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care beneficiază de curriculum 

modificat și/ sau PEI). 

Dovezi 

1)Dovezi de aplicare a strategiilor și de creare a situațiilor de motivare a elevilor, 

orientate spre atingerea performanțelor;Probe de evaluare . 

2)Probe de evaluare elaborate în funcție de particularitățile individuale ale 

anumitor copii; 

Constatăr
i 

1)Fișe individuale, în funcție de poternțialul elevului. 

2)Probe de evaluare. 

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluarea  conform criteriilor: 
0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

1,5 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 4.2 : ……10,5 puncte 

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

(Punctaj maxim acordat – 7) 
Domeniu: Management  

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

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

la optimizarea resurselor. 

Dovezi 

1)Acte de dotare a bibliotecii,  laboratorului, sălii de festivități, de sport; 

2) Dovezi de asigurare a tuturor elevilor cu manuale, literatură artistică; 

3) Demersuri, note informative, procese-verbale ce consemnează funcționalitatea 

bibliotecii   și gradul de acces al elevilor/ copiilor în ea; 

4) Fișe de evaluare a bibliotecii ; 

Constatăr
i 

1)Biblioteca este dotată cu numărul necesar de manuale, dar un număr insuficient 

de cărți din literatura artistică. 

2)Nu există vestiar pentru Ed. Fizică. 

3)Cabinetele de chimie, fizică, biologie, ed. tehnologică nu sunt dotate cu mijloace 

necesare realizării cerințelor curriculare. 

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 
0,25x2=0,5 

Punct

aj:  

0,5 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului modificat sau 

a PEI. 

Dovezi 

1)Baza de date 

2)Documente ce atestă interesul instituției pentru promovarea performanțelor 

elevilor.Proces-verbal despre rezultatele elevilor la olimpiade. 
Constatăr
i 

1)Baza de date se completează la timp de către toți diriginții.                                                   

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e 2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 
0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

1,5 

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

a succesului elevului/copilului. 



Dovezi 

1)Monitorizare, evaluare şi asigurare a calităţii rezultatelor şcolare  racordat la 

prevederile curriculare privind formarea de competenţe, la rigorile programelor 

internaţionale de evaluare. 

2)Oferirea  elevilor unui  spaţiu de manifestare şi afirmare a valorilor diversităţii;  

3) Acordarea suportului  tuturor elevilor;  

4) Cooperarea/colaborarea cu alţii (cu alţi specialişti). Lucrul în echipă. 

Constatăr
i 

1)Există Fișe de monitorizare a rezultatelor Evaluărilor Sumative. 

2)Lista elevilor care participă la Cercuri și Secții sportive. 

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e  1 

Autoevaluare conform criteriilor: 
1x1=1 

Punct

aj:  

1,0 

Domeniu Curriculum / proces educațional 

Indicator: 4.3.4. Încadrarea elevilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-le capacitățile de 

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

Dovezi 

1)Asistența la ore. 

2)Dovezi de abordare individualizată, respectând ritmul propriu de dezvoltare al 

fiecărui copil (evaluare iniţială, evaluare complexă, monitorizare); 

3)Procese-verbale/ extrase din procese verbale și borderourile examenelor privind 

absolvirea gimnaziului .Nr.8 din 07.07.2022. 

Constatăr
i 

1)Fișe de analiză a orelor asistate. 

2)Mape cu rezultatele examenelor de absolvirea gimnaziului. 

3)În portofoliile elevilor se regăsesc Fișe de autoevaluare, evaluare reciprocă. 

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 
0,75x2=1,5 

Punct

aj:  

1,5 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 4.5 : ……5.0….. puncte 

Dimensiune IV 

EFICIENȚĂ 

EDUCAȚIONAL

Ă 
 

 Puncte forte Puncte slabe 

       

 

•   Instituția creează condiții de 
organizare și realizare a unui 
proces educațional de calitate; 

• Instituția asigura accesul 

elevilor la resurse 

educaționale.                                                                 

conectare la internet 24 ore pe 

zi ;       - preocupare constantă 

pentru promovarea imaginii 

şcolii;                                                                 

- realizarea în procent de 100 

% anual, a planului de 

şcolarizare;                                                                                                         

- experienţa cadrelor didactice 

în proiectarea didactică, 

management educaţional cât 

şi în utilizarea echipamentelor 

şi utilajelor din dotarea şcolii; 

-interesul personalului didactic pentru 

formare continuă (cursuri de perfecţi-

onare efectuate de majoritatea profe-

• Existenţa cadrelor didactice necalificate; 

• Fonduri modeste pentru premierea 

şi motivarea elevilor şi cadrelor 

didactice cu performanţe. 

 

 nivel scăzut al interesului manifestat 

de părinţi faţă de problemele şcolii;                                                                                                                                                      

- implicarea modesta a co-

munităţii  locale în viaţa şcolii                            

- colaborarea slabă cu părinţii,                              

-  procentaj relativ mare de elevi ce 

manifestă dezinteres faţă de 

învăţământ în general.                                                                 

- diversificarea insuficientă a 

metodelor de evaluare.                                                              

- implicarea  insuficientă a cadrelor 

didactice în elaborarea de proiecte 

educative, în elaborarea proiectelor de 

dezvoltare instituţională, lucrul 

în  echipă;                                                                     

- resurse financiare insuficiente 



 

 

 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

  
Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile 
echității de gen 

(Punctaj maxim acordat – 6) 
Domeniu: Management 

Indicator: 5.1.1. Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității de gen, 

prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în privința acestor politici și 

programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților de prevenire a discriminării 

de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul interrelaționării genurilor. 

Dovezi 

1.Programul pentru reducerea comportamentelor agresive în mediul şcolar ; 

2. Ghidul pentru specialiştii din domeniul îngrijirii şi protecţiei copiilor; 

3. PROGRAMul de acţiuni  privind preîntâmpinarea abandonului şcolar ; 

4.Raportul ANET; 

5. Lista copiilor din grupul de risc; 

6.Raportul (1-edu/ ȘGL-1) de activitate a instituției; 

7. Raportul  1-edu/ŞLG al clasei (portofoliul clasei); 

8.Procese- verbale ale Comisiei Consiliere și dezvoltare personal; 

9.Note informative ale ședinților cu părinții;  

10. Fişe de sesizare; 

Constatări 

*În instituție au fost elaborate programe de prevenire și asigurare a echității de gen și 

părinții/elevii sunt informați în timp util privind aceste programe. 

*100% elevi școlarizați  

* Reducerea copiilor din grupul de risc cu 5%  

*Reducerea cazurilor de violență, neglijare și exploatare și trafic.( un caz,Raport ANET) 

*Reducerea absenteismului  școlar cu 25%  

*Rapoartele se regăsesc în porofoliul directorului adjuct și a fiecărui diriginte 

 

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 2  

Autoevaluarea conform criteriilor:    
2x0,75=1,5p 

Punctaj:  

1,5p 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

didactice în privința echității de gen. 

Dovezi 

1.REGLEMENTĂRI speciale privind organizarea anului de studii 2021-2022, în contextul 

epidemiologic COVID-19; 

2.Stagiul de formare:,,Prevenirea sarcinii în adolescenţă.”; 

3.Atelierul raional:,,Codul de etică-instrument de prevenire a violenţei în şcoală.”, ord.nr.305 

din 01.11.21; 

4.Trainingul de instruire:,, Dialogica-avertizat înseamnă protejat!”; 

5.. Trainingul:,,Strategii didactice  interactive utilizate în activitatea extrașcolară  

și la orele dezvoltare personală, ce contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor.”; 

6.Cadrele didactice formate la cursuri de formare continuă; 

7.Masa rotundă: ,,Managementul comportamentului elevului”; 

8..Campania ,, Impreună pentru prevenirea violenței în școală.”( ore de dirigenție, concurs de 

desene, proiect de grup); 

9.Webinar ,,Impactul distresului asupra adolescentului.”; 

10. Ore în cadrul disciplinei “Educaţia pentru societate”; 

11..Ore în cadrul disciplinei “Dezvoltare personală”; 

sorilor, intruniri metodice, seminare 

etc.) 

  

  



Constatăr
i 

*Instituția de învățământ asigură formarea cadrelor didactice în privința echității de gen prin 

participarea la diverse ateliere de instruire, traininguri și seminare instructiv-metodice,ș.a. 

*Activitățile sunt reflectate în planurile și rapoartele comisiilor metodice.  

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e:  2 

Autoevaluarea conform criteriilor:     
2x0,75=1,5p 

Punctaj:  

1,5p 

Domeniu Curriculum / proces educațional 

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

formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-cheie ale 

educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen.  

 

Dovezi 

1.Curriculum/proiectele de lungă durată la Dezvoltare personală/ Educație pentru societate; 

2.Chestionarele promovate cu părinții și elevii; 

3.Discuții cu elevii și părinții; 

4. Campania ,, Impreună pentru prevenirea violenței în școală.”( ore de dirigenție, concurs 

de desene, proiect de grup;) 

5. Prevenirea delicvenţei juvenile ( Întrunire cu membrii Inspectoratului de Poliție, Cahul, 

mai); 

 

Constatăr
i 

*Cadrele didactice demonstrează comportament nedescriminatoriu în raport cu genul și 

aplică metodologii didactice care încurajează și stimulează participarea echitabilă atât a 

fetelor, cât și a băieților.  

*Elevii sunt familiarizați cu conceptele –cheie ale educației sensibile la gen și acționează 

împotriva prejudecăților și stereotipurilor de gen prin participarea la activitățile propuse. 

* Întrunire cu membrii Inspectoratului de Poliție, Cahul ( mai) 

Pondere 
și punctaj 

Ponder

e: 2 

Autoevaluarea conform criteriilor:   
2x2=2p 

Punctaj:  

2p 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 5.1 : …5… punctaj 

 

 Puncte forte Puncte slabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiune V.  

 

EDUCAȚIE 

SENSIBILĂ LA GEN 

 

 

 

*Existența  programelor de prevenire 

și asigurare a echității de gen. 

*100% elevi școlarizați  

* Reducerea copiilor din grupul 

de risc cu 5 %  

*Reducerea cazurilor de violență, 

neglijare și exploatare și trafic. 

*Reducerea absenteismului  școlar cu 

25 %  

* Comportamentul nedescriminatoriu 

al cadrelor didactice, care încurajează 

și stimulează participarea echitabilă 

atât a fetelor, cât și a băieților.  

* Existența Raportului statistic în 

instituție cu privire la numărul de fete 

și băieți. 

* Situația pandemică a creat 

impedimente de comunicare directă 

cu părinții și comunitatea, numărul 

activităților extracurriculare fiind 

limitat. 

 

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor 
 



Standard 

de 

calitate 

Punctaj 

maxim 

Anul de studiu 

2020 – 2021 

Anul de studiu 

2021 – 2022 

Anul de studiu 

2022 – 2023 

Anul de studiu 

2023 – 2024 

Autoevaluare, 

puncte 

Nivel 

realizare, 

% 

Nivel 

realizare, 

% 

Nivel 

realizar

e, 

% 

Autoevaluare, 

puncte 

Nivel 

realizare, 

% 

Autoevaluare, 

puncte 

Nivel 

realizare, 

% 

1.1 10   8 80     

1.2 5   4,25 80     

1.3 5   4,75 95     

2.1 6   4,75 79     

2.2 6   4,5 75     

2.3 6   5,75 96     

3.1 8   6,25 78     

3.2 7   5,25 75     

3.3 7   4,75 68     

4.1 13   10,25 79     

4.2 14   10,5 75     

4.3 7   4,5 64     

5.1 6   5 83     

Total 100   78,25 78,25     

 
Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic 

 

Anul de 

studiu 

Nr.total de 

cadre 

didactice 

Distribuţia calificativelor 

Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 

2020 – 2021 15 - - - - 

2021 – 2022             15 7 8   

2022 – 2023      

2023 – 2024      

 
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 3 - 
2021 – 2022    

2022 – 2023    

2023 – 2024    

 


