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Date generale

Raion/ municipiu Chişinău
Localitate Chişinău
Denumirea instituţiei I.P. Şcoala-Grădiniţă nr. 152 "PascuPas”
Adresa Mun. Chişinău bd. Decebal 91A
Adresa filiale -

Telefon 022 52 87 23
E-mail nascupasl 52(2), gmail.com
Adresa web: Facebook: I.P.şcoala- grădiniţă nr. 152”Pas cu Pas” 

Web: pascupasl52
Tipul instituţiei generală
Tipul de proprietate de stat
Fondator/ autoritate administrativă co n fo rm  o rd in u lu i n r.1771  d in  0 4 .1 2 .1 9 9 8  în  b a za  d eciz ie i p rim ărie i 

m un  . C h iţin ă u  n r.2 6 /8  d in  18 .11 .1998 .

Limba de instruire Română
Numărul total de elevi 445 elevi + 75 copii grupa pregătitoare
Numărul total de clase 16 clase + 3 grupe de grădiniţă
Numărul total cadre de conducere 4
Numărul total cadre didactice 39 ( inclusive cadrele didcatice de la grădiniţă)
Program de activitate un schimb
Perioada de evaluare inclusă în raport anul de studii 2021-2022
Director Lungu Valentina



Dimensiune I. SANATATE, SIGURANŢA, PROTECŢIE
Standard 1.1. Instituţia de învăţământ asigură securitatea şi protecţia tuturor elevilor/ 
copiilor
Domeniu: Management
Indicator 1.1.1. Prezenţa documentaţiei tehnice, sanitaro-igienice şi medicale şi monitorizarea 
permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice_______________________
Dovezi Regulamentul intern de funcţionare a instituţiei.

Act de cercetare tehnică a pregătirii reţelei de gaz pentru perioada 
rece a anului, în anul de studii 2021-2022.
Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare a instituţiei seri
ASVFnr.’ AS1*VF*0033948VF din 31 10.2017
Autorizaţie sanitară de funcţionare a instituţiei nr.003764/1892 din
02.12.2019
Aviz de începere a activităţii anului de studii 2020-2021, emis de 
ANSA Direcţia municipală Chişinău.
Aviz de începere a activităţii anului de studii 2020-2021, emis de 
ANSP Centrul de Sănătate Publică Chişinău nr.01/05-08 din
26.08.2020
Raportul analizei apei potabile din 18.05.2021.
Planul protecţiei civile în caz de situaţii excepţionale.
Registrul de ordine al activităţii de bază -ordinele ce se referă la 
siguranţa vieţii şi sănătăţii copiilor.
Registre medicale cu date despre starea de sănătate a 
elevilor/copiilor.
Avizele medicale ale angajaţilor.
Ordinul 45-ab din 26.08.2021 Cu privire la delegarea 
responsabilităţilor în oragnizarea anului de studii 2020-2021, în 
contextul epidemiologie COVID -19
Ordinul nr.42-ab din 02.08.2021 Cu privire la punerea ]n aplicare 
aordonului MECC nr.726 din 16.06 2021 Cu privirea la probarea 
metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a pertsonalului 
didcatic din instituiile de învământ general.

Constatări Reieşind din dovezi instituţia deţine documentele necesare pentru 
organizarea şi desfăşurarea procesului educaţiional. în instituţie se respectă 
cerinţele sanitaro-igienice şi de ocrotire a vieţii şi sănătăţii copiilor. Sunt 
afişate instrucţiuni cu caracter sanitar de protecţie a copiilor._____________

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei şi a securităţii instituţiei şi a siguranţei tuturor elevilor/ copiilor pe 
toată durata programului educativ
Dovezi Prevederi în Regulamentul de ordine interioară.

Ordinul cu privire la angajarea personalului de pază.
Contractul individual de muncă la angajarea personalului de pază. 
Fişe de post pentru personalul de pază.
Graficul de serviciu al personalului de pază.
Gard, poartă, interfon.
Camere video în coridoare -5.
Plan de evacuare.
Ordine cu privire la instruirea elevilor cu privire la instrucţiuni de 
comportament în cazul incendiilor, cutremur, inundaţii,...
Ordin şi aplicaţii practice realizate în cadrul instituţiei cu privire la 
acţiunile în cazul incendiului, cutremur.
Ordin cu privire la semnalul sonor în cadrul instituţiei.
Activităţi comune cu Direcţia Situaţii Excepţionale Chişinău.
Ordin cu privire la numirea persoanei responsabile de protecţie a



• Ordin cu privire la numirea persoanei responsabile de protecţie a 
datelor cu caracter personal._________________________________

Constatări Conform dovezilor prezentate menţionăm faptul că instituţia deţine acte 
referitoare la pază şi asigurarea securităţii copiilor în incinta instituţiei. Paza 
şi securitatea în instituţie este asigurată de către personalul de pază. 
Teritoriul este îngrădit, sunt porţi mari şi mici, interfon. Camerele video, 
prezintă un suport tehnic pentru securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor pe 
durata aflării în instituţie.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităţilor echilibrat şi flexibil
Dovezi • Şedinţă comună a Consiliului Pedagogic proces verbal nr. 1 din 

25.08.2021 şi Consiliul de Administraţie proces-verbal nr. 1 din 
25.08.2021.

• Orarul orelor echilibrat, unde disciplinele exacte alternează cu 
Orarul orelor este intercalat şi coordonat cu activităţile individuale şi 
de suport ale specialiştilor de la CREI (CDS, psiholog, cadru de 
sprijin).

• Orarul sunetelor reglementat de lucrătorul medical (alimentaţie/timp 
de recreere).

• Orarul lecţiilor şi orarul sunetelor este discutat şi coordonat cu 
cadrele didactice şi aprobai la Consiliul de Administraţie al instituţiei.

Constatări Administraţia instituţiei de învăţământ elaborează un orar echilibrat, flexibil 
în care disciplinile exacte alternează cu cele umanistice, artistice, 
tehnologice şi cele sportive. Orarul asigură raportul optim între timpul de 
învăţare şi timpul de recreere.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Capacitate instituţională
Indicator 1.1.4. Asigurarea pentru fiecare elev/ copil a câte un loc în bancă/ la masă etc., 
corespunzător particularităţilor psihofiziologice individuale.________________________________
Dovezi • Proiectul de dezvoltare al instituţiei.

• Registrul bunurilor materiale ale instituţiei.
• Bugetul instituţii, ce demonstrează planificarea articolului respectiv.
• Rapoarte contabile.
• Dotare cu mobilier în anul bugetar 2021:

1) Mobilier pentru încăperile de clasă (430 de scaune reglabile 
pentru Centrele de activitate prevăzute pentrui 14 clase a câte 30 
per clasă) -  din bugetul instituţiei.

2) Mobilier pentru sălile de clasă( un dulap pentru materialele 
cadrului didactic în cabinetul de limbă engleză dnei Garştea 
Maria) - din bugetul instituţiei.

• Un dulap pentru materiale în gr.nr. 3 educator Rebeja Irina (din 
bugetul instituţiei

• Nr. de locuri de lucru la mese/ bănci este corespunzător numărului 
de elevi, la clasă.

• Clasele sunt dotate cu mobilier modular corespunzător ciclului 
primar şi Programului Educaţional „Pas cu Pas”.

Constatări Instituţia de învăţământ asigură fiecărui elev din şcoală şi preşcolar un loc 
de lucru în bancă/la masă corespunzător taliei sale, acuităţii vizuale şi 
auditive, particularităţilor psihofiziologice individuale în proporţie de 95,1% 
la sută nou (din 16 clase şi 3 prupe pregătitoare doar 2 clase necesită a fi 
completate cu scaune reglabile pentru elevi).

Pondere şi punctaj 
acordat

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



Indicator 1.1.5. Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile etc.), 
în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici şi cu cerinţele de securitate____________________
Dovezi • Registrul de evidenţă a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor şi 

materialelor de sprijin.
• Registrul de inventariere
• Terenuri de sport
• Mese şi scaune corespunzătoare vârstei copiilor
• în fiecare clasă/grupă este dotată cu unul din echipamentele 

enumerate: laptop/printer/scanner/ proiector, TV. Pentru fiecare CD 
s-a procurat leptopuri performante (25 buc.)- donate din partea 
A.O.„Şcoala P lu s”. Pentru instruire la distanţă-online/sau elevii 
utilizează tehnica în cadrul instruirii TIC la orele de activităţi 
tematice sau educaţie tehnologică. Şcoala dispune de 5 proiectoare, 
1 tablă SMART. Instituţiei i-a fost donat 4 leptopuri de MECC 
pentru asigurarea instruirii la distanţă-online.

• CREI dotat cu echipament necesar: computer, copiator/ printer/ 
scanner, leptop.

• Cabinetul metodic dotat tehnic: computer, copiatror color, printer, 
laminator, aparat de eurocopertare.

• Chestionare părinţi.

Constatări Instituţia de învăţământ este asigurată cu echipamen 
ustensile necesare pentru realizarea educaţiei de călită

te, utilaje, dispositive, 
te.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spaţii pentru prepararea şi servirea hranei, care corespund normelor 
sanitare în vigoare privind siguranţa, accesibilitatea, funcţionalitatea şi confortul elevilor/ 
copiilor* (după caz) ______________________________________________________________
Dovezi • Paşaport sanitar.

• Cartele tehnologice.
• Lista produselor interzise.
• Registrul de evidenţă a materiei prime rebutate.
• Registrul de rebutare a bucatelor gata.
• Registrul de evidenţă a sănătăţii.
• Lista de acumulare a produselor alimentare.
• Pişe examenelor medicale ale angajaţilor cantinei.
• Depozit pentru păstrarea legumelor şi fructelor.
• Depozit pentru păstrarea crupelor.
• încăpere pentru prepararea hranei.
• Planul de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare şi a infecţiilor 

intestinale
• Ordin nr. 48-ab din 01.09.2021 ”C u  p r iv ir e  la  fo r m a re a  C om isie i de  

tr iere
• încăpere pentru prelucrarea materiei prime
• Bucătăria -  locul de preparare al bucatelor în care sunt toate 

serviciile (apă, canalizare, gaze, electricitate), dotat cu tehnică 
necesară (2 plite electrice, 4 lăzi frigorifice, 2 frigidere, rolă cu 
aburi, role electrice, tocător de came electric, boilere 2, aparat 
electric de tăiat legumele, malaxor)

• La bucătărie bucatele se prepară conform meniului general stabilit de 
lucrătorul medical, coordonat de magazioner.

• în anul de studii 2021-2022 din motive pandemice de COVID 19, 
servirea hranei s-a realizat în corespundere cu cerinţele sanitaro- 
epidemiologice.

• Meniurile.
• Ordinul nr. 36-ab din 02.09.20 C u p r iv ire  la  organ izarea



a lim en ta ţie i g ra tu ite  în g ru p e le  p re şc o la re  ş i la  trea p ta  prim ară . 
• Chestionare pentru părinţi.

Constatări Instituţia asigură cu spaţii pentru prepararea şi servirea hranei, care 
corespund normelor sanitare în vigoare privind siguranţa, accesibilitatea, 
funcţionalitatea şi confortul elevilor/copiilor.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 1.1.7. P
funcţionalitate şi con:

rezenţa spaţii 
?ort pentru elevi

or sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, 
/ copii

Dovezi • WC separate pentru băieţi şi fete, în clasă de elevi şi comun.
• Lavoare în fiecare clasă de elevi.
• Apă curgătoare şi săpun, dezinfectaţi.
• Vestiare pentru fiecare clasă/grpă în sala de clasă şi antreu, sala de 

sport.
• în instituţie sunt 16 încăperi de clasă şi 3 grupe pregătitoare. 4 săli 

de clasă utilizează veceul comun, iar celelalte clase dispun de veceu 
separta pentru băieţi şi fete. Fiecare dintre ele are blocul său sanitar 
funcţional 100%..

• Fiecare bloc sanitar din clase este prevăzut pentru maxim 35 elevi)
• Instituţie are Centrul de Resurse pentru Educaţia Incluzivă în care 

este un bloc sanitar adaptat pentru copii/elevi cu disabilităţi: viceu, şi 
lavuar, canapea.

• în blocul administrativ al instituţiei este un bloc sanitar pentru 
personalul instituţiei.

Constatări Instituţia dispune de spaţii sanitare, cu respectarea criteriilor de 
accesibilitate, funcţionalitate şi confort pentru toţi elevi/copii şi personalul 
instituţiei.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 1.1.8. Existenţa şi funcţionalitatea mijloacelor antiincendiare şi a ieşirilor de rezervă
Dovezi • Registrul bunurilor material ale instituţiei.

• Factura demonstrează achiziţia mijloacelor antiincendiare acordată 
de Societatea Antiincendiara mun. Chişinău.

• Comisia Protecţiei civile
• Ordin”Cu privire la numirea persoanei pentru respectarea protecţiei 

civile”
• Plan de evacuare, indicatoare de ieşire.
• Instituţia se amplasează în clădirea unei foste grădiniţe (proiect 

tehnic tip ”Romaniţa”. Clădirea are 7 ieşiri: ieşirea centrală şi alte 6 
ieşiri de rezervă la celelalte blocuri. Toate ieşirile sunt funcţionale.

Constatări Instituţia dispune de mijloace antiincendiare, plan de evacuare în caz de 
incendiu şi ieşiri de rezervă. Utilizează eficient un sistem de marcaj de 
direcţie.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional
Indicator 1.1.9. Desfăşurarea activităţilor de învăţare şi respectare a regulilor de circulaţie rutieră, a 
tehnicii securităţii, de prevenire a situaţiilor de risc şi de acordare a primului ajutor______________
Dovezi • Plan de activitate al instituţiei.

• Proiectele de lungă durată a diriginţilor claselor I-IV-a.
• Ordinul nr.65/l-ab din 09.09.2021 ”C« p r iv ir e  la  p u n e re a  în ap licare

a in stru c ţiu n ii p r iv in d  ocro tirea  v ie ţii ş i  să n ă tă ţii co p iilo r  ”.
• Ordinul nr.68/1 din 09.09.2021”Cu privire la protecţia sănătăţii în

cadrul instituţiei”
• Ordinul nr.50 ab din 02.09.2021 „C u p r iv ir e  la  o rg an izarea  decade i

ed u ca ţie i ru tiere  ”



• Ordinul nr. 25-1 a-b din 09.09.2021 "C u  p r iv ire  la  instru irea  
a n g a ja ţilo r  re fer ito r  la  p reven ire a  s itu a ţiilo r  de  risc. ”.

• Ordinul nr.44/1 a-b din 30.052022”C« p r iv ir e  la  in stru irea  e levilo r  
p r iv in d  regu lile  de secu rita te  în p e r io a d a  va ca n ţe i de  vară".

•  Portofoliul dirigintelui.
• Declaraţiile pe propria răspundere a părinţilor
• Cererile părinţilor elevilor care pleacă singuri acasă .
• Panouri de afişaj.

Constatări în cadrul instituţiei se desfăşoară activităţi de studiere, activităţi practice de 
învăţare a regulilor de circulaţie rutieră, a tehnicii securităţii, de prevenire a 
situaţiilor de risc şi acordare a primului ajutor.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Total standard 10
Standard 1.2. Instituţia dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecţiei integrităţii 
fizice şi psihice a fiecărui elev/ copil
Domeniu: Management
Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice şi operaţionale, a acţiunilor de colaborare cu 
familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituţii cu atribuţii legale în sensul protecţiei elevului/ 
copilului şi de informare a lor în privinţa procedurii legale de intervenţie în cazurile ANET_______
Dovezi • Statutul instituţiei.

• Planul anual de activitate al instituţiei.
• Regulamentul intern al instituţiei.
• Ordinul nr.47 a-b din 01.09.2021 ”Cu privire la combaterea 

cazurilor de abandon şcolar şi absenteeism în anul de studii 2021- 
2022”.

• Ordinul 68 a-b din 09.09.2021 ” C u p ro v ire  la  co n stitu irea  g ru p u lu i 
de lucru  in tra şco la r  în ca zu ri de abuz, neg lijare , exp luatare, tra fic  
de c o p i i”.

• Ordinul nr.66 -1 a-b din 09.09.2021 "C u  p r iv ire  la  sig u ra n ţa  On
line

• Ordinul nr.22 a-b din 22.03.2021”Cu privire la siguranţa on- line”.
• Acord de colaborare cu Asociaţia Obştească "Ş co a la  P lu s  ” -obiectiv 

principal fiind contribuirea la crearea unui mediu educaţional 
stimulativ pentru toţi elevii.

• Conlucrare eficientă cu poliţistul de sector, Servicul de Asistenţă 
Psihopedagogică.

• Panoul informaţional cu privire la ANET.
• Proiecte didactice/ înregistrări în Catalogul clasei.

Constatări Instituţia întreprinde acţiuni de colaborare cu diverse organizaţii, familia în 
vederea protecţiei copilului/elevului.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Capacitate instituţională
Indicator 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) şi comunitare (servicii de 
sprijin familial, asistenţă parentală etc.) pentru asigurarea protecţiei fizice şi psihice a copilului
Dovezi • Planul de activitate al instituţiei

• Planurile activităţii comisiilor metodice
• Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază
• Comisia Multidisciplinară Ordinul, nr. 53din 07.09.2021.
• Raport anual al Comisiei Multidisciplinare.
• Planul de activitate al Comisiei Multidisciplinare şi CREI.
• Planul de activitate CDS, logoped, psiholog.
• Planul activităţilor şi procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii
• Planul de formare continuă
• Activităţile psihologului la solicitările cadrelor didactice, părinţilor



în situaţii dificile.
• Chestionare/anchete ale părinţilor.

Constatări •Instituţiia realizează activităţi instructive cu copiii/elevii, activităţi de 
informare cu părinţii cu scopul asigurării protecţiei integrităţii fizice şi 
psihice a copiilor.
• în cadrul instituţiei învaţă copii cu CES şi în cadrul Centrului de Resurse 
sunt acordate consultanţe individuale pentru aceste familii, acordăm un 
sprijin şi o conlucrare productivă cu colectivul. Organizăm şedinţe comune 
cu genericul ”S ta rea  p s ih o em o ţio n a lă  a  co p iilo r  în  institu ţie; C onlucrarea  
în  p re g ă tire a  tem elo r  p e n tru  a ca să” Directorul Centrului este Babcineţchi 
Viorica.
• Copiilor au acces la serviciile de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării 
fizice, mentale şi emoţionale (CREI, CDS, psiholog).

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional
Indicator 1.2.3. Realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a oricărui tip de violenţă (relaţii 
elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar)_____________________________________
Dovezi • Planul de activitate al instituţiei.

• Planul activităţii comisiei metodice a diriginţilor.
• Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază .
• Registrul clase.
• Şedinţe tematice de sensibilizare a părinţilor.
• Chestionare/anchete pentru părinţi.

Constatări Instituţia realizează activităţi de prevenire şi combatere a oricărui tip de 
violenţă:

• prin ordin este numit responsabil- coordinator ANET -  dna Baraneţchi 
Viorica
• coordonatorul realizează activităţi de informare a diriginţilor, cadrelor 
didactice, personalului cu actele reglatoare privind ANET

• diriginţii periodic realizează activităţi de informare pentru elevi 
(consemnat în Registrul clasei), părinţi (inregistrat în procese-verbale ale 
şedinţelor cu părinţii)

• în cadrul întrunirilor metodice ale diriginţilor se discută subiecte ce 
vizează preântâmpinarea cazurilor de violenţă.
• realizarea activităţii NON Discriminare şi NON Violenţă.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 1.2.4. Accesul elevilor/ copiilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, 
mintale şi emoţionale şi implicarea personalului şi a partenerilor In s titu ţie i în activităţile de 
prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii_______________________________________
Dovezi • Planul de activitate al instituţiei

• Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază
• Planurile serviciilor de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, 

mentale şi emoţionale (CREI, CDS, psiholog) a copiilor.
• Orarul serviciilor de sprijin: CDS, psiholog.
• Planul Educaţional Individualizat pentru fiecare elev/copil.
• Orarul de activitate al fiecărui copil cu CES la CREI.
• Registrul de evidenţă a activităţilor de suport.
• Planul de activitate CMI anual.
• Regulamentul de activitate al CMI.
• Dosarele elevilor.
• Lucrări efectuate de către copii.
• Fotografii de la activităţi
• Panoul de afişaj din CREI.
• Chestionare/ anchete pentru părinţi.

n



Constatări Instituţia pune la dispoziţia tuturor copiilor servicii de sprijin cu privire la 
asigurarea dezvoltării fizice, mintale şi emoţionale.
• Activităţi realizate de către diriginţi: convorbiri despre modul sănătos de 
viaţă, instrucţiuni în caz de cutremur, inundaţii, incendiu; Focul este duşman 
sau prieten; Siguranţa în mediul online...

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Total standard 5
Standard 1.3. Instituţia de învăţământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod 
sănătos de viaţă
Domeniu: Management
Indicator 1.3.1. Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănătate şi alte instituţii cu 
atribuţii legale în acest sens în promovarea valorii sănătăţii fizice şi mintale a elevilor/ copiilor, în 
promovarea stilului sănătos de viaţă în instituţie şi în comunitate.____________________________
Dovezi • Planul de dezvoltarea al instituţiei

• Planul de activitate al lucrătorului medical.
• Registrul medical
• Planul activităţilor de profilaxie cu elevii, realizat de lucrătorul 

medical.
• Panouri informative pe coridoare/cab.medical/cantina şcolară a 

instituţiei; panouri vizuale (cum ne spălăm pe mâini) în fiecare 
încăpere de baie.

• Orientarea elevilor/copiilor în activităţi de promovare a modului 
sănătos de viaţă (discu ţii, concursuri, p ro ie c te  tem atice, d eoarece a  

f o s t  un  an p a n d em ic  am  a vu t p o s ib ilita te a  de a  inv ita  sp ec ia liş ti 
d o a r  în  fo r m a t on-line).

• Dovezi: înregistrări în registrul clasei, fotografii.

Constatări Instituţia colaborează cu serviciile publice de sănătate, părinţii, alte 
organizaţii cu scopul promovării sănătăţii fizice, mentale ale copiilor, 
promovării stilului sănătos de viaţă.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Capacitate instituţionalit
Indicator 1.3.2. Asigurarea condiţiilor fizice, inclusiv a spaţiilor special rezervate, a resurselor 
materiale şi metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educaţională etc.) 
pentru profilaxia problemelor psihoemoţionale ale elevilor/ copiilor._________________________
Dovezi • CREI în cadrul instituţiei

• Planul de activitate al psihologului
• Registrul de evidenţă al copiilor asistaţi
• Fişe de evidenţă ale elevilor.
• Comisia Multidisciplinară a instituţiei
• Instituţia are cabinet psihologic, în care realizează şedinţe şi terapii 

educaţionale cu copiii. Psihologul are competenţele şi studiile 
necesare.

Constatări Instituţia dispune de condiţiilor fizice, inclusiv a spaţiilor special rezervate, 
a resurselor materiale şi metodologice pentru profilaxia problemelor 
psihoemoţionale ale elevilor/ copiilor.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional
Indicator 1.3.3. Realizarea activităţilor de promovare/ susţinere a modului sănătos de viaţă, de 
prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de prevenire a surmenajului şi 
de profilaxie a stresului pe parcursul procesului educaţional şi asigurarea accesului elevilor/ copiilor 
la programe ce promovează modul sănătos de viaţă



Dovezi Planul de Dezvoltare Instituţională
Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază -  ordinele 
directorului.
Adresări către psiholog şi lucrător medical.
Activităţi de promovare a modului sănătos de viaţă discuţii în cadrul 
orelor.
Planul activităţilor de profilaxie cu elevii, realizat de lucrătorul 
medical.
Registrul clasei
Dozarea temelor pentru acasă, în agendele elevilor.
Activităţi de colectare a hârtiei, de reciclare a deşeurilor, de 
solubritate realizate cu copiii.
Dovezi: fotografii.
Orarul lecţiilor echilibrat.
Orarul sunetelor coordonat cu lucrătorul medical.

Constatări Instituţia realizează activităţi de promovare a modului sănătos de viaţă, de 
prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri, măsuri de prevenire a 
surmenajului şi de profilaxie a stresului pe parcursul procesului educaţional 
şi asigurarea accesului elevilor/ copiilor la programe şi activităţi ce 
promovează modul sănătos de viaţă.

Pondere şi punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: - 
0,75

Punctaj acordat: - 
1,5

Total standard 4,5
Dimensiune I

[ Se va completa la 
finalul fiecărei 

dimensiuni]

P u n cte  fo r te P u n c te  slabe
• Instituţia asigură securitatea şi 

protecţia tuturor copiilor.
• Instituţia dezvoltă parteneriate 

comunitare în vederea protecţiei 
integrităţii fizice şi psihice a 
fiecărui elev/copil

• Instituţia de învăţământ oferă 
servicii de suport pentru 
promovarea unui mod sănătos de 
viaţă

• Implicarea tuturor copiilor 
în mai multe activităţi de 
promovare a modului 
sănătos de viaţă

• Lipsa logopedului conform 
necesităţilor instituţiei

• Lipsa unei biblioteci 
spaţioase, a unui cabinet 
de informatică.

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICA 
‘ Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieţii şcolare 
[Standardul nu se aplică IET]
Domeniu: Management
Indicator 2.1.1. Definirea, în planul strategic/ operaţional de dezvoltare, a mecanismelor de 
participare a elevilor/ copiilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri şi instrumente 
ce asigură valorizarea iniţiativelor lor şi oferind informaţii complete şi oportune pe subiecte ce ţin 
de interesul lor imediat
Dovezi • Planul de Dezvoltare Instituţional

• Statutul instituţiei
• Ziua autoconducerii
• Sfatul copiilor
• Consiliul elevilor
• Chestionare ale elevilor
• Panoul de opinii ale elevilor,,Vocea copiilor”
• Sondaje adresate elevilor.
• Discuţii individuale cu elevii, expunerea şi argumentarea opiniilor în 

timpul orelor.

Constatări Administraţia implică elevii în procesul decizional în probleme ce îi vizează în 
cadrul instituţiei.

Pondere şi punctaj Pondere:! Autoevaluare conform criteriilor:-0,75 Punctaj acordat: -



acordat I 0,75
Domeniu: Capacitate instituţională
Indicator 2.1.2. Existenţa unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic şi 
autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/ copii
Dovezi • Ziua autoconducerii, organizată anual şi procedura de alegere a 

administraţiei instituţiei în această zi.
• Ora de dezvoltare personal.
• Consiliul elevilor
• Panouri informative

Constatări în instituţie sunt organizate şi desfăşurate diverse activităţi cu participarea 
activă atât a copiilor cât şi a părinţilor şi altor actori comunitari. în cadrul 
instituţiei nu activează la moment o structură asociată a elevilor/copiilor

Pondere şi punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -1 
0,5

Indicator 2.1.3. Asigurarea funcţionalităţii mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a 
elevilor/ copiilor (pagini pe reţele de socializare, reviste şi ziare şcolare, panouri informative etc.)
Dovezi • Pliante şi alte mesaje scrise

• Revista „Dincolo de curcubeu”
• Radiou şcolar
• Viber
• Mesenger
• Platforma ZOOM
• Panoul de propuneri ale elevilor şi părinţilor

Constatări Copiii îşi expun opinia liberă în cadrul activităţilor didactice, sondajelor 
radiofonice, revista instituţiei etc. Copii au acces la mijloacele de comunicare 
tehnică, iar opiniile lor sunt transmise în cadrul instituţiei şi părinţilor. 
Instituţia asigură mijloace de comunicare şi informare ce reflectă opinia 
liberă a elevilor.

Pondere şi punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 0,75 
0,75

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional
Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de viaţa 
şcolară, în soluţionarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului educaţional, în 
evaluare propriului progres__________________________________________________________
Dovezi • Activităţi ale elevilor: colectarea donaţiilor, voluntariat etc.

• Portofoliul elevilor.
• înregistrări video.
• Observarea şi analiza activităţilor educaţionale (afişe, diplome, 

certificate, cărţi individuale şi colective, proiecte realizate etc.).
• Opinii exprimate în cadrul orelor/activităţilor.
• Ziua Autoconducerii în cadrul instituţiei
• Alegerea subiectelor de studiu în cadrul disciplinei Proiecte tematice.
• Dovezi: Subiecte realizate, fotografii.
• Stabilirea în comun a unităţilor de conţinut în cadrul disciplinei 

Proiecte tematice. Dovezi: planul păienjeniş sau planificarea în reţea.
• Evaluarea propriului progres. Dovezi: portofoliul elevului/ copilului, 

fişe de autoevaluare.
• Raport de dezvoltare al fiecărui elev/ copil
• Aplicarea evaluărilor de administraţia instituţiei şi analiza acestora pe 

clase şi obiecte de studii.
• Fişe de autoevaluare.

Constatări Instituţia implica elevii în consilierea aspectelor legate de viaţa şcolară, în 
soluţionarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului 
educaţional, în evaluarea propriului progres.

Pondere şi punctaj 
acordat

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



Total standard_________________________________________________|________ 4̂ 5_______
Standard 2.2. Instituţia şcolară comunică sistematic şi implică familia şi comunitatea în 
procesul educaţional 
Domeniu: Management
Indicator 2.2.1. Existenţa unui set de proceduri democratice de delegare şi promovare a părinţilor 
în structurile decizionale, de implicare a lor în activităţile de asigurare a progresului şcolar, de 
informare periodică a lor în privinţa elevilor/ copiilor şi de aplicare a mijloacelor de comunicare 
pentru exprimarea poziţiei părinţilor şi a altor subiecţi în procesul de luare a deciziilor.

Dovezi • Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al instituţiei.
• Planul de activitate al instituţiei
• Planul anual al şedinţelor cu părinţii
• Includerea părinţilor în componenţa Consiliului de Administraţie.
• Preşedintele CA este un pămte.
• Procese-verbale ale Consiliului de administraţie
• Reţele de informare/colaborare şcoală-familie: Pagina web, 

Facebook a şcolii, reţeaua Viber a fiecărei clase şi a cadrelor 
didactice a şcolii.

• Ordinul nr. 05/1-ab din 10.02.2021 C u p r iv ire  la  a sigurarea  
tra n sp a ren ţe i în p ro c e su l d ecezio n a l a l a c tiv ită ţii in stitu ţie i

• însemnări în agenda elevului, convorviri telefonice individuale cu 
părinţii.

• Informaţii scrise.
• Şedinţe tematice cu părinţii
• Şedinţe organizate individual cu părinţii.
• Procese verbale a şedinţelor cu părinţii
• Informarea părinţilor online -  pagina Facebook.
• Sesiuni online cu părinţii 01.09-31.05 2021
• Fotografii

Constatări Părinţii participă activ în procesul decizional al instituţiei, participă prin 
reprezentaţii săi în CA, se implică activ în viaţa şcolii.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 2.2.2. Existenţa acordurilor de parteneriat cu reprezentanţii comunităţii, pe aspecte ce ţin 
interesul elevului/ copilului, şi a acţiunilor de participare a comunităţii la îmbunătăţirea condiţiilor 
de învăţare şi odihnă pentru elevi/ copii________________________________________________
Dovezi • Contract de colaborare cu LA ,J g o r  V ieru”.

•  Contract de colaborare cu Universitatea de Stat mun. Chişinău.
• Acorduri de parteneriat:Asociaţia Obştească ”Ş co a la  P lu s  

Programul Educaţional Pas cu Pas; gimnaziul 78 din Galaţi.
• Donaţii.
• Activităţi comune cu Bublioteca '"Ştefan ce l M a re” mun.Chişinău.
• Scrisori de mulţumire, fotografii.

Constatări A  i o  o

In cadrul instituţiei sunt acorduri de parteneriat cu diverşi actori comunitari 
pe aspecte ce ţin de interesul copiilor. Administraţia instituţiei promovează 
participarea comunităţii şi altor reprezentanţi la îmbunătăţirea condiţiilor de 
educaţie şi odihnă a copiilor. Şcoala este instituţie de practică pentru cadrele 
didcatice care trec formarea profesională în cadrul Programului Educaţional 
”P a s  cu  P a s” şi studenţii de la Universitatea de Stat din Moldova.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Capacitate instituţională
Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinţilor şi al autorităţii publice locale la participarea în 
consiliul de administraţie, implicarea lor şi a elevilor, ca structuri asociative, în luarea de decizii,



beneficiind de mijloace democratice de comunicare, implicarea părinţilor şi a membrilor 
comunităţii în activităţi organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educaţia de calitate 
pentru toţi c o p i i i __________
Dovezi • Planul anual al activităţii Consiliului de Administraţie

• Procese-verbale ale Consiliului de Administraţie.
• Regulamentul intern al instituţiei
• Comitetul părintesc al instituţiei
• Procese verbale ale şedinţilor cu părinţii
• Diverse mijloace de comunicare: pliante, sondaje, mesaje, discuţii 

individuale şi de grup, Online, Viber...
• Părinţii formează grupuri de suport pentru derularea proiectelor în 

cadrul şi pentru instituţie.
• Fotografii

Constatări Instituţia implică părinţii şi copiii în procesul decizional, în activităţi 
organizate în cadrul instituţiei şi apreciază implicarea părinţilor în procesul 
educaţional.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional
Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinţilor şi a comunităţii 
la elaborarea documentelor în cadrul instituţiei, la pedagogizarea părinţilor şi implicarea acestora şi 
a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educaţional_________________________

Dovezi • Planul de Dezvoltare Instituţional
• Plan anual de activitate al instituţiei
• Planificarea şedinţelor cu părinţii
• Procese-verbale a şedinţelor cu părinţii
• Discuţii pe un anumit subiect, invitaţia părinţilor 

pe post de experţi sau vizita la locul de muncă al 
părinţilor.

• Portofoliile diriginţilor
• Evenimente, organizarea excursiilor, activităţilor 

pe interese.
• Fotografii activităţi: ore, finalizări de teme, 

activitatea tradiţională pentru elevii clasei I-a 
împreună cu părinţii ”700 de Z ile  de şco a lă”, 
activităţi extraşcolare... Ordinul nr.lO-lb din 
14.02.2022 C u p r iv ire  la  o rgan izare  să rb ă to rii 
de 100 de z ile  şco la re  .

Constatări Instituţia implică părinţii în: procesul de elaborare al 
strategiei de dezvoltare a instituţiei, procesul de 
pedagogizare şi îi solicită ca persoane-resurse în 
procesul educaţional.

Pondere şi punctaj acordat Pondere :2 Autoevaluare conform 
criteriilor: -1

Punctaj 
acordat: - 2

Total standard 6
Standard 2.3. Şcoala, familia şi comunitatea îi pregătesc pe copii să convieţuiască într-o 
societate interculturală bazată pe democraţie 
Domeniu: Management
Indicator 2.3.1. Promovarea respectului faţă de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, 
religioasă, prin actele reglatorii şi activităţi organizate de instituţie___________________________
Dovezi • Statutul instituţiei

• Regulamentul intern al insituţiei
• Planul anual de activitate al instituţiei
• Activităţi realizate în parteneriat cu instituţii reprezentative din

comunitate (autorităţile sanitare, poliţie, direcţia situaţii
excepţionale...).



• Activităţi organizate în cadrul diverselor sărbători: Serbări , 
finalizări de teme, activităţi extracurriculare şi extraşcolare: 
S ă p tă m â n a  ecologică, S ă p tă m â n a  p s ih o lo g ie i ...

• Fotografii

Constatări Instituţia promovează activităţi ce educă la copii respectul faţă de 
diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă. In cadrul instituţiei 
învaţă elevi de diferite etnii, cu diferenţă lingvistică şi religioasă. Suntem 
proetenoşi şi ne respectam reciproc. Nu am avut conflicte între copii din 
aceste motive.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 2.3.2. Monitorizarea moc 
religioase şi de valorificare a multici 
instituţie şi colectarea feedbackulu 
principiilor democratice

ului de respectare a diversităţii culturale, etnice, lingvistice, 
ilturalităţii în toate documentele şi în activităţile desfăşurate în 

din partea partenerilor din comunitate privind respectarea

Dovezi • Planul de Dezvoltare Instituţional
• Planul anual de activitate al instituţiei
• Regulamentul intern al instituţiei
• Activităţi organizate de instituţie: Serbări, f in a liz ă r i  de pro iecte , 

a c tiv ită ţi ex tra cu rricu la re  ş i ex traşco lare , S ă p tă m â n a  ecologică, 
S ă p tă m â n a  P s ih o lo g ie i ...

• Fotografii
• Chestionare pentru părinţi cu privire la starea de bine a copiilor şi 

comunicarea dintre familie şi instituţie.
Constatări Atât în PDI, cât şi în planul anual de activitae al şcolii sunt planificate ţinte 

strategice, care prevăd combaterea stereotipurilor şi prejudecăţilor, care 
prevăd promovarea educaţiei interculturale, reflectate în proiecte de 
grup,expoziţii, acorduri de parteneriat. în instituţie se organizează activităţi 
de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale, cât şi altor popoare

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Capacitate instituţională
Indicator 2.3.3. Crearea condiţiilor pentru abordarea echitabilă şi valorizantă a fiecărui elev/ copil 
indiferent de apartenenţa culturală, etnică, lingvistică, religioasă, încadrarea în promovarea 
multiculturalităţii, valorificând capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor şi varietatea de resurse 
(umane, informaţionale etc.) de identificare şi dizolvare a stereotipurilor şi prejudecăţilor________
Dovezi • Statutul instituţiei

• Regulamentul intern al instituţiei
• Planul anual de activitate
• Regulamentul de activitate a CMI
• Activităţi organizate de instituţie: Serbări, finalizări de proiecte, 

activităţi extracurriculare şi extraşcolare, Săptămâna ecologică, 
Săptămâna Psihologiei...

• Fotografii
Constatări Administraţia instituţiei şi cadrele didactice monitorizează respectarea 

diversităţii culturale, etnice, lingvistice, religioase în toate activităţile 
desfăşurate în instituţie şi în comunitate.

Pondere şi punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 
0,75 1,5

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional
Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activităţile curriculare şi extracurriculare, în acţiunile elevilor/ 
copiilor şi ale cadrelor didactice, a viziunilor democratice de convieţuire armonioasă într-o societate 
interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale
Dovezi • Sim bolurile statale în  instituţie.



Simbolurile instituţiei.
Proiectările de lungă durată şi proiectele zilnice la dezvoltarea 
personală, proiecte tematice, educaţia moral-spirituală 
Planul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 
Planul activităţilor tematice, activităţile de cercetare ale copiilor. 
Activităţi extracuriculare ce promovează multiculturalitatea.

Constatări Instituţia promovează educarea şi formarea la elevi a viziunilor democratice 
de convieţuire armonioasă într-o societate interculturală. Cadrele didactice 
organizează procesul educaţional încât să faciliteze comunicarea 
colaborarea între copii de diferite origini etnice, religioase

Şi

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Total standard 5,5
P uncte  fo r te P u n c te  slabe

•  Şcoala îi pregătesc pe copii să 
convieţuiască într-o societate 
interculturală bazată pe 
democraţie

• Copiii participă la procesul 
decizional referitor la unele 
aspecte ale vieţii şcolare

• Instituţia şcolară comunică 
sistematic şi’ implică familia şi 
comunitatea în procesul 
decizional

• Nu toate familiile sunt 
active şi participă la 
procesul decizional

Dimensiune II
[Se va completa la 

finalul fiecărei 
dimensiuni]

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAŢIONALA
^Standard 3.1. Instituţia educaţională cuprinde toţi copiii, indiferent de naţionalitate, gen, 
origine şi stare socială, apartenenţă religioasă, stare a sănătăţii şi creează condiţii optime 
pentru realizarea şi dezvoltarea potenţialului propriu în procesul educaţional 
Domeniu: Management
Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic şi operaţional bazat pe politicile statului cu privire la 
educaţia incluzivă (EI), a strategiilor de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a proiectelor de 
asigurare a incluziunii prin activităţile multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de 
sprijin pentru elevii cu CES__________________________________________________________
Dovezi • Planul de Dezvoltare Instituţional

• Statutul instituţiei
• Planul anual de activitate al instituţiei
• Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază
• Registrul de evidenţă a copiilor în situaţii de risc
• Ordinul cu privire la constituirea Comisiei Multidisciplinare
• Regulamentul de activitate el CMI
• Planul de activitate al Comisiei Multidisciplinare intraşcolare şi al 

serviciilor de suport
• Fişele postului personalului didactic şi personalului de suport
• Registrul de evidenţă a copiilor cu CES
• Planul de formare continuă. în ultimii 5 ani 100% al CD, au 

participat la programe de formare profesională continuă în domeniul 
educaţiei incluzive.

• PEI pentu copiii cu CES...

Constatări Instituţia dispune de toate actele şi structurile necesare acordării serviciilor 
educaţionale de calitate tuturor copiilor. Instituţia promovează bunele 
practici de educaţie incluzivă. în anul de studii 2020-2021 în cadrul şcolii 
au învăţat 7 elevi cu cerinţe educaţionale speciale din ei 3 cu disabilităţi 
severe {d iferite  fo r m e  de autism , d ific ien ţe  loco m o ta rii).

Pondere şi punctaj 
acordat

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



Indicator 3.1.2. Funcţionalitatea structurilor, a mecanismelor şi procedurilor de sprijin pentru 
procesul de înmatriculare şi incluziune şcolară a tuturor copiilor, inclusiv de evidenţă şi sprijin

Dovezi • Planul de activitate al instituţiei
• Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază
• Planul de activitate al Comisiei Multidisciplinare şi al serviciilor de 

suport
• Ordinele de angajare şi contractele de muncă al personalului de 

suport
• Fişele postului personalului didactic şi personalului de sprijin
• Procesele verbale ale CMI
• Procese verbale ale consiliului profesoral
• Proiectele didactice ale specialiştilor care asigură serviciile de 

suport;
• Regisrtul copiilor cu CES; orarul activităţilor pentru fiecare copil, 

stabilirea tipului de suport, incluziune...
• PEI elevilor

Constatări în cadrul instituţiei toate structurile de sprijin pentru copii sunt funcţionale 
şi acordă servicii de calitate copiilor cu CES şi nu numai. CREI din cadrul 
instituţiei deţine actele de evidenţă a copiilor cu CES, a serviciilor de 
sprijin...

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Capacitate instituţionalit

*Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES, 
elaborarea actelor privind evoluţiile demografice şi perspectivele de şcolaritate, evidenţa 
înmatriculării elevilor (in d ica to ru l se  a p lică  IET, şco lilo r  p rim a re , g im naziilo r, liceelor, in stitu ţiilo r

Dovezi • Registrul de evidenţă al copiilor cu CES
• Dosarul Copiilor cu CES
• Lista copiilor în situaţie de risc
• Lista copiilor cu CES din cadrul instituţiei şi tipurile de suport.
• Conlucrare cu SAP în stabilirea copiilor cu CES ce vor accede în 

instituţie cu scopul dezvoltării/perfecţionării serviciilor de suport şi 
instruirii cadrelor didactice/personalului implicat.

Constatări Instituţia deţine capacităţi si oferă servicii educaţionale de calitate tuturor 
coniilor. în anul de studii 2020-202ICREI este dotat cu utilai tehnic şi 
materiale didactice şi instruirea CD pentru a le utiliza corect.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul şi dezvoltarea fiecărui elev/ copil şi 
asigurarea activităţii Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare (CMI) şi a serviciilor de sprijin, în 
funcţie de necesităţile copiilor________________________________________________________
Dovezi • Procese-verbale ale Consiliului Profesoral

• Planul de activitate al CMI şi al serviciilor de suport
• Procesele verbale ale CMI
• Planul de activitate a CREI
• Orarul activităţilor în CREI
• Orarul serviciilor de suport (CDS, psiholog)
• Fişele de monitorizare a progreselor copiilor cu CES
• PEI elaborate pentru fiecare copil cu CES
• PEI pentru fiecare elev.
• Acordul părinţilor pentru evaluarea copiilor cu CES
• Materiale şi evaluări oferite în condiţii specifice şi individuale ale 

elevului (tim p  su fic ien t, cara ctere le  lite re lo r  m ărite ...)
Constatări Instituţia monitorizează progresul şcolar al fiecărui copil şi oferă servici de

1 n



sprijin de calitate conform necesităţilor individuale. Constatări se pot realiza 
din numărul mare anual de solicitări ale părinţilor de a studia copilul în 
instituţiea dată.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 
Indicator 3.1.5. Desfăşurarea procesului educaţional în concordanţă cu particularităţile şi nevoile 
specifice ale fiecărui elev/ copil şi asigurarea unui Plan educaţional individualizat (PEI), curriculum

Dovezi • Planul de activitate al instituţiei
• Procese-verbale ale Consiliului profesoral
• Planul de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare şi al 

serviciilor de suport
• Plan Educaţional Individualizat, inclusiv curricule individualizate
• Orarul serviciilor de suport conform recomandărilor SAP
• Constatările SAP în procesul de reevaluare al copiilor
• Materiale didactice individualizate, evaluările şi lucrările copiilor
• Fişe de evaluare a copiilor cu CES
• Materiale şi evaluări oferite în condiţii specifice şi individuale ale 

elevului (timp suficient)
Constatări Instituţia dispune de CREI dotat cu materiale şi echipamente necesare 

organizării şi desfăşurării activităţilor individuale a copiilor cu CES. Toate 
PEI sunt elaborate în baza raportului de evaluare complexă a dezvoltării 
copilului oferit de SAP. în instituţie activează un cadru didactic de sprijin, 
psiholog calificat.
Instituţia desfăşora procesul educaţional în concordanţă cu particularităţile 
şi nevoile specifice ale fiecărui elev/copil.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Total standard 8
Standard 3.2. Po 
nediscriminatorii şi 
Domeniu: Managem 
Indicator 3.2.1. Ex
combatere a oricăror

iticile şi practicile din instituţia de învăţământ sunt incluzive,
respectă diferenţele individuale
ent
istenţa, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare şi 
brme de discriminare şi de respectare a diferenţelor individuale

Dovezi • Statutul instituţiei
• Regulamentul de activitate al instituţiei
• Plan anual de activitate
• Fişele de post ale angajaţilor
• Planul activităţii comisiei metodice a diriginţilor
• Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază
• Registrul clasei
• Fişe de sesizare, Formulare-tip, Registrul cazurilor de discriminare...
• Procese verbale ale şedinţelor organizate de informare a cadrelor 

didactice, copiilor, părinţilor.
Constatări Instituţia realizează activităţi de prevenire şi combatere a oricărui tip de 

violenţă:
• prin ordin este numit responsabil- coordinator ANET -  dna Baraneţchi 

Viorica
• coordonatorul realizează activităţi de informare a diriginţilor, cadrelor 
didactice, personalului cu actele reglatoare privind ANET

• diriginţii periodic realizează activităţi de informare pentru elevi 
(consemnat în Registrul clasei), părinţi (înregistrat în procese-verbale ale 
şedinţelor)

• în cadrul întrunirilor metodice ale diriginţilor se discută subiecte ce



vizează preântâmpinarea cazurilor de violenţă.
Anual sunt planificate şi organizate activităţi de sensibilizare în vederea 
promovării diversităţii şi nonviolenţei.
Anual se planifică şi se organizează săpătămâna nonviolenţei în instituţie în 
cadrul Săptămâna Psihologiei.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 3.2.2. Promovarea diversităţii, inclusiv a interculturalităţii, în planurile strategice şi 
operaţionale ale instituţiei, prin programe, activităţi care au ca ţintă educaţia incluzivă şi nevoile 
copiilor cu C E S _______________________________________________________ _______
Dovezi • Planul de Dezvoltare a Instituţiei

• Planul anual de activitate al instituţiei
• Procese verbale ale Consiliului Profesoral
• Planul anual al activităţii CREI
• Planul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare
• Raportul semestrial/anual de monitorizare a procesului educaţional
• Fotografii

Constatări Instituţia promovează diversitatea, interculturalitatea, în planurile strategice 
şi operaţionale, activităţi care au ca ţintă educaţia incluzivă şi nevoile 
copiilor cu CES.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Capacitate instituţională
Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferenţelor individuale prin aplicarea procedurilor de 
prevenire, identificare, semnalare, evaluare şi soluţionare a situaţiilor de discriminare şi informarea 
personalului, a elevilor/ copiilor şi reprezentanţilor lor legali cu privire la utilizarea acestor 
proceduri_________ _______________________________________________________________
Dovezi • Plan de activitate al instituţiei.

• Regulamentul intern al instituţiei.
• Ordin cu privire la numirea responsabil- coordinator ANET -  dna 

Baraneţchi Viorica
• Ordinul 68 a-b din 09.09.2021 „ C u p ro v ire  la  constitu irea  g ru p u lu i 

de lucru  in tra şco la r  în  ca zu ri de  abuz, neg lijare, expluatare, tra fic  
de c o p i i”.

• Sătămâna Psihologului au fost organizate diverse activităţi ( 
exp o ziţie  de lucrări, sondaj, şed in ţe  de  in fo rm a re  on-line  ) conform 
planului de activitatea psihologului şcolar, octombrie 2020.

• Activităţi de informare a copiilor, părinţilor despre cazurile ANET şi 
procedurii de intervenţie, sensibilizare.

• Activităţi de informare a personalului instituţiei ”Cw p r iv ire  la  
p ro cesă r ile  de sem nalare, eva luare , în reg istra re  a  s itu a ţiilo r  de  
d iscrim in a re  ş i  in form are a  co o rd o n a to ru lu i A N E T .

• Portofoliul coordonatorului ANET.
• Chestionare copii, părinţi.

Constatări Instituţia asigură respectarea diferenţelor individuale şi informează copiii, 
părinţii, personalul şcolii cu actele normative cu privire la ANET.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional
Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferenţiat/ adaptat 
pentru copiii cu CES, şi evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ copiilor, în scopul
respectării individualităţii şi tratării valorice a lor_______________________________________
Dovezi • Plan de activitate al instituţiei.

• Procese-verbale ale Consiliului profesoral
• Procesele verbale ale CMI
• Plan educaţional individualizat, ordin de elaborare PEI



• Lucrări de evaluarea a elevilor cu CES
• Teste individualizate la testarea naţională la finele clasei IV, pentru 

elevii cu CES
• Portofoliul elevilor cu CES

Constatări Instituţia pune în aplicare PEI al copiilor cu CES şi evaluiază echitabilă a 
progresul şcolar al tuturor elevilor/copiilor.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 3.2.5. Recunoaşterea de către elevi/ copii a situaţiilor de nerespectare a diferenţelor 
individuale si de discriminare si manifestare a capacităţii de a le prezenta în cunoştinţă de cauză
Dovezi • Plan de activitate CREI cu obiective şi activităţi de promovare a 

educaţiei incluzive
• Activităţi de sensibilizare în vederea promovării educaţiei incluzive

şi a nondiscriminării în rândurile elevilor în Săptămâna Psihologiei.
• Panouri informative antidiscriminare
• Panou pentru raportarea cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi 

trafic din partea copiilor.
• Responsabil ANET, analizează contestaţiile/reclamaţiilor de pe 

panou.
Constatări Copiii recunosc cazurile de neglijare şi abuz, apelează la cadrele didactice 

care în dependenţă de situaţie organizează şi desfăşoară activităţi de 
prevenire şi evitare asituaţiilor de discriminare.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Total standard 7
Standard 3.3. Toţi copiii beneficiază de un mediu accesibil şi favorabil 
Domeniu: Management
Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituţionale disponibile pentru asigurarea unui mediu 
accesibil şi sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, şi identificarea, procurarea şi utilizarea 
resurselor noi
Dovezi • Planul de Dezvoltare Instituţional

• Centrul de Resurse pentru Educaţia Incluzivă dotat cu utilaje tehnice 
şi material didactice

• încăperile de clasă dotate (ŢV, leptop, co p ia to r/p rin te r) şi amenajate
• Registru de evidenţă a bunurilor materiale
• Devizul anual de cheltuieli / executarea bugetului
• Raportul anual de activitate al instituţiei
• Chestionare oferite părinţilor
• Fotografii

Constatări Instituţia utilizează resursele instituţionale disponibile pentru asigurarea 
unui mediu accesibil şi sigur pentru fiecare copil, inclusiv al copiilor cu 
CES.
Planul anual al instituţiei conţine acţiuni prin care sunt prevăzute variate 
măsuri privind asigurarea unui mediu accesibil, astfel încât elevii să aibă 
acces la toate resursele şi facilităţile (educaţie, reabilitare, socializare) 
Administraţia instituţiei de învăţământ identifică, procură şi utilizează 
resurse noi în vederea asigurării unui mediu incluziv.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi a accesului, conform legii, la 
datele de interes public_____________________________________________________________
Dovezi • Regulamentul de ordine interioară

• Declaraţia privind buna guvernare
• Registrul actelor de intrare; Registrul actelor de ieşire.
• Ordinul 16/1 -ab din 10.03.2022, responsabil de protecţia datelor cu

character personal doamna Daniela Jechiu.



• Fişele de post ale cadrelor didactice.
Constatări Instituţia asigură protecţia datelor cu caracter personal al elevilor/copiilor, 

părinţilor şi angajaţilor şi asigură accesul la datele de interes public conform 
legii.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Capacitate instituţională
Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a 
spatiilor dotate, conforme specificului educaţiei, a spaţiilor destinate serviciilor de sprijin
Dovezi • CREI şi cabinetul psihologului dotat

• încăperile de clasă dotate şi amenajate
• Registru de evidenţă a bunurilor materiale
• Mediu fizic adaptat (rampe/pante/ bare de suport, bloc sanitar 

adaptat/ adaptarea intrărilor/indicatoare de orientare/înscrieri pe uşi)
• Materiale individualizate pentru copii cu CES, auxiliare curriculare 

pentru copiii cu CES; resurse TIC, programul de lucru.
• Note informative, rapoarte ce vizează valorificarea CREI din cadrul 

şedinţei Consiliului Profesoral;
• Programul de lucru al serviciilor educaţionale ale instituţiei, inclusiv 

al celor de sprijin.
• Fotografii

Constatări Instituţia asigură un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor 
elevilor/copiilor. în anul de studii 2020-2021 s-au instruit 7 copii cu CES, 
dintre ei 3 copii cu diverse disabilitaţi.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional
Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învăţământ şi a auxiliarelor curriculare, 
utilizând tehnologii informaţionale şi de comunicare adaptate necesităţilor tuturor elevilor/ copiilor
Dovezi • Mijloace didactice adaptate necesităţilor fiecărui copil

• PEI-uri elaborate şi curricule individualizate conform necesităţilor 
copiilor

• Materiale individualizate pentru copii cu CES, cu auxiliare 
curriculare pentru copiii cu CES; resurse TIC, programul de lucru.

• Note informative, rapoarte ce vizează valorificarea CREI;
• Programul de lucru al serviciilor educaţionale ale instituţiei, inclusiv 

al celor de sprijin
Constatări • Pentru fiecare copil sunt realizate adaptările/modificările curriculare 

necesare şi sunt utilizate mijloace didactice conform necesităţilor 
fiecărui copil. CREI este dotat cu mijloace didactice conform 
necesităţilor fiecărui copil. Cadrele didactice utilizează TIC în 
activităţi, conform necesităţilor copiilor, încurajând participarea 
tuturor copiilor, inclusiv şi copiii cu CES.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Total standard 7
Dimensiune III P u n cte  fo r te P u n c te  s labe
[Se va completa la 

finalul fiecărei 
dimensiuni]

• Politicile şi practicile din 
instituţia de învăţământ sunt 
incluzive, nediscriminatorii şi 
respectă diferenţele individuale

• Toţi copiii beneficiază de un 
mediu accesibil şi favorabil

• Instituţia cuprinde toţi copiii, 
indiferent de naţionalitate, gen, 
origine şi stare socială, 
apartenenţa religioasă, stare a 
sănătăţii ’ şi creează condiţii

• Număr în creştere al 
copiilor cu CES, în special 
cu dizabilităţi pe care 
părinţii nu le acceptă.



optime pentru realizarea şi 
dezvoltarea potenţialului propriu 
în procesul educaţional

Dimensiune IV. EFICIENŢĂ EDUCAŢIONALĂ 
Standard 4.1. Instituţia creează condiţii de organizare şi realizare a unui proces educaţional 
de calitate
Domeniu: Management
Indicator 4.1.1. Orientarea spre creşterea calităţii educaţiei şi spre îmbunătăţirea continuă a 
resurselor umane şi materiale în planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei, cu mecanisme de 
monitorizare a eficienţei educaţionale______ __________________________________________
Dovezi • Planul de Dezvoltare a Instituţiei

• Plan de activitate al instituţiei.
• Planul de activitate a Consiliului de Administrare
• Planul de activitate a Consiliului Profesoral
• Planul de activitate al Consiliului Metodic
• Planul de activitate al CMI
• Note informative cu privire la monitorizarea procesului educaţional
• Planul de formare a CD
• Planul de atestare a CD
• Evaluările sumative şi analiza rezultatelor
• Procesle verbale ale CP, CA, CMI, CM.
• Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază ce include ordine de 

delegare a cadrelor didactice la cursuri de formare profesională 
continuă şi la activităţi de dezvoltarea profesională (seminare, 
reuniuni metodice, schimb de experienţă)

• Dotarea sălilor de clasă cu TIC
• Registrul de evidenţă a bunurilor materiale

Constatări Activităţile planificate în planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei de 
învăţământ, inclusiv ale structurilor asociative ale părinţilor, sunt orientate 
spre asigurarea calităţii educaţiei.
Administraia caută permanent oportunităţi pentru îmbunătăţirea continuă a 
resurselor umane şi materiale ale instituţiei.

Pondere şi punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: - 
0,75

Punctaj acordat: - 
1,5

Indicator 4.1.2. Rea
şi operaţionale ale ins

izarea efectivă a programelor şi activităţilor preconizate în planurile strategice 
tituţiei, inclusiv ale structurilor asociative ale părinţilor şi elevilor

Dovezi • Raportul anual de activitate al instituţiei.
• Procese verbale ale şedinţelor CA, CP.
• Rapoartele de activitate a structurilor interne:

- Raportul de activitate a CMI
- Raportul de activitatea Consiliului Metodic
- Rapoartul de activitate CREI
- Rapoartele de activitate a specialiştilor (psihologul, 

bibliotecarul, CDS)
• Proceduri interne de monitorizare şi revizuire a planurilor anuale, 

operaţionale/ manageriale
• Note informative cu privire la monitorizarea procesului.
• Analiza lucrărilor de evaluare la finele sem.I şi anual pe clase.
• Rezultatele obţinute la evaluarea finală la finele ciclului primar.

Constatări Monitorizarea realizării Planului de activitate a instituţiei se efectuiază prin 
controale interne şi sunt analizate în notele informative la CP, CA în 
rapoartele de activitate, în procese-verbale ale şedinţelor Comisilor 
Metodice.

Pondere şi punctaj 
acordat

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



Indicator 4.1.3. Asigurarea, în activitatea consiliilor şi comisiilor din In stitu ţie , a modului 
transparent, democratic şi echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituţionale, cu aplicarea 
mecanismelor de monitorizare a eficienţei educaţionale, şi promovarea unui model eficient de

Dovezi • Regulamentul intern de activitate al instituţiei
• Comisia de Etică ordinul 65-ab din 09.09.2021
• Procesele verbale ale CP şi CA.
• Procesele verbale ale CMI
• Şedinţele anuale de darea de seamă şi planificare a dezvoltării 

instiţiei organizate cu părinţii, procesele verbale ale şedinţelor, 
fotografii.

• Rapoarte de activitate/note informative
• Fişe de monitorizare
• Plasarea sistematică pe pagina de Facebook a instituţiei informaţie 

referitor la activitatea instiuţiei
• Aviziere cu informaţii relevante despre serviciile educaţionale 

prestate de instituţia de învăţământ
• Fişele postului - directorilor adjuncţi, cadrelor didactice
• Procedurile de alegere a reprezentanţilor structurilor instituţionale
• Chestionare de consultare a părinţilor în luarea anumitor decizii

Constatări în instituţie se promovează activităţi de informare a cadrelor didactice, 
părinţilor, asigurând modul transparent, democratic şi echitabil cu privire 
la Politicile instituţionale (şedinţele generale cu părinţii, reprezentanţii 
părinţilor în componenţa CA). Instituţia s-a dezvoltat datorită participării 
active a părinţilor în procesul decisional.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Capacitate instituţională
Indicator 4.1.4. Organizarea procesului educaţional în raport cu obiectivele şi misiunea instituţiei 
de învăţământ printr-o infrastructură adaptată necesităţilor acesteia
Dovezi • Planul de dezvoltarea a instituţiei

• Contracte cu diverşi furnizori
• Mobilier ce corespunde particularităţilor anatomo-fiziologice ale 

copiilor
• Numărul şi tipul spaţiilor şcolare corespunde în raport cu profilul 

unităţii de învăţământ şi numărul total de elevi.
• Spaţiile şcolare accesibile pentru toţi elevii, inclusiv pentru cei cu 

nevoi speciale.
• Registrul de evidenţă a bunurilor materiale

Constatări Instituţia organizează procesul educaţional în raport cu obiectivele şi 
misiunea sa printr-o infrastructură adaptată necesităţii copiilor.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 4.1.5. Prezenţa şi aplicarea unei varietăţi de echipamente, materiale şi auxiliare 
curriculare necesare valorificării curriculumului naţional, inclusiv a componentelor locale ale

Dovezi • PDI;
• Fond de carte al bibliotecii/ inventarul bibliotecii,
• Registru de evidenţă a fondului de carte şi a manualelor şcolare,
• Registrul de evidenţă a bunurilor materiale (TV, inprimante/

copiatoare/ leptopuri în fiecare clasă/grupă, proiectoare 2 buc, alte
dotări la CREI,...)

• Acte de gestionare şi procurare a resurselor metodice (facturi fiscale,
contracte de achiziţii, liste de achiziţii)

• Materiale didactice procurate şi create, literatură de specialitate, TIC,
• Planuri educaţionale individualizate



• Portofoliile cadrelor didactice
• Contractul de conectare la Internet
• Echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ şi auxiliarele 

curriculare adaptate la nevoile speciale ale copiilor
• Proiecte ale orelor cu utilizează TIC a cadrelor didactice

Constatări Instituţia de învăţământ dispune de echipamentele, materialele şi auxiliarele 
curriculare necesare aplicării curriculumului naţional, a curriculumului 
modificat şi a planurilor educaţionale individualizate.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 4.1.6. încadrarea persona ului didactic şi auxiliar calificat, deţinător de grade didactice,
pentru realizarea fina ităţilor stabilite în conformitate cu normativele în vigoare
Dovezi • Rapoarte satatistice ale peronalului instituţiei

• Registrul de ordine privind activitatea de bază 
■S Ordine de angajare
■A Ordine de atestare
• Calificarea tuturor cadrelor didactice corespunde funcţiei pe care o 

deţin 100%. în instiuţie activează:
•/ 1 Cadre manageriale cu grad managerial superior 
A  6 cadre didactice cu grad didactic superior 
■A 3 cadre didactice cu grad didactic I 
■A 9 cadre didactice cu grad didactic II
• Dosarele personalului didactic şi auxiliar
• Contractele individuale de muncă ale angajaţilor
• Registrul de evidenţă a cadrelor didacice
• Portofoliile şi dosarele de atestare a CD
• Certificate de participare la cursuri, seminare, formări, training-uri.

Constatări Personalul didactic şi auxiliar este angajat conform legislaţiei, statele de 
personal sunt completate. Activează 3 tineri specialişti în primii 3 ani de 
activitate.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional
Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condiţiile locale şi instituţionale, în 
limitele permise de cadrul normativ___________________________________________________
Dovezi Plan de activitate al instituţiei,

Planul cadru: Programul Educaţional „ Pas cu Pas”
Cereri ale părinţilor şi elevilor (cercuri/secţii sportive)
Proiecte educaţionale transnaţional ( gimnaziul nr.78 , Galaţi)
Planuri educaţionale individuale;
Proiectarea de lungă durată a CD la dezvoltarea personală.
Proiectarea „păienjeniş” şi a activităţilor la Proiecte Tematice împreună cu 
elevii reieşind din interesele şi doleanţele lor de studiu.

Constatări în instituţie nu există curriculum la decizia şcolii, este aplicat Curriculumul 
Naţional şi Standardele Programului Educaţional „Pas cu P a s”.
Orele la disciplina A ctiv ită ţi de învă ţare  în g ru p  şi P ro iec te  Tem atice sunt 
organizate şi adaptate conform necesităţilor şi intereselor copiilor.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Total standard 12,5
Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaţionale în raport cu 
finalităţile stabilite prin curriculumul naţional 
Domeniu: Management
Indicator 4.2.1. Monitorizarea, prin proceduri specifice, a realizării curriculumului (inclusiv 
componenta curriculumul adaptat, PEI)______________________________________________
Dovezi • Documentaţia şcolară obligatorie a pedagogului: Plan-cadru, 

Portofoliul profesional, Proiectare didactică în concordanţă cu



Reperele şi ghidurile metodologice la disciplinile şcolare, 
Standardele Programului Educaţional „P a s  cu  P a s”, Standardele de 
competenţe profesionale, Standardele Şcolii prietenoase copilului, 
Referenţialul de evaluare, Instrucţiunea privind managementul 
temelor pentru acasă

• Schema orară, Orarul, Registrul orelor înlocuite.
• PEI
• Portofoliul Comisiilor Metodice
• Chestionare pentru părinţi

Constatări Realizarea Curriculumului Naţional este planificat în PDI, Planul de 
activitate al şcolii.
Administraţia instituţiei de învăţământ monitorizează, prin proceduri 
specifice, realizarea curriculumului (inclusiv curriculumul modificat şi PEI). 
Rezultatele monitorizării procedurii de realizare a curriculumului sunt 
discutate la şedinţele CA, CP.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 4.2.2. Prezenţa, în planurile strategice şi operaţionale, a programelor şi activităţilor de 
recrutare şi de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale, 
instituţionale si naţionale______2______ 2___ 2_____________________________________________________________________________
Dovezi • Planul de formare continuă a CD

• Planul de atestare a CD
• Bază de date cu referire la formarea continuă şi atestarea cadrelor 

didactice
• Planul consilului metodic
• Chestionare de identificare a necesităţilor de formare a cadrelor 

didactice
• Alocarea anuală a resurselor financiare pentru formarea profesională 

a cadrelor didactice
• Ordine ce atestă participarea cadrelor didactice la formări, seminare..

Constatări Planurile de dezvoltare şi operaţionale ale instituţiei de învăţământ cuprind 
programe şi activităţi de recrutare şi de formare continuă a cadrelor 
didactice şi auxiliare din perspectiva nevoilor individuale, instituţionale şi 
naţionale. Tot personalul didactic a participat la cursuri de formare continuă 
în specialitatea sa la PE „Pas cu  P a s  ”, Institutul de Ştiinţe al Educaţiei sau 
alte cursuri de care au fost interesate.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Capacitate instituţională
Indicator 4.2.3. Existenţa unui număr suficient de resurse educaţionale (umane, materiale etc.)
pentru realizarea fina ităţilor stabilite prin curriculumul naţional
Dovezi • Statele de personal necesar sunt completate

• Ordinile cu privire la angajarea personalului didactic
• Dosarele personalului didactic angajat
• Fişa postului personalului didactic angajat
• Contracte individuale de muncă
• Fiecare clasă dispune de spaţiu de clasă dotat cu mobilierul modular 

, materale, tehnică necesare procesului educaţional
• Registrul bunurilor material ale instituţiei

Constatări Instituţia de învăţământ dispune de un număr suficient de cadre didactice şi 
auxiliare pentru realizarea finalităţilor stabilite prin curriculum-ul naţional. 
Instiuţia are nevoie de extinderea spaţiului biblioteţii instituţiei şi 
amenajarea terenului de recreiere, a unui cabinet de imnformatică.

Pondere şi punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 
0,75

Punctaj acordat: - 
1,5



Indicator 4.2.4. Monitorizarea centrării pe Standardele de eficienţă a învăţării, a modului de 
utilizare a resurselor educaţionale şi de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în 
procesul educaţional____________________
Dovezi • Planul de activitate a CP şi CA

• Planul de activitate a consiliului metodic
• Procese verbale a CP şi CA
• Procese verbal a CM
• Portofoliul profesional al CD;
• Portofoliul CM;
• Contractul prestare servicii Internet
• Clase dotate cu televizoare, calculatoare şi imprimante, leptop
• Proiecte didactice
• Folosirea TIC în predarea orelor

Constatări Aplicarea strategiilor didactice interactive, a TIC este monitorizată prin 
observări, verificarea proiectelor didactice, schimb de experienţă a cadrelor 
didactice, exemple de bune practici, studierea experienţei avansate. 
Majoritatea claselor sunt dotate cu televizor, calculator, imprimantă, leptop. 
în instituţie este conexiune la Internet.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional
Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educaţiei centrate pe 
elev/ copil şi pe formarea de competenţe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de 
eficienţă a învăţării ___________________________________________________________
Dovezi • Proiectele de lungă durată şi operaţionale a cadrelor didactice

• Notă informativă cu privire la evaluarea proiectelor de lungă durată 
la disciplinile şcolare

• Procesele verbale ale CP şi CA
Constatări Cadrele didactice elaborează proiecte didactice de lungă şi scurtă durată în 

conformitate cu principiile educaţiei centrate pe elev şi pe formarea de 
competenţe, valorificând curriculumul. Proiectele de lungă durată sunt 
discutate în cadrul şedinţei Consiliului Metodic, coordonate de director 
adjunct şi aprobate de director.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 4.2.6. Organizarea şi desfăşurarea evaluării rezultatelor învăţării, în conformitate cu 
standardele şi referenţialul de evaluare aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea elevului/ 
copilului________________________________________________________________________
Dovezi • Raport anual al directorului

• Raport anual al comisiilor din instituţie
• Plan de activitate al instituţiei
• Proiectele de lungă durată a cadrelor didactice
• Portofoliul „Teste, probe de evaluare”
• Portofoliul ce include actele cu referire la evaluarea finală la sfârşitul 

ciclului primar, rezultatele şi analiza lor
• Orarul evaluărilor sumative a cunoştinţelor, competenţelor elevilor 

la disciplinile şcolare
• Analiza rezultatelor evaluărilor
• Rapoarte despre dezvoltarea copiiilor/elevilor
• Fişa de monitorizare a progresului copilului privind pregătirea lui 

către şcoală
• Portofoliile cadrelor didactice ce include fişe cu indicatori de 

evaluare/autoevalure în baza standerdelor programului „Pas cu Pas”
Constatări Cadrele didactice evaluează rezultatele şcolare în conformitate cu 

standardele şi referenţialul de evaluare
Pondere şi punctaj Pondere :2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -



acordat__________ |____________ | 0,75___________________________ | 1,5

Indicator 4.2.7. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare în concordanţă cu 
misiunea şcolii, cu obiectivele din curriculum şi din documentele de planificare strategică şi 
operaţională______ ______________________________________________
Dovezi • Planul de activitate a instituţiei

• Proiectele activităţilor educaţionale/extracurriculare (scenari)
• Proectele orelor de dirigenţie
• Fotografii
• înregistrări video ale activităţilor extracurriculare

Constatări Instituţia planifică şi organizează activităţile extracurriculare în concordanţă 
cu misiunea şcolii şi obiectivele curriculare.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obţine rezultate în 
conformitate cu standardele şi referenţialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care 
beneficiază de curriculum modificat şi/ sau PEI)_________________________________________
Dovezi • Planul de activitate al instituţiei

• Planul de activitate al CMI
• Planul de activitate CREI şi a structurilor de suport
• Orarul serviciilor de suport şi registrul de evidenţă al serviciilor 

prestate
• Probe de evaluare elaborate în funcţie de particularităţile individuale 

ale copiilor cu CES
• Planul Educaţional Individualizat
• Organizarea activităţilor individuale de recuperare

Constatări Instituţia asigură sprijinul individual al elevilor pentru obţinerea rezultatelor 
învăţării conform standardelor şi referenţialului de evaluare aprobate.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Total standard 13
Standard 4.3. Toţi copiii demonstrează angajament şi implicare eficientă în procesul 
educaţional
Domeniu: Management
Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaţionale (bibliotecă, 
laboratoare, ateliere, sală de festivităţi, de sport etc.) şi a participării copiilor şi părinţilor în procesul 
decizional privitor la optimizarea resurselor_____________________________________________
Dovezi • Orarul activităţilor extracurriculare

• Planul de Activitate al Bibliotecii, Panou Informaţional, Registrul de 
Evidenţă a manualelor şcolare;

• Programul de activitate a bibliotecii, CREI
• Raport ”Cw p r iv ire  la  a sig u ra rea  e lev ilo r  cu  m a n u a le  şco lare  ”
• Registrul de evidenţă a literaturii artistice pentru elevi/ copii;
• Registrul de evidenţă a manualelor eliberate în clasă;
• Schema de închiriere a manualelor şcolare;
• Fişele de împrumut de la bibliotecă ale elevilor
• Procesul verbal al şedinţelor de dare de seamă şi de planificare a 

dezvoltării instituţiei
• Procesele verbale a CA, şedinţelor cu părinţii

Constatări Accesul elevilor la resursele educaţionale este asigurat atât prin dotarea 
instituţiei cu materialul necesar cât şi prin disponibilitatea acestor resurse 
pentru elevi.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Capacitate instituţională
7 7



Indicator 4.3.2. Existenţa bazei de date privind performanţele elevilor/ copiilor şi mecanismele de 
valorificare a potenţialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 
modificat sau a P E I _____________________________
Dovezi • Planul de activitate al instituţiei

• Rapoarte semestriale/anuale cu privire la rezulatetele academice ale 
elevilor;

• Tabelele de performanţă ale elevilor
• Portofoliile elevilor
• Rezultatele elevilor la evaluarea finală a ciclului primar
• Procesele verbale ale CP şi CA.
• Procesele verbale ale CMI
• Proiectele activităţilor extraşcolare organizate (expoziţii de lucrări, 

concursuri de desene, poezii, eseie)
Constatări în instituţie toate rezultatele copiilor, inclusiv şi a copiilor cu CES sunt 

analizate, monitorizate şi reflectate în tabelele de performanţă şi portofoliile 
elevilor. în instituţie sunt create posibilităţi de manifestare a potenţialului 
creativ al fiecărui copil.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Indicator 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile şi transparente de promovare a 
succesului elevului/ copilului________________________________________________________
Dovezi • Planul de activitate al instituţiei

• Oferta activităţilor extracurriculare şi extraşcolare
• Activitatea cercurilor şi secţiilor sportive
• Dosarele elevilor (tabelele de performanţă ale elevului)
• Portofoliile elevilor (diplome, menţiuni...)
• Participare la festivaluri, concursuri, expoziţii

Constatări Instituţia are o politică de valorificare şi promovare a fiecărui elev în 
dependenţă de potenţialul sau individual. Fiecare copil este valoros şi 
deosebit!

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional
Indicator 4.3.4.încadrarea elevilor/ copiilor în învăţarea interactivă prin cooperare, subliniindu-le 
capacităţile de dezvoltare individuală, şi consultarea lor în privinţa conceperii şi aplicării CDŞ 
[partea fin a lă  de  d u p ă  u ltim a  v irg u lă  nu  se  re feră  la  IE T \__________________________________
Dovezi • Planul cadrul al Programul Educaţional Pas cu Pas

• Proiectele didactice de lungă durată şi zilnice
• Portofoliile elevilor şi fişele de lucru cu elevii,
• Portofoliile cadrelor didactice
• Procesele verbale ale Consiliului Metodic
• Organizarea diferitor proiecte de grup desfăşurate de elevi 

(fo tografii, p o s tere  rea liza te  în g ru p  a cro şa te  în  clase ş i coridoare)
Constatări Instituţia activează în baza Programului Educaţional „P a s cu  P a s  ”, 

metodologia căruia promovează educaţia centrată pe copil, învăţarea în bază 
de proiecte asigurând o învăţare vizibilă.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Total standard 7

Dimensiune IV
[Se va completa la 

finalul fiecărei 
dimensiuni]

P u n cte  fo r te P u n c te  slabe
• Cadrele didactice valorifică 

eficient resursele educaţionale în 
raport cu finalităţile stabilite prin 
curriculumul naţional

• Instituţia creează condiţii de

Competenţe digitale insuficiente 
din parte unor cadre didcatice în 
utilizarea TIC.
Lipsa unei unităţi de operator şi a 
unei persoane care să deserveazcă



organizare şi realizare a unui 
proces educaţional de calitate 

• Copiii demonstrează motivaţie
TIC.

pentru învăţare şi se implică 
active în procesul educaţional

Dimensiune V. EDUCAŢIE SENSIBILĂ LA GEN
Standard 5.1. Copiii sunt educaţi, comunică şi interacţionează în conformitate cu principiile 
echităţii de gen 
Domeniu: Management
Indicator 5.1.1. Asigurarea echităţii de gen prin politicile şi programele de promovare a echităţii de 
gen, prin informarea în timp util şi pe diverse căi a elevilor/ copiilor şi părinţilor în privinţa acestor 
politici şi programe, prin introducerea în planurile strategice şi operaţionale a activităţilor de 
prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare în domeniul 
interrelaţionării genurilor__________________
Dovezi • Planul anual de activitate al instituţiei

• Activităţi realizate în cadrul instituţiei
• Rapoarte statistice ce reflectă numărul de băieţi şi fete
• Proiectarea didactică la disciplina Dezvoltarea Personală
• Curriculumul şi proiectarea didactică la orele de dirigenţie

Constatări în instituţie un există probleme legate de respectarea echităţii gender. Prin 
intermediul activităţilor organizate se promovează egalitatea de gen.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Capacitate instituţională
Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităţilor şi a formării
cadrelor didactice în privinţa echităţii de gen
Dovezi • Discuţii cu copiii (la necesitate)

• Proiectarea didactică la disciplina Dezvoltarea Personală
• Curriculumul şi proiectarea didactică la orele de dirigenţie

Constatări în instituţie un există probleme legate de echitatea gender. Copiii mici (6-11 
ani) sunt prietenoşi, toleranţă, respectuoşi, afectuoşi, comunicativi şi dispare 
necesitatea axării pe această problemă pentru copii, însă monitorizăm acest 
aspect şi îl promovăm în cadrul formărilor cadrele didactice.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional
Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educaţional -  activităţi curriculare şi extracurriculare -  în 
vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învăţarea conceptelor- 
cheie ale educaţiei de gen, cu eliminarea stereotipurilor şi prejudecăţilor legate de gen___________
Dovezi • Plan anual de activitate al instituţiei

• Familiarizarea fetelor şi băieţilor cu conceptele de gen
• Activităţi realizate de diriginţi
• Proiectarea didactică la disciplina Dezvoltarea Personală
• Curriculumul şi proiectarea didactică la orele de dirigenţie

Constatări Cadrele didactice încuragează, sprijină şi stimulează participarea fetelor şi a 
băieţilor în egală măsură în diverse activităţi curriculare şi extracurriculare. 
Lipsa acestei problemă la nivel de instituţie.

Pondere şi punctaj 
acordat

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

Total standard 6

Dimensiune V
[Se va completa la 

finalul fiecărei 
dimensiuni]

P u n cte  fo r te P u n c te  slabe

• Copiii sunt educaţi, comunică şi 
interacţionează în conformitate 
cu principiile echităţii de gen

Analiza SWOT a activităţii instituţiei de învăţământ general în perioada evaluată
P u n cte  fo r te P u n c te  s labe

on



• instituţia creeaza condiţii ae organizare şi 
realizare a unui proces educaţional de calitate

• Instituţia asigură securitatea şi protecţia 
tuturor copiilor.

• Instituţia dezvoltă parteneriate comunitare în 
vederea protecţiei integrităţii fizice şi psihice 
a fiecărui elev/copil

• Instituţia de învăţământ oferă servicii de 
suport pentru promovarea unui mod sănătos 
de viaţă

• Copiii participă la procesul decizional 
referitor la unele aspecte ale vieţii şcolare

• Instituţia şcolară comunică sistematic şi 
implica familia şi comunitatea în procesul 
decizional

• Şcoala îi pregătesc pe copii să convieţuiască 
într-o societate interculturală bazată pe 
principia democratice

• Instituţia cuprinde toţi copiii, indiferent de 
naţionalitate, gen, origine şi stare socială, 
apartenenţă religioasă, stare a sănătăţii şi 
creează condiţii optime pentru realizarea şi 
dezvoltarea potenţialului propriu în procesul 
educaţional

• Politicile şi practicile din instituţia de 
învăţământ sunt incluzive, nediscriminatorii şi 
respectă diferenţele individuale

• Toţi copiii beneficiază de un mediu stimulativ 
, accesibil şi favorabil dezvoltării armonioase.

• Cadrele didactice valorifică eficient resursele 
educaţionale în raport cu finalităţile stabilite 
prin curriculumul naţional

Toţi copiii demonstrează angajament şi implicare
eficientă în procesul educaţional de alternativă
„Pas cu Pas”

O p o rtu n ită ţi R isc u r i

•  Formarea continua a cadrelor didactice prin 
participarea la programe si proiecte educaţionale 
de modernizare a bazei materiale a instituţiei

• Valorificarea experienţei parteneriatelor 
naţionale si internaţionale.

• Implicarea părinţilor în sprijinirea 
îmbunătăţirii bazei materiale a instituţiei.

• Bugetul propriu al instituţiei.

• Impactul creşterii migraţiei forţei 
de munca, şomajul (cu consecinţe 
asupra copiilor lăsaţi în grija unui 
părinte/ bunici, demografice/ 
economice etc);

• Părăsirea sistemului de către 
cadre didactice competente.

Lipsa unităţii de logoped conform 
necesităţilor
Unele familii mai puţin se 
implică în procesul educaţional al 
propriilor copii.
Lipsa asistenţilor personali pentru 
copiii cu disabilităţi grave în 
instituţie.
Număr mare de copii cu CES, a 
căror părinţi nu recunosc 
dificultăţile cu care se confruntă 
copiii lor.
Experienţa insuficientă a unor 
cadre didactice de utilizare a TIC 
cât şi abilităţilor de lucru la 
distantă a unor cadre didactice.

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completează pentru  Raportul de activitate ce 
urmează a  f i  prezentat la  ANACEC, în vederea evaluării externe]:

Standard  
de  ca lita te

Punctaj 
maxim *

A n u l d e  s tu d iu  
200-2021

A n u l de  s tud iu  
2021 -2 022

A n u l d e  s tu d iu  
2 0  -20

Autoevalua 
re, puncte

Nivel
realizare, %

Autoevalua 
re, puncte

Nivel
realizare, %

Autoevalua 
re, puncte

Nivel
realizare, %

1.1 10 10 100% 10 100%
1.2 5 5,0 100% 5,0 100%
1.3 5 4,5 90% 4,5 90%
2.1 6 4,5 75% 4,5 75%
2 .2 6 6 100% 6 100%
2.3 6 5,5 91,7% 5,5 91,7%
3.1 8 8,0 100% 8,0 100%
3.2 7 7 100% 7 100%
3.3 7 7 100% 7 100%
4.1 13 12,5 96% 12,5 96%
4.2 14 13,0 93% 13,0 93%



*  în  cazu l în  care  u n  a n u m it s ta n d a rd  sa u  an u m iţi in d ica to ri n u  se a p lic ă  la  e v a lu a re a  in s titu ţie i d a te , la  T otal se  v a  în sc rie  su m a  
p u n c te lo r  aco rd a te  p rin  in d ica to rii ev a lu ab ili.

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic:

Anul de studiu Nr. total cadre 
didactice

Distribuţia calificativelor
foarte bine bine satisfăcător nesatisfacător

2021-2022 39 35 3 1 0

Se aprobă Raportul anual de activitate

Comentarii generale: ___________________________________________________________
Conform Deciziei CMC nr.8/4 din 07.07.2022 instituţia noastră este reorganizată din şcoală - 
grădiniţă în I.P. Şcoala Primară nr. 152 „Pas cu Pas”. A crescut numărul claselor, în prezent sunt 
18.
Instituţia este asigurată cu pedagogi care demonstrează o bună pregătire profesională în vederea 

aplicării metodologiei Programului Educaţional „Pas cu Pas”, program de alternativă.

Eforturile colectivului sunt focalizate în dezvoltarea competenţelor de com un icare  şi 
colaborare, de sporire a crea tiv ită ţii şi g â n d ir ii critice  atât la elevi cât şi celor personale. Or, un 
pedagog nu poate să-i înveţi pe elevi ceea ce nu cunoşti singur. Principiile şi valorile 
programului sunt în concordanţă cu cerinţele educaţionale actuale înscrise în Strategia MEC, a 
DGETS.

Ecuaţia unei educaţii de calitate înaltă = cu pedagogi competeţi, motivaţi şi susţinuţi şi în 
rezultat = copii fericiţi şi social adptaţi.

Preşedinte CA: Marina Olevschi 

Reprezentantul OLSDÎ/ Fondatori 

Semnătura directorului: Valentina Lungu
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