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Date generale 

 

 

Raion/municipiu Chișinău 

Localitate Botanica 

Denumirea instituției Școala primară-grădiniță nr. 124 

Adresa Str. Cuza-Vodă 18/4 

Adresa filiale - 

Telefon 022 77 95 11 

E-mail botanica.scgradi124@gmail.com 

Adresa web https://sg124.detsbotanica.md/ 

Tipul instituției ȘPG 

Tipul de proprietate Public 

Fondator/autoritate administrativă Consiliul Municipal Chișinău 

Limba de instruire Rusă-Română 

Numărul total elevi 209 

Numărul total clase 6 

Numărul total de grupe 4 

Numărul total cadre de conducere 3 

Numărul total cadre didactice 19 

Program de activitate De zi 

Perioada de evaluare inclusă în raport septembrie 2021 - august 2022 

Director  Furculița Angela 

 

 

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

 

Standard 1.1 Asigurarea securității și protecției tuturor copiilor. 

Domeniu: Management 

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

monitorizarea permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

 

Dovezi   Proiect de de dezvoltare instituțională; 

 Regulament de ordine internă a ȘPG nr.124; 

 Autorizarea sanitară de funcționare a instituției nr.013785/2022 din 

28.02.2022; 

 Plan de acțiuni privind asigurarea vieții sănătății elevilor, a.s.2021-

2022; 

 Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor: 

- Registrul de evidență a bolilor infecțioase; 

- Registrul de evidență a stării sanitare a instituției,  

- Registrul de evidență a susținerii examenului medical al 

personalului și a susținerii examenului la instruirea igienică a 

colaboratorilor; 

- Registrul de control al pediculozei și scabiei; 

- Registrul de evidență al bolilor cronice; 

- Registrul de evidență a certificatelor medicale, 027/e,; 

- Planul de lucru sanitar-profilaxii, 038/e; 

- Registrul de evidență a helminților; 

- Registrul de evidență a activității de educație sanitară, a cadrelor 

didactice și altor angajați; 



- Registru de înregistrare a adresărilor bolnavilor din instituția de 

învățământ de asistență medicală primară recomandați serviciului 

de asistență medicală urgentă pentru internare în spital, 074/e; 

 Forme statistice cu referire la morbiditate (sem.I, II) 

 Fișele medicale ale angajaților; 

 Fișele medicale ale elevilor repartizate pe clase; 

 Note informative prezentate în cadrul Consiliului de administrație nr. 

1 din 26.08.2021, nr.03 din 30.09.2021, nr.04 din 28.10.2021, nr.07, 

din 27.01.2022, nr.08 din 24.02.2022. 

 Ordin cu referire la numirea responsabilului de Protecția muncii  

nr.34-ab din 01.09.2021; 

 Plan de acțiuni în domeniul protecției muncii, a.s. 2021-2022;  

 Fișe de instruire a instructajului periodic al angajaților cu semnături; 

 Ordinul nr. 25-ab din 01.09.2021 „Cu privire la aprobarea Planului 

privind organizarea procesului educațional în contextul epidemiologic 

de COVID-19, în ȘPG nr.124; 

 Ordinul nr.24-ab din 01.09.2021 „Cu privire la instructajul angajaților 

cu referire la implementarea Instrucțiunii privind măsurile de protecție 

care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituției de 

învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID-

19”; 

 Ordinul nr. 25-ab din 01.09.2021 „Cu privire la desemnarea persoanei 

responsabile de organizarea, coordonarea și controlul măsurilor de 

prevenire și controlul aplicări măsurilor de prevenire a infecției 

COVID-19”; 

 Ordinul nr. 26-ab din 01.09.2021 „Cu privire la desemnarea persoanei 

responsabile de monitorizarea stării de sănătate a angajaților, începând 

cu 01.09.2020”; 

 Ordinul nr. 23-ab din 01.09.2021 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii 

de securitate și sănătate în muncă în legătură cu situația 

epidemiologică din țară și apariția riscului de îmbolnăvire cu virusul 

COVID-19”; 

 Ordinul nr.24-ab din 01.09.2021 „Cu privire la instructajul angajaților 

cu referire la efectuarea termometriei în contextul epidemiologic al 

COVID-19”; 

 Ordinul nr. 52-ab din 23.10.2021 „Cu referire la aprobarea 

Regulamentului de ordine internă al instituției”, a.s. 2020-2021; 

 Ordinul nr.43-ab din 01.09.2021 „Cu privire la respectarea și ocrotirea 

vieții copiilor și angajaților în situații excepționale”, a.s.2020-2021”; 

 Ordinul nr.23-ab din 01.09.2021 „Cu privire la aprobarea 

instrucțiunilor de protecție a muncii”; 

 Ordinul nr. 24-ab din 01.09.2021 ”cu privire la respectarea măsurilor 

de control și combatere a infecției COVID-19”; 

 Ordinul nr. 24-ab din 01.09.2021 „Cu privire la informarea angajaților 

ce ține de prezentarea certificatelor medicale de contact de la medicul 

de familie și admiterea copiilor în instituție în dependență 

decalendarul de imunizare”; 

 Ordinul nr.4-ab din 21.01.2022 Cu privire la organizarea și 

desfășurarea sesiunii de informare a cadrelor didactice privind 

siguranța și securitatea în procesul desfășurării lecțiilor online”, 

Constatări  În instituție există documentația tehnică, sanitaro-igienică și medicală, 



datorită cărora instituția și-a desfășurat activitateaeducațională în anul 

de studii 2021-2022. În instituție au fost organizate controale curente  

tematice, ce țin de respectarea normelor sanitar-igienice, iar Consiliile 

de administrație, și în cadrul ședințelor operative ale administrației s-au 

discutat rezultatele acestora. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

 

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

toată durata programului educativ 

 

Dovezi  Statele de personal ale instituției (vizează prezența a 3 paznici și 1 

ușier); 

Planul de activitate al Consiliului de administrație (prezența cercetării 

analizei securității elevilor); 

Procese-verbale ale ședințelor Consiliului de administrație;  

Prevederi în PDI; 

Prevederi în Regulamentul de organizare și funcționare a instituției; 

Ordinele directorului cu privire la angajarea personalului de pază  

Fișe de post a personalului de pază (în dosarul personal al angajatului); 

Graficul de serviciu al personalului de pază; 

Ordin de angajare a ușierului ; 

Ordin cu referire la administratorul de serviciu și a profesorilor de 

serviciu în perioada desfășurării orelor de curs (ordinul nr.22-ab din 

01.09.21); 

Graficul deserviciului cadrelor didactice și a administratorului de 

serviciu (panou informat.); 

Prezența gardului ce asigură protecția instituției și a porților, care sunt 

deschise în intervalul de timp: 7.00-18.00. 

Constatări  Instituția este asigurată cu pază fizică pe timp de noapte (12 ore luni-

vineri) și în zilele de odihnă/sărbători (24 ore). În intervalul de 

timp:8.00-17.00, securitatea copiilor este monitorizată de ușier, care se 

află la intrarea centrală a școlii. În timpul pauzelor, se efectuează 

deserviciul de către cadrele didactice și administratorul de serviciu. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

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

 

Dovezi  Plan-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, a.s. 2021-

2022, aprobat prin ordinul nr. 200 din 26.02.2021 al MECC; 

Prezența Orarului echilibrat pentru anul de studii 2021-2022, unde 

disciplinele exacte alternează cu celelalte (panoul situat în holul et.I); 

Ordinul nr. 52-ab din 01.09.2021 „Cu privire la aprobarea orarului de 

activitate al ȘPG nr. 124 a.s.2021-2022”; 

Ordinul nr. 52-ab din 01.09.2021 „Cu privire la aprobarea orarului 

lecțiilor și orarului sunetelor, a.s. 2021-2022”; 

Proces-verbal al CA nr. 1 din  26.08.2021;nr.2 din 16.09.2021 

Orarul de activitate al cercurilor (ordinul nr. 38-ab din 01.09.2021); 

Orarul de activitate al secțiilor sport (ordinul nr. 38-ab din 01.09.2021); 

Orarul de activitate al logopedului, (ordinul nr. 39-ab din 



01.09.2021);Orarul de activitate a punctului medical (ordinul nr. 39-ab 

din 01.09.2021). 

Constatări  Orarul lecțiilor a fost elaborat în conformitate cu prevederile Planului-

cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal a.s.2021-2022. 

Pentru anul de studii 2021-2022s-a elaborat un orar 

adecvat,echilibrat,într-un singur schimb.  

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

 

Indicator 1.1.4 Asigurarea pentru fiecare elev a câte un loc în bancă corespunzător 

particularităților fiziologice individuale 

 

Dovezi   Numărul de locuri în clasă corespunde numărului de elevi; 

 Clase sunt dotate cu mobilier corespunzător. 

Constatări  La dotarea cu mobilier a claselor se respectă particularitățilee 

fiziologice ale fiecărui copil.  

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

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 evidență a echipamentului în sala de sport; 

Constatări  Instituția, la moment, dispune de 2 laptopuri, 1 tabletă, 2 calculatoare de 

masă, 1 proiector. Este necesară completarea și asigurarea cu materiale 

de sprijin suplimentare pentru următorul an. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

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 

 

Dovezi   Funcționarea cantinei școlare dotată cu utilaj necesar conform 

normelor în vigoare, sufrageria prevede 60 locuri; 

 Ordinul nr.21-ab din 01.09.2021  ”Cu privire la constituirea 

Comisiei de triere”; 

 Plan de activitate a Comisiei de triere; 

 Ordinul nr.28-ab din 02.11.2021 „Cu privire la organizarea 

alimentației elevilor în ȘPG nr. 124 în perioada septembrie-decembrie 

2020”; 

 Ordinul nr. 02-ab din 06.01.2022 „Cu privire la organizarea 

alimentației elevilor în ȘPG nr. 124 în perioada ianuarie-mai 2022”; 

 Ordinul nr.28-ab din 01.09.2021 „Cu privire la aprobarea graficului 

de alimentație al elevilor și a graficului de serviciu al administrației”; 

 Fișe tehnologice; 

 Lista produselor interzise; 

 Fișele examenelor medicale ale angajaților cantinei; 



 Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor 

intestinale prezent în Planul managerial de activitate, a.s.2021-2022; 

 Registrul de evidență a materiei prime rebutate; 

 Registrul de rebutare a bucatelor gata; 

 Registrul de evidență a sănătății; 

 Meniu-model pentru primăvară-vară, toamnă-iarnă; 

Constatări  Instituția asigură spații de preparare și servire a hranei, care corespund 

normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, 

funcționalitatea și confortul elevilor. Cantina școlară a fost reparată 

cosmetic în anul 2021-2022. Blocul alimentar a fost reparat capital în 

lunile iunie-august 2022.  

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

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

funcționalitate și confort pentru elevi 

 

Dovezi   WC-uri separate pentru fete și băieți, în fiecare clasă. 

 Apă caldă și săpun; 

 Lavoare, unul la 5 de elevi; 

 Uscător electric pentru mâini; 

 Suport pentru șervete de hârtie; 

Constatări  Școala dispune de blocuri sanitare în fiecare clasă, separate pentru băieți 

/fete/angajați dotate cu apă caldă, săpun, uscătoare, blocurile sanitare  

necesită reparație. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

Indicator 1.1.8 Prezența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de 

rezervă 

 

Dovezi   Prezența a 3 uși de evacuare la et. I, și a 3 uși la etajul II. 

 Există stingătoare în fiecare clasă și în coridor la primul etaj, cu 

termene de valabilitate actualizate  , 

 Plan de evacuare afișat la fiecare etaj; 

 Ordinul nr.33–abdin 01.09.2021 „Cu privire la desemnarea 

responsabilului  de protecția antiincendiară”; 

 Ordinul nr. 33-ab din 01.09.2021 „Cu privire la măsurile de 

prevenire a incendiilor, a.s. 2021-2022”; 

 Registrul de evidență a instruirilor în domeniul apărării împotriva 

incendiilor; 

 Plan de acțiuni a măsurilor protecției civile în caz de pericol 

declanșare a situațiilor excepționale; 

 Catalogul clasei: Managementul clasei – lecții cu tematică 

securității antiincendiare, perioada septembrie 2021-mai 2022.  

Constatări  Pentru ȘPG nr. 124 este o prioritate ca elevii să fie în siguranță în 

incinta instituției. Școala dispune de 3uși la etajul I, dintre care 2 sunt 

de rezervă. La fiecare clasă sunt instalate câte 1 stingător și un furtun de 

incendiu în coridor. Stingătoare sunt prezente și în sala festivă, sportivă, 

cabinetul metodic, cabinetul medical și blocul alimentar,. La 

Managementul clasei și Dezvoltarea personală sunt planificate lecții cu 



tematică ce vizează regulile de protecție în caz de incendiu și prevenirea 

acestuia.  

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

Domeniu: Curriculum/proces educațional 

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

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

 

Dovezi   Ordinul nr.42-ab din 01.09.2021 „Cu privire la proiectarea, 

organizarea și realizarea activităților informative în a.s.2021-2022, ce 

vizează securitatea vieții și sănătății elevilor în caz de situații 

excepționale”; 

 Înregistrări în catalogul clasei la disciplinele: Managementul clasei, 

Dezvoltare personală; 

 Listele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității în 

școală (la orele de educație fizică); 

 Planul de activitate a directorului adjunct pentru educație 

 Proiecte didactice curente ale cadrelor didactice; 

 Informații plasate pe site-ul instituției/panoul de afișaj; 

 Poze de la activități; 

 Antrenamente periodice (octombrie, aprilie în fiecăre an de studiu); 

 Instructaje periodice, înainte de vacanțe ale elevilor cu referire la 

respectarea regulilor de securitate(semnăturile elevilor prezente);  

 Instructajul elevilor privind regulile de securitate în perioada 

vacanței de toamnă”; 

 Ordinul nr.25-ab din01.09.2021 „Cu privire la punerea în aplicare a 

Reperelor metodologice privind securitatea și siguranța online a 

elevilor în procesul educațional la distanță pentru instituțiile de 

învățământ primar, gimnazial și liceal”; 

 Instructajul elevilor cu privire la securitatea vieții și sănătății 

copiilor în perioada vacanței de Paști”; 

 Vizite ale IP în cadrul cărora se discută regulile de circulație 

rutieră, a prevenirii situațiilor de risc. 

Constatări  În ȘPG nr. 124 sunt prioritare regulile de circulație rutieră, a tehnicii 

securității, de prevenire a situațiilor de risc și se realizează sistematic, 

conform Planului de activitate anual al instituției și Planurilor de lungă 

durată la Managementul clasei, Dezvoltare personală, respectiv 

Planurile de lungă durată la disciplinele de studii, ce prevăd tehnica 

securității în diverse domenii și activități ale elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

Standard 1.2 Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev/copil 

 

Domeniu Mangement 

 

Indicator 1.2.1 Proiectarea, în documente strategice și operaționale, a acțiunilor de 

colaborare cu familia, cu autoritatea publică locală cu alte instituții cu atribuții egale de 

intervenție în cazurile ANET 



 

Dovezi   PDI; 

 Regulament de organizare și funcționare a ȘPG nr. 124; 

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

neglijare, exploatare, trafic al copilului, ordin de aprobare nr.41-ab din 

01.09.2021;  

 Ordin de aprobare a responsabilului ANET nr. 41-ab din 

01.09.2021; 

 Ordinul nr. 51-ab din 29.10.2021 „Cu privire la constituirea 

Comisiei pentru apărarea dreptului copilului” ; 

 Procese verbale ale ședințelor cu părinții referitor la începerea 

a.s. 2021-2022 (online)”; 

 Informații pe panoul de afișaj; 

 Prevederi de referință în planurile de activitate a CP, CA, cu 

părinții și cu elevii; 

 Proiecte didactice curente ale cadrelor didactice; 

 Registrul clasei (Managementul clasei, Dezvoltare personală); 

 Fotografii de la activități de informare; 

 Plan de activitate al Comitetului părintesc 

 Discuții individuale cu părinții. 

Constatări  Colaborările cu familia, APL, ONG întru prevenirea și evitarea 

cazurilor ANET, sunt incluse în documentele strategice și operaționale 

sunt incluse compartimente ce țin de. Despre procedurile legale de 

organizare instituțională și de intervenție a persoanelor în cazurile 

ANET la început de an școlar sunt informați angajații și părinții. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat: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   Procese-verbale ale activităților din instituție 

 Certificate de participare la seminarele organizate  . 

Constatări  Cadrele didactice în anul 2021-2022 au participat la diferite sesiuni de 

formare pentru asigurarea protecției integrității fizice și psihice a 

copiilor, care constituie un indicator de bază al stării de bine al elevilor 

în școală și contribuie la dezvoltarea motivației pentru studii. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domeniu curriculum/proces educațional 

 

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

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

 

Dovezi   Prevederi de referință în planul de activitate a directorului adjunct 

pentru educație / diriginte, a.s. 2021-2022; 

 Planul de activitate cu elevii cu comportament deviant/listele, 

a.s.2021-2022; 

 Proiecte didactice ale orelor de dirigenție, activități 

extradidacatice; 

 Registrul de clasă (însemnări la Managementul clasei); 

 Fotografii de la activități; 

 Planul de activitate al dirigintelui; 

 Procese-verbale ale ședințelor cu părinții; 

 Procese-verbale ale seminarelor, trainiguri, mese rotunde, 

a.s.2021-2022; 

   Desfășurarea Campaniei naționale „Săptămâna de luptă 

împotriva traficului de ființe umane”; 

 Organizarea și desfășurarea Săptămânii Drepturile copiilor; 

 Organizarea acțiunilor dedicate Săptămânii Siguranța pe Internet; 

  Organizarea și desfășurarea Lunarului propagării cunoștințelor 

juridice „Noi și legea”; 

 Organizarea și desfășurarea campaniei de informare  și educație 

„Pro Sănătatea”; 

 

Constatări  La disciplinele de studii și în cadrul activităților extracurriculare diferite 

se realizează în permanență prevenirea și combaterea a oricărui tip de 

violență. Cadrele didactice participă la formări continuie. 

 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

Indicator 1.2.4 Accesul elevilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, 

mintale și emoționale și implicarea personalului și partenerilor Instituției în activitatea de 

prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății 

 

Nu se aplică 

 

Standard 1.3 instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod 

sănătos de viață 

 

Domeniu management 

 

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

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

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și comunitate 

 

Dovezi   PDI; 

 Informații pe panou de afișaj; 

 Program de activitate al punctului medical; 



 

  Procese verbale  cu privire la organizarea ședințelor cu părinții cu 

referire la începerea anului de studii 2021-2022 în contextul 

epidemiologic de COVID-19”; 

Constatări  Un rol important în educația de calitate o constituie modul sănător de 

viață care se realizează de către angajații institușiei prin diverse 

activități didactice și extradidactice. În acest scop, sunt inițiate și un și 

de parteneriate cu părinții /tutorii/reprezentanții legali în vederea 

promovării valorii sănătății fizice și mentale a elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

Domeniu Capacitate instituțională 

 

Indicator 1.3.2 Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a 

resurselor materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, trainiguri, sesiuni de terapie 

educațională etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor 

 

Dovezi   Plan de activitate a serviciului medical; 

 Proces-verbal a mesei rotunde „Parteneriatul școală-familie, 

comunitate în diminuarea situației de conflict în mediul școlar”, 

februarie 2022; 

 Informații pe panoul de afișaj. 

Constatări  Problemele de ordin psiho-emoțional sunt monitorizate de către cadrele 

didactice și elevii se încadrează cu succes în colectiv. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 

 

Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

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 la programe ce promovează modul sănătos de viață 

 

Dovezi   Registrul clasei, însemnări: proiectarea de lungă durată a orelor 

Managementul clasei; 

 Cutiuța de sugestii ale elevilor; 

 Informații pe panoul de afișaj; 

 Dozarea temelor pentru acasă, în agendele elevilor (note 

informative); 

 Procese verbale ale ședințelor cu părinții (diriginții); 

 Rapoarte de activitate ale diriginților; 

 Orarul lecțiilor; 

 Cererile elevilor pentru orele opționale; 

 Expoziții de lucrări ale elevilor 

Constatări  Promovarea modului sănătos de viață se regăsește și în documentele 

procesului educațional, care este discutată și la ședințele cu părinții și 

angajații. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 



 

Dimensiune I 

Sănătate, 

siguranță, 

protecție 

Puncte forte 

 Instituția dispune de acte normative ce țin 

de sănătatea, siguranța și protecția elevilor, 

angajaților; 

 În actele reglatorii ale școlii se regăsesc 

compartimente, planuri de acțiuni cu 

referire la sănătatea, siguranța și protecția 

elevilor, angajaților; 

 Este elaborată strategia privind prevenirea 

și absenteismul școlar; 

 Personalul instituției este deschis spre 

schimbare în scopul realizării politicilor 

educaționale; 

 Activitățile organizate corespund 

particularităților fiziologice, de vârstă ale 

elevilor; 

 Cadrele didactice sunt permanent antrenați 

în activități de formare continuă e vizează 

sănătatea, siguranța ți protecția elevilor. 

Puncte slabe 

Numărul redus de mijloace 

moderne de monitorizare video; 

Motivare redusă a elevilor pentru 

propria sănătate; 

Lipsa cadrelor didactice cu 

pregătire specializată în domeniul 

vizat; 

 

Oportunități 

 Tehnologiile informaționale, prezența 

internetului oferă posibilitatea de informare; 

 Abordarea diferențiată  a procesului 

educațional contribuie la dezvoltarea 

motivației elevilor pentru propria protecție; 

 Activitățile organizate contribuie la 

pregătirea individului pentru viața matură; 

 Colaborarea cu alte instituții de învățământ; 

ONG; 

 Identificarea nevoilor de formare continuă 

profesională a cadrelor didactice. 

Riscuri 

Interes neuniform din partea 

părinților, elevilor față de 

obținerea studiilor de calitate; 

Absenteismul școlar; 

 

 

 

 

DIMENSIUNE II.  PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

 

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

 

Domeniu Management 

 

Indicator 2.1.1Definirea în planul strategic/operațional de dezvoltare, a mecanismelor de 

participare a elevilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri și instrumente 

ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe 

subiecte ce țin de interesul lor imediat 

 

Dovezi   PDI;   

 Plan managerial anual; 

 Procese verbale ale CA, CP (Anexă), 

 Consultații individuale cu elevii; 



 Pagina web a instituției; 

 Panou informativ; 

 C utia cu mesaje, sugestii și propuneri. 

Constatări  În ȘPG nr. 124 implicarea elevilor în activitatea școlii se bazează, pe 

activitățile extradidactice. Inițiativele elevilor contribuie la motivarea 

acestora și diversificarea activității școlii. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

Domeniu Capacitate instituțională 

 

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

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

elevi 

 

Dovezi  Acte ce vizează activitatea elevilor: 

- Planuri proprii de acțiune în cadrul lunarelor, decadelor (Anexă 

în Planul managerial anual); 

- Managementul clasei (ședința nr.1, Catalogul clasei). 

Constatări  Copiii sunt implicați în procesul decizional în cadrul instituției, în 

aspectele de interes pentru aceștia. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

Indicator 2.1.3 Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia 

liberă a elevilor (pagini pe rețele de socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative 

etc.) 

Dovezi   Pagina  web 

 Facebook 

 Cutia cu sugestii/de încredere 

Constatări  În ȘPG nr. 124 există instrumente ce asigură valorizarea opiniilor 

elevilor, inițiativelor, propunerilor elevilor în procesul de luare a 

deciziilor ce vizează aspecte școlare. Elevii au dreptul la libera opinie, 

ce o pot manifesta prin discuții individuale, cutie cu opinii și sugestii. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

Domeniu Curriculum/proces educațional 

 

Indicator 2.1.4 Implicarea permanentă a elevilor în consilierea aspectelor legate de viață 

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

educațional, în evaluarea propriului progres 

 

Dovezi  Asistențe la ore; 

Activități ale elevilor: colectarea donațiilor (Caritatea sărbătorilor 

pascale), 

Rapoarte de autoevaluare ale directorilor adjuncți, cadrelordidactice; 

Certificate și Diplome de participare. 

Constatări  Elevii sunt implicați în diferite activități extracurriculare, unde își pot 

exprima propriile opinii în timpul lecțiilor și activităților extrașcolare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 



 

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

procesul decizional 

Domeniu management 

 

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

părinților în structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile de asigurare a 

progresului școlar, de informare periodică a lor în privința elevilor și de aplicare a 

mijloacelor de comunicare pentru exprimarea poziției părinților și a altor subiecți implicați 

în procesul de luare  a deciziilor 

 

Dovezi  PDI; 

Regulamentul intern de organizare și funcționare a instituției; 

Includerea părinților în consiliul de administrație, PV  

Ședințe cu părinții (generale, la nivel de clase), proces-verbal al ședinței 

generale cu părinții nr.01 din 15.09.2021; 

Plan de activitate al Comitetului părintesc. 

Constatări  În instituție activează Comitetul părintesc al școlii, compus din 5 

membri. Un părinte a fost delegat de către adunarea generală a părinților 

în Consiliul de administrație. Astfel, comunitatea părinților este la 

curent cu problemele și deciziile consiliului, se implică în viața și 

activitatea școlii. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

Indicator 2.2.2 Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe 

aspecte ce țin de interesul elevului și a acțiunilor de participare a comunității la 

îmbunătățirea condițiilor de învățare  și odihnă pentru elevi 

 

Dovezi  PDI; 

Acorduri de colaborare: 

- Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”, Chișinău din 05.01.2022; 

- Centrul de creație a copiilor „Luceafărul”, sectorul Botanica din 

01.09.2021; 

- Centrul de sănătate prietenos tinerilor sect. Botanica din 

21.01.2022; 

- Foto plasate pe pag. Facebook, pag.WEB. 

Constatări  Instituția are încheiate acorduri de colaborare. Acordurile de parteneriat 

cu reprezentanții comunității contribuie la îmbunătățirea rezultatelor 

școlare și asigurarea progresului școlar. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

Domeniu Capacitate educațională 

 

Indicator 2.2.3 Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la 

participarea în consilii de administrație, implicarea lor și a elevilor, cu structuri asociative, 

în luarea de decizii, beneficiind de mijloace democratice de comunicare, implicarea 

părinților și a membrilor comunității în activități organizate în baza unui plan coordonat 

orientat spre educația de calitate pentru toți copiii 

 

 

Dovezi  Planul de activitate a Consiliului de administrație, a.s. 2021-2022; 



Procese-verbale ale CA, a.s.2021-2022; 

Planul de activitate al Consiliului părinților; 

Procese-verbale ale ședințelor Consiliului părinților (P.V.nr.01 din 

15.09.2021). 

Constatări  AdministrațiaȘPG nr. 124 promovează participarea comunității la 

îmbunătățirea condițiilor de învățare, odihnă și petrecere a timpului 

liber. Părinții sunt implicați în structuri asociative în luare de decizii. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

Domeniu Curriculum/proces educațional 

 

Indicator 2.2.4 Participarea structurilor asociative ale elevilor, părinților, comunității la 

elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și 

implicarea acestora și a altor actori comunitari ca personal-resursă în procesul educațional 

 

Dovezi   PDI 

 Plan managerial anual, 2021-2022 

 Ședințe tematice cu părinții la nivel de clase, (Anexe, Procese-

verbale ale ședințelor cu părinții pe clase); 

 Activități extracurriculare cu implicarea părinților (pag.WEB, 

Facebook). 

 Organizarea și desfășurarea sărbătorii-concurs „Toamna de aur”, 

a.s. 2021-2022”; 

 Ordinul nr.62-ab din 26.11.2021 „Cu privire la organizarea și 

desfășurarea sărbătorilor de iarnă”; 

 

Constatări  Consiliul părinților și al elevilor participă la elaborarea documentelor ce 

țin de activitatea școlii , punând accent pe interesele majore ale copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

Standard 2.3 Școala, familia și comunitatea îl pregătesc pe copil să convețuiască într-o 

societate interculturală bazată pe democrație 

 

Domeniu Management 

 

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

religioasă prin actele reglatorii și activității organizate de instituție 

 

Dovezi  Planul managerial anual, a.s.2021-2022; 

Activități de promovare a diversității culturale: 

- Decada activităților pe discipline școlare; 

- Săptămâna drepturilor omului/copilului (noiembrie-decembrie 

2021); 

- Activități extracurriculare (expoziții, concurs de postere/desene). 

Constatări  Administrația ȘPG nr. 124 susține și promovează respectul diversității 

culturale, etnice, lingvistice, religioase, reglementate de acte normative, 

prin intermediul lecțiilor, pregătirea evenimentelor și activităților 

extracurriculare. 

Pondere și punctaj Pondere:1 Autoevaluare conform Punctaj acordat:0,75 



acordat criteriilor:0,75 

 

Indicator 2.3.2 Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, 

lingvistice, religioase și de valorificare a multiculturalității în toate domeniile și în 

activitățile desfășurate în instituție și colectarea feedbakului din partea partenerilor din 

comunitate privind respectarea principiilor democratice 

 

Dovezi  Note informative ale directorului adjunct pentru probleme de educație, 

2021-2022. 

Fișe de asistențe la ore, activități extracurriculare; 

Convorbiri individuale cu elevii și părinții. 

Constatări  Administrația ȘPG nr. 124 monitorizează modul de respectare a 

diversității culturale, etnice, lingvistice și religioase prin discuții 

individuale cu elevii, asistențe la activitățile educaționale, discuții cu 

părinții. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

Domeniu Capacitate instituțională 

 

Indicator 2.3.3Creareacondițiilorpentruabordareaechitabilășivalorizantă a 

fiecaruielev/copilindiferentdeapartenențaculturală, 

etnică,lingvistică,religioasă,încadrareaînpromovareamulticulturalității,valorificândcapacitatea 

desocializare a elevilorșivarietatea deresurse (umane,informaționale etc.) 

deidentificareșidizolvarea stereotipurilorșiprejudecaților 

 

Dovezi  Planul activităților extracurriculare, a.s. 2021-2022; 

Consultații individuale; 

Constatări  În ȘPG nr. 124  sunt create condiții de studiere  a limbii române și sunt 

evitate situații de promovare a stereotipurilor și prejudecăților. 

Implicare a tuturor elevilor în activități didactice și extradidactice. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

Domeniu Curriculum/proces educational 

 

Indicator 2.3.4. Reflectarea, înactivitățile curriculare șiextracurriculare, în 

acțiunileelevilor/copiilor șialecadrelordidactice,aviziunilor democratice 

deconviețuirearmonioasă într-osocietate interculturală, amodului de promovare 

avalorilormulticulturale 

 

Dovezi  Activități cu tematica respectivă (Managementul clasei, catalogul 

școlar); 

Portofoliile cadrelor didactice; 

Proiectul didactic de lungă durată la managementul clasei; 

Certificate de participare la seminare tematice. 

Constatări  Activitățile curriculare și extracurriculare, desfășurate în instituție, 

promovează valorile general umane și naționale și convețuirea 

armonioasă într-o societate interculturală. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 



 

Dimensiune II Puncte forte 

 Implicarea elevilor şi a 

familiilor în procesul decizional  

 Implicarea familiilor în viaţa 

şcolii  

 Existenţa şi funcţionalitatea 
parteneriatelor  

 Implicarea elevilor în proiecte 

educaţionale republicane şi 

obținerea rezultate 

remarcabileImplicare elevilor în 
acțiuni de voluntariat și acțiuni 

de binefacere. 

 

Puncte slabe 

 Mai sunt elevi și părinți  

retrași,timizi  la capitolul 

implicare socială. 

Oportunități 

 Posibilitatea de crearea a 

unui număr mai mare de 

parteneriate și colaborări între 

instituție și părinți/ copii 

 

Riscuri 

 Refuzul părinților de 

implicare în activitatea 

procesului de decizie și 

colaborare democratică cu 

administrația instituției 

 

Dimensiune III. Incluziune educațională 

 

Nu se aplică 

 

 

 

Dimensiune IV: Eficiență educațională 

 

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

educațional de calitate 

Domeniu management 

 

Indicator 4.1.1 Orientarea spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea 

continuă a resurselor umane și materiale în planurile strategice și operaționale ale 

instituției, cu mecanisme de monitorizare a eficienței educaționale 

 

Dovezi   PDI, 2017-2022 

 Planul managerial anual, 2021-2022 

 Plan de acțiuni privind implementarea curricula școlară, a.s. 

2021-2022; 

 Plan instituțional de îmbunătățire a calității educației, a.s.2021-

2022; 

 Plan de acțiuni a Comisiei de asigurare a calității, a.s. 2021-2022; 

 Ordinul nr. 51-ab din 29.10.2021 „Cu privire la constituirea 

Comisiei de asigurare și evaluare a calității”; 

 Ordinul nr. 38-ab din 01.09.2021 „Cu privire la distribuirea orelor 

opționale și extrașcolare”; 

 Activitatea Consiliului de etică; 

 Plan de acțiuni privind promovarea culturii organizaționale în 

instituție, a.s.2021-2022. 



Constatări  Scopurile, obiectivele și activitățile reflectă toate domeniile vieții 

școlare. Planul strategic și operațional al instituției conțin 

compartimente, acțiuni și instrumente ce prevăd creșterea calității 

educaționale. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat: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   Note informative prezentate la CA, CP, 

 Procese-verbale ale seminarelor organizate la nivel local, 

a.s.2021-2022; 

 Procese-verbale ale Școlii experienței avansate,a.s.2021-2022; 

 Procese-verbale ale Școlii tânărului specialist, a.s. 2021-2022; 

 Procese-verbale ale Consiliului metodic, a.s.2021-2022; 

 Rapoarte de activitate ale directorilor adjuncți, diriginților, 

logopedului; 

 Procese-verbale ale catedrelor, CP 

Constatări  Programele și activitățile planificate în PDI și Planul managerial anual 

sunt realizate efectiv și sunt reflectate în note informative, rapoarte ale 

personalului didactic din școală. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

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

modului transparent, democrat 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   Plan managerial anual, 2021-2022(sistemul controlului intern); 

 Ordin instituirea comisiei de asigurare și evaluare a calității nr.31-

ab din 22.09.2021; 

 Note informative prezentate la CA,CP; 

 Ordinul nr. 51-ab din 29.10.2021 „Cu privire la constituirea 

Consiliului metodic, Comisiilor metodice, numirea șefului Comisiei 

metodice, componenței nominale și numirea profesorilor  mentori 

pentru tinerii specialiști, a.s. 2021-2022”; 

 Ordinul nr. 51-ab din 29.10.2021 „Cu privire la activitatea 

Comisiei de atestare”; 

 Ordinul nr. 46-ab din 01.09.2021 „Cu privire la numirea 

secretarului Consiliului profesoral”; 

 Ordinul nr. 46-ab din 01.09.2021 „Cu privire la numirea 

secretarului Consiliului de administrație”; 

 Ordinul nr. 47-ab din 01.09.2021 „Cu privire la distribuirea 

obligațiunilor de funcție ale echipei manageriale”. 

Constatări  Administrația instituției asigură implementarea transparentă, democrată 



și echitabilă cu privire la politicile educaționale instituționale. Se 

necesită completarea mecanismelor de monitorizare și evaluare ce țin de 

calitatea actului educațional. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat: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   Analize a raportului număr de copii și număr săli de clasă; 

 Tipul sălilor de clasă corespunde specificului școlii și numărului 

total de elvi; 

 Spații școlare accesibile pentru toți elevii. 

Constatări  Infrastructura ȘPG nr. 124 este destinată pentru instruirea a 280 elevi, la 

moment, în școală, își fac studiile 117 elevi, iar în grădiniță 100, în total 

fiind 217. Se lucrează la promovarea imaginii instituției în scopul 

creșterii numărului de elevi.  

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat: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 modificat și a planurilor educaționale individualizate 

Dovezi   Mijloace IT de învățământ prezente; 

 Portofoliile cadrelor didactice; 

 Fond de carte, manuale școlare; 

 Inventarul bibliotecii școlare; 

 Facturi fiscale; 

 Planificări pentru procurarea TIC în anul bugetar următor. 

Constatări  ȘPG nr. 124 dispune de echipamente, materiale și auxiliare curriculare 

necesare aplicării curriculumului național. Se necesită completarea 

literaturii cu caracter metodic la disciplinele de studii. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

Domeniu Curriculum/proces educațional 

 

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   Regulament de ordine internă; 

 Regulament de funcționare a ȘPG nr. 124; 

 Plan de dezvoltare instituțională, 2017-2022; 

 Plan managerial anual, 2021-2022; 

 Dosarul cu ordine interne; 

 Statele de personal, 2021-2022; 

 Plan de atestare a cadrelor didactice. 2021-2022; 

 Plan de acțiuni privind atestarea cadrelor didactice; 

 Ordinul nr. 55-ab din 29.10.2021 „Cu privire la punerea în 



aplicare a Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din 

învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de 

asistență psihopedagogică; 

 Fișe de evaluare a performanței; 

 Ordine cu referire la conferirea/confirmarea gradelor didactice; 

 Fișe post; 

 Registru de evidență a fișelor post; 

 Registru de evidență a dosarelor personale; 

 Dosare personale ale angajaților; 

 Certificate de cursuri de formare; 

 CIM ale angajaților; 

 Registrul de evidență a contractelor individuale de muncă; 

 Documente privind normarea activității personalului și 

documente de evaluare; 

Constatări  În ȘPG nr. 124 activează cadre didactice și didactice auxiliare calificate, 

conform actelor în vigoare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

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

în limitele permise de cadrul normativ 

Nu se aplică 

 

Standard 4.2 Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu 

finalitățile stabilite prin curriculum național 

 

Domeniu management 

 

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

componenta raională, instituționale, curriculumului modificat, PEI) 

Dovezi   Planul managerial anual (planificarea controalelor tematice, 

generale, individuale stipulate în Sistemul controlului intern); 

 Fișe de asistență la ore 

 Note informative ale controalelor desfășurate în instituție 

prezentate la CA, CP; 

 Procese-verbale ale CA, CP; 

 Plan de acțiuni al cadrelor didactice pe luni; 

 Organizarea și desfășurarea controlului general în clasa a I-a, a.s. 

2020-2021”; 

   Organizarea și desfășurarea controlului proiectelor didactice de 

lungă durată”; 

 Ordinul nr.54-ab din 29.10.2021 „Cu privire la organizarea 

controlului tematic în perioada octombrie-noiembrie 2020”; 

 Ordinul nr.55-ab din 29.10.2021 „Cu privire la organizarea și 

desfășurarea controlului special al activității cercurilor pe interese”; 

Constatări  Administrația ȘPG nr. 124  monitorizează realizarea curriculumului 

național prin diverse proceduri specifice stipulate în documentele de 

politici instituționale. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 



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   PDI, Domeniul Resurse umane; 

 Plan managerial anual; 

 Plan de acțiuni cu referire la formarea continuă a cadrelor 

didactice; 

 Planul seminarelor din ȘPG nr. 124; 

 Procese-verbale ale seminarelor, 2021-2022; 

 Plan de activitate a Consiliului metodic,2021-2022; 

 Procese-verbale ale Consiliului metodic; 

 Plan de activitate a Comisiilor metodice; 

 Procese-verbale ale Comisiilor metodice; 

 Ordinul nr.36-ab din 01.09.2022 „Cu privire la numirea diriginților 

și studierea, monitorizarea și propagarea experienței avansate a 

dirigintelui, a.s.2021-2022”; 

Constatări  În planurile strategice și operaționale se regăsesc activități de recrutare 

și formare continuă a cadrelor didactice; 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

Domeniu capacitate instituțională 

 

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

etc.) pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculum național 

 

Dovezi   Statele de personal ale instituției; 

 Tabele de salarizare; 

 Dosare personale ale angajaților; 

 Portofoliile cadrelor didactice; 

 Registru de inventariere a bunurilor materiale din școală; 

 Registru de inventariere literaturii artistice, manualelor școlare; 

 Registru de evidență a ordinilor cu privire la personal; 

 Mapa  ordinelor cu privire la personal; 

Constatări  Administrația instituției asigură numărul suficient de resurse umane 

pentru asigurarea finalităților stabilite în curriculum național. Se 

necesită completarea/reînnoirea unor utilaje TIC și a mobilierului din 3 

clase, acțiuni preconizate în următorii ani bugetari. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat: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   Plan managerial anual, compartimentul Sistemul controlului intern; 

 Fișe de asistențe la ore; 

 Note informative prezentate la CA, CP. 

Constatări  În instituție există un sistem de monitorizare a centrării pe Standardele 

de eficiență a învățării și de aplicare a strategiilor didactice interactive 

în procesul educațional. Se planifică, în următorul an școlar, reevaluarea 



instrumentelor de monitorizare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

Domeniu Curriculum/proces educațional  

 

Indicator 4.2.5 Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației 

centrate pe elev și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza 

Standardelor de eficiență a învățării 

Dovezi   Ordinul nr. 22-ab din 01.09.2021 „Cu privire la implementarea 

curricula școlară în ȘPG nr. 124 a.s. 2021-2022”; 

 Plan de acțiuni privind curricula școlară, a.s.2021-2022; 

 Proces-verbal nr. 05 din septembrie 2021 (discutarea aspectelor 

ce țin de elaborarea proiectelor didactice de lungă durată); 

 Procese-verbale ale Comisiilor metodice (nr.01 din septembrie 

2021); 

 Orarul întrunirilor metodice august-septembrie 2021; 

 Planurile de lungă durată ale cadrelor didactice. 

Constatări  Administrația ȘPG nr. 124 monitorizează elaborarea proiectelor 

didactice de lungă durată în conformitate cu principiile educației 

centrate pe elev și pe formare de competențe. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat: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 

Dovezi   PDI, domeniul Curricula și viața școlară; 

 Plan managerial anual:orarul olimpiadelor școlare; 

 Orarul evaluărilor sumative; 

 Rapoarte ale cadrelor didactice la sfârșitul sem. I,II; 

 Note informative ale directorilor adjuncți; 

 Plan de activitate a CA, CP; 

 Procese-verbale ale CA,CP; 

 Ordinul nr.16-ab din 12.04.2022 „Cu privire la organizarea și 

desfășurarea testării naționale în învățământul primar, sesiunea 2021”; 

Constatări  Conducerea instituției monitorizează organizarea și desfășurarea 

evaluării rezultatelor învățării. În instituție există instrumente de 

organizare și desfășurare a rezultatelor școlare, dar se va intensifica 

activitatea cu elevii cu performanțe deosebite. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

 Indicator 4.2.7 Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță 

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

strategică și operațională 

Dovezi   Plan managerial anual, compartimentul Activitate extrașcolară; 

 Ordine interne cu referire la desfășurarea activităților curriculare; 

 Diplome ale elevilor; 

 Certificate de participare; 

 Poze de la activități; 



 Diseminare pe pag. Web, Facebook, Instangram; 

 Postere. 

Constatări  Activitatea extrașcolară se desfășoară în conformitate cu misiunea 

școlii, obiectivele curriculare și interesele copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

Indicator 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   PDI; 

 Plan managerial anual; 

Constatări  În instituție este asigurat sprijinul individual pentru elevi, pentru a 

obține rezultate în conformitate cu referențialul de evaluare prevăzut în 

actele reglatorii instituționale. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

Standard 4.3 Toți copii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul 

educațional 

Domeniu Management 

 

Indicator 4.3.1 Asigurarea accesului  elevilor 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   Orar de activitate a bibliotecii școlare; 

 Orar de activitate a cercurilor pe interese; 

Constatări  Administrația instituției asigură accesul elevilor la resursele 

educaționale funcționale din școală. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

Domeniu capacitatea instituțională 

 

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

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii 

curriculumului modificat sau PEI 

 

Dovezi   SIME; 

 Diplome; 

 Certificate; 

Constatări  Platforma SIME asigură monitorizarea și evaluarea parcursului 

performanțelor elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

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

succesului elevului 

 



Dovezi  Diplome; 

Postări pe pag Web, pag. facebook a instituției. 

Poze de la activități; 

Aprecieri individuale. 

Constatări  Administrația instituției asigură realizarea unei politici obiective, 

echitabile, transparente de promovare a succesului elevului. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

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   Ordin de distribuire a orelor opționale și cercurilor pe interese 

nr. 38-ab din 01.09.2021; 

 Cererile elevilor pentru înscriere la cercuri și ore opționale; 

 Planuri curente ale lecțiilor; 

 Fișe de asistențe la ore. 

Constatări  Administrația ȘPG nr. 124 promovează învățarea interactivă prin 

cooperare, realizată în cadrul lecțiilor la disciplinele școlare și 

activitățile extrașcolare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

Dimensiune IV Puncte forte 

 Toate disciplinile 

şcolare sunt predate 

de specialişti 

calificaţi  

 Dotarea instituţiei 

cu mijloace didactice 

este obiectivul 

prioritar al echipei 

manageriale 

  Profesorii 

participă odată în 3 

ani la formări de 

nivel naţional şi 

periodic la formări 

raionale şi 

instituţionale  

 Elevii sunt 

încurajaţi şi susţinuţi 

de profesori să 

participe la 

concursuri şi proiecte 

naţionale şi 

internaţionale 

Puncte slabe 

 Nu toţi profesorii deţin grad didactic  

 În cazul apariției unui loc vacant, destul de 

greu se găsește un nou angajat, din cauza unui 

număr limitat de specialiști care ar dori să se 

angajeze în instituție, 

Oportunități Riscuri 



 Angajarea 

tinerilor specialiști în 

instituție oferă 

acesteia noi idei 

moderne și metode 

moderne de predare 

și lucru cu elevii 



Participareainsuficientă a comunitățiiși a 

familieiînviațașcolii;

 Plecarea părinților împreună cu copii peste 

hotarele țării; 

 Numărul mare de solicitanți/elevi cu CES 

creează des 

impedimenteînrealizareacalitativă a 

procesuluiinstructivși , uneori, 

trezeștedezacord din parteacelorlalțicopii, 

părinți; 

 Complexitateaconținuturilorcurriculare nu 

pot fi asimilatetemeinic de cătretoțielevii; 

Dimensiune V: Educație sensibilă la gen 

 

Standard 5.1 Copii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile 

echității de gen 

Domeniu management 

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

echității de gen, prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor 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  Activități realizate reflectate în planurile administrației (Planurile de 

activitate ale decadelor, lunarelor, săptămânilor „Stop trafic de ființe 

umane”, „Noi și Legea”, „Pro sănătate”, „Stop violența”, ) 

Informații reflectate în rapoartele diriginților 

Constatări  În ȘPG nr. 124 echitate de gen este asigurată prin Planul strategic al 

instituției, planul managerial anual, în cadrul orelor la disciplinele de 

studii și prin intermediul activităților extrașcolare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

Domeniu Capacitate instituțională 

Indicator 5.1.2 Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a 

formării cadrelor didactice în privința echității de gen 

 

Dovezi   Seminare metodologice organizate de către Centrul internațional 

„La strada”, Moldova: „Siguranța copiilor în mediul online”, martie 

2022 

 Planul CA; 

 Certificate de participare; 

 Existența Garderobelor separate ; 

 Existența WC separate. 

Constatări  Cadrele didactice din ȘPG nr. 124 participă la diverse activități de 

formare cu referire la echitatea de gen. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

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   Proiectul de lungă durată al dirigintelui la disciplina „Dezvoltare 

personală”,  

 Informație reflectată în rapoartele diriginților; 

 Discuții individuale; 

 Fișe de asistențe la ore. 

Constatări  Formarea comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul se 

realizează prin activitățile didactice și extracurriculare. Cadrele 

didactice încurajează, sprijină și stimulează participarea echitabilă atât a 

fetelor, cât și a băieților. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

 

 

Dimensiune 

V 

Puncte forte 

 Planificarea activităţilor pentru 

anul de studii 2021- 2022din 

perspectiva Standardelor de 

calitate pentru instituţiile de 

învăţământ primar şi secundar 

general din perspectiva Şcolii 

prietenoase copilului  

 În școală n-au fost sesizate cazuri de 

discriminare. 

Puncte slabe 

 Instituţia nu a urmat 

formări naţionale cu tematica 

Educaţie sensibilă la gen, şi nici 

un cadru didactic nu a participat 

în anul de studii 2021-2022 la 

astfel de formări. 

Oportunități 

 Planificareaactivităţilor pentru anul 

de studii 2021- 2022referitor la 

educația sensibilă la gen; 

 Padagogizarea părinților referitor la 

educația sensibilă la gen; 

 

 

Riscuri 

 

 Posibilitatea 

imitării de către 

copii a 

comportamentelor 

adulților. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


