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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

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

copiilor 

Domeniu: Management 

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi  1. Statutul instituției; 

2. Regulamentul de ordine internă; 

3. Buletine de verificare metrologică; 

4. Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor: 

5. Registrul de audiență a bolnavilor de ambulator;  

6. Registrul de evidență a bolilor infecțioase, Forma 060/1; 
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7. Registrul de evidență a stării sanitare a instituției, Forma 038/e; 

8. Registrul de evidență a susținerii examenului medical al personalului 

și a susținerii examenului la instruirea igienică a colaboratorilor; 

9. Registrul de control al pediculozei și scabiei, forma 03-14;   

10. Registrul de evidență a bolilor cronice; 

11. Registrul de evidență a certificatelor medicale, 027/e; 

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

13. Registrul de evidență a helminților, 03-17; 

14. Registrul de evidență a activității de educație sanitară, a cadrelor 

didactice și altor angajați, 03-08;   

15. Registru de înregistrare a adresărilor bolnavilor în instituția de 

învățământ, de asistență medicală primară recomandați serviciului 

de asistență medicală urgentă pentru internare în spital, 074/e; F66; 

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

17. Decizia consiliului municipal Chișinău 4/10 din 25.02.1999; 

18. Decizia consiliului municipal Chișinău 6/6 din22.07.2021; 

19. Pașaport tehnic/ Carte tehnică/ Dosar cadastral al instituției; 

20. Autorizația sanitară de funcționare Nr.013677/2022 din 21.02.2022, 

emisă de Agenția națională pentru  Sănătate Publică din Municipiul 

Chișinău; 

21. Autorizația sanitar-veterinară de funcționare a Instituției, emisă de 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor Nr. AS1.VF. 

0054180VF    din  20.01.2021; 

22. Registrele medicale referitoare la starea de sănătate a elevilor și a 

salariaților; 

23. Act legal de securitate al serviciului apărării împotriva incendiilor; 

24. Avizele medicale ale angajaților cantinei; 

25. Schema de evacuare a elevilor și personalului în cazuri de situații 

excepționale; 

26. Act de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru 

funcționalitatea sistemei de încălzire  

27. Registre de evidență a securității muncii angajaților; 

28. Documente ce dovedesc monitorizarea  permanentă a respectării 

normelor sanitaro-igienice; 

29. Act de cercetare tehnică a canalelor de ventilaţie; 

30. Act al serviciului apărării împotriva incendiilor; 

31. Autorizaţia sanitară de funcţionare a cantinei instituţiei; 

32. Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor 

Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor.  

Constatări  Instituţia deține în ordine sistemică toată documentația tehnică, 

sanitaro-igienică şi medicală obligatorie și se monitorizează 

permanent respectarea normelor sanitaro-igienice. ·  Ordinul cu 

privire la organizarea și desfășurarea sesiunii de informare a cadrelor 

didactice privind siguranța și securitatea în procesul desfășurării 

lecțiilor online”. Monitorizarea respectării normelor sanitaro-

igienice se realizează prin controale curente, tematice, rezultatele 

discutîndu-se la Consiliile de administrație, în cadrul ședințelor 

operative ale administrației și la ședințele săptămânale.    

 Se atestă carnetele medicale ale tuturor angajaţilor cu examen 

medical şi instruire igienică. Serviciul medical din instituție dispune 

de  registrul cu date despre starea de sănătate atât a elevilor 

(prezența carnetelor medicale), cât  și a angajaților. 

Pondere și punctaj Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: - 1p 
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acordat  

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

toată durata programului educativ 

Dovezi  1. Statele de personal ale instituției (prezența a 3 paznici și 1 ușier);  

2. Planul de activitate al Consiliului de administrație (prezența cercetării 

analizei securității elevilor);   

3. Procese-verbale ale ședințelor Consiliului de administrație;  

4. Prevederi în PDI (pag. 29-31);   

5. Prevederi în Regulamentul de organizare și funcționare a instituției; 

6. Ordinele directorului cu privire la angajarea personalului de pază 

(Ordine pe personal -P);   

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

8. Graficul de serviciu al personalului de pază; 

9. Ordin de numire a persoanelor responsabile de pază; (3 ordine de 

angajare); 

10. Ordin referitor la numirea persoanelor responsabile  de  activitatea de 

protecție și prevenire a riscurilor profesionale; 

11. Ordinul de creare a comisiei pentru securitate și sănătate în muncă; 

12. Ordin  privind programul activității  personalului de pază: paznici, ușier; 

13. Graficul de serviciu al cadrelor didactice; 

14. Registre de evidență a securității muncii angajaților; 

15. Registrul de evidență a persoanelor care vizitează  instituția; 

16. Prevederi în PDI și Regulamentul intern; 

17. Fişe de post pentru personalul de pază (ușier); 

18. Plan de acțiuni comune cu APL, IP, Direcția Situații Excepționale. 

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 instituției. În timpul pauzelor se monitorizează 

securitatea vieții copiilor de către cadrele didactice conform graficului 

prestabilit. 

  Instituția  deține actele referitor la pază și asigură parțial securitatea 

elevilor, a incintei și a teritoriului adiacent în colaborare sistemică cu 

APL și cu alte structuri de resort. 

  Sunt prezente fişele de post a 3 paznici, a ușierului angajat şi graficul de 

serviciu al acestora și al cadrelor didactice. Pe tot perimetrul instituției 

există îngrădiri metalice, dar necesită reparație parțială. În cadrul 

ședințelor CA se discută tematici referitor la asigurarea securității 

elevilor/a angajaților. Sunt planificate structuri și proceduri care 

monitorizează  starea de lucruri. Prezența gardului asigură protecția 

instituției. 

   Se planifică instalarea porților automatizate care ar proteja intrarea în 

teritoriul instituției și  a camerelor video.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p 

Punctaj acordat: - 

0,75p 

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

Dovezi  1. Plan-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, a. s. 

2021-2022, aprobat prin ordinul nr. 396 din 06.04.2020 al MECC; 

2. Orarul lecțiilor/activităților educaționale, aprobat la Consiliul de 

administrație nr.01 din 02 septembrie 2021; Ordinul cu privire la 

aprobarea orarului de activitate nr.57-ab din 03.09.2221; 

3. Graficul evaluărilor sumative pe discipline școlare (sem. I, II) 

discutat la ședințele secțiilor metodice (ședințele nr. 01 din 
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septembrie 2021); 

4. Orarul de activitate al cercurilor;                                                                                                                

5. Orarul de activitate al secției de sport;   

6. Orarul de activitate al psihologului școlar;   

7. Orarul de activitate al CREI; 

8. Orarul de activitate al punctului medical;  

9. Orarul sunetelor; 

10. Orarul deservirii elevilor la  sufragerie; 

11. Teste de evaluare sumativă. 

Constatări  Instituția respectă integral cerințele de proiectare orară a activităților 

educaționale curriculare și extracurriculare și asigură raportul optim 

între timpul instruirii formale şi cel al instruirii nonformale, între  timpul 

de învăţare şi  cel de recreere. Mai mult, elevii și părinții  sunt implicați 

în planificarea, organizarea și desfășurarea activităților. Se respectă 

principiul echilibrului și al flexibilității la redactarea orarului  care este 

reglamentat în concordanță cu cerințele contextului pandemic (prezența 

on-line  sau off-line). La fel, și  evaluările sumative sunt planificate, 

organizate și desfășurate interactiv, valorificând divrerse platforme și 

instrumente digitale, care eficientizează procesul de   evaluare și 

prelucrare a rezultatelor.  Orarul deservirii la cantină este alcătuit în 

corespundere cu normele sanitaro-epidemiologice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi  1. Numărul de locuri de lucru la mese în sălile de clasă și la cantină corespunde 

numărului de elevi din instituție;   

2. Clasele sunt dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar;  

3. Registrul bunurilor materiale al sălilor educaționale (Acte de predare - primire a 

băncilor și scaunelor, pentru clasa de elevi); 

4. Acorduri de parteneriat cu părinții pentru sponsorizare; 

5. Ordin de luare la evidență contabilă a bunurilor materialelor procurate de părinți.  

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

corespunzător nivelului de învățământ, dulăpioare  personale; dispune de spații 

educaționale specifice activităților curriculare și extracurs. La fel, fiecare  clasă 

dispune de  mobilier corespunzător nivelelor de învățământ și specificului 

activităților educaționale în conformitate cu normele igienico-sanitare.  

Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

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

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

Dovezi  1. Registrul de evidență al utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și 

materialelor de sprijin;  

2. Orar de igienizare al spațiilor; 

3. Planul măsurilor de anticipare/ înlăturare al oricărui pericol de 

accidentare în toate spațiile școlare; 

4. Proces-verbal privind Regulile de securitate a vieții și sănătății elevilor; 

5. Instrucțiuni „Igiena instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal” 

Nr. 21 din 29.12.2005; 

6. Hotărâri ale CNSP în perioada pandemiei Covid-19; 

7. Registrul de inventariere; 
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8. Registrul de decontare; 

9. Utilaje IT.   

Constatări  Instituţia dispune de spații educaționale dotate  cu echipamente 

digitale moderne și mobilier  în conformitate cu parametrii sanitaro-

igienici și cu cerințele de securitate (10 laptopuri, 2 tablete, 16 

calculatoare de masă, 4 televizoare, un proiector în set destinate 

procesului educațional și administrative, o tablă interactivă) care 

asigură desfășurarea optimă a activităților curriculare și 

extracurriculare. Se respectă toate  cerințele pentru susținerea 

incluziunii educaționale, asigurând  bunul mers al activităților cu 

copiii cu CES cu spațiu (CREI) și echipamente specializate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund normelor 

sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor/ 

copiilor*(după caz) 

Dovezi  1. Instrucțiunea privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de 

învățământ general (HG nr. 722 din 18.07.2018);  

2. Ordinul DGETS nr.13 din 09.01 2021 cu privire la organizarea alimentației gratuite 

în perioada ianuarie-mai 2021; 

3. Paşaportul sanitar; 

4. Fișe tehnologice; 

5. Fişele examenelor medicale ale angajaţilor cantinei; 

6. Registrul de rebutare al produselor alimentare și materiei prime; 

7. Registrul sănătăţii salariaților și copiilor;  

8. Lista de acumulare a produselor alimentare. 

9. Funcționarea cantinei școlare dotată cu utilaj necesar conform normelor în vigoare, 

sufrageria prevede 72 locuri;   

10. Ordinul cu privire la constituirea Comisiei de triere; 

11. Plan de activitate a Comisiei de triere;   

12. Ordinul cu privire la organizarea alimentației elevilor  

13. Ordinul cu privire la aprobarea graficului de alimentație al elevilor și a graficului de 

serviciu al administrației;   

14. Lista produselor interzise;   

15. Fișele examenelor medicale ale angajaților cantinei;   

16. Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor intestinale prezent în 

Planul managerial de activitate, a.s.2020-2021;   

17. Registrul de evidență a materiei prime rebutate;     

18. Meniuri-model pentru primăvară-vară, toamnă-iarnă.   

Constatări  Instituţia de învăţământ este dotată cu spaţii pentru păstrarea/prepararea și 

distribuirea bucatelor/produselor alimentare (bucătărie) şi servirea hranei (cantină) 

care corespund normelor sanitare în vigoare privind siguranţa, accesibilitatea, 

funcţionalitatea şi confortul elevilor, dar  minusul este că acestea sunt dispersate 

fapt ce nu corespunde Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și 

elevilor în instituțiile de învățământ general. Cantina școlară este dotată cu 

mobilier, utilaj modern, veselă, conform criteriilor de siguranță și sală de mese cu 

120 de locuri. Dar, cantina este separată de bucătărie-aspect ce necesită o 

reconstrucție pentru conformarea  la cerinle de funcționare - obiectiv de viitor. 

Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

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

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 
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Dovezi  1.  Hotărârea medicului-șef sanitar de stat nr. 2l din 29.12.05. ”Reguli și 

normative sanitar-epidemiologice de stat” (Igiena instituțiilor de 

învățământ); 

2. Spații sanitare  cu reparație modernă în fiecare clasă de studiu, cu  cabine 

de WC separate pentru fete și băieți; dotate cu lavoare, dozatoare, 

uscătoare de mâini, suport pentru șervete de hârtie (fotografii); 

3.  Procent scăzut al îmbolnăvirilor.   

Constatări  Instituţia de învăţământ dispune de vestiare cu dulăpioare individuale 

pentru fiecare copil. În fiecare clasă sunt WC-uri separate pentru băieţi şi 

fete, unde sunt respectate rigorile sanitaro-igienice. Blocurile sanitare sunt 

dotate cu apă caldă, săpun, uscătoare electrice și sunt igienizate cu 

regularitate, respectându-se criteriile de siguranță, funcționalitate și confort 

ale acestora.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

Dovezi  1. Normele pentru elaborarea instrucțiunilor de protecție a muncii nr.54 din 

08.11.2001; 

2. Legea 186 privind securitatea și sănătatea  în muncă SSM din 10.07.2008 

3. Instrucțiuni  ce vizează securitatea și sănătatea  în muncă (SSM); 

4. Instrucțiune nr. 29 din 02.09.2019 cu privire la regulile de apărare 

împotriva incendiilor; 

5. Schema de evacuare a elevilor și a personalului în cazuri de situații 

excepționale; 

6. Plan de formare a angajaților în domeniul securității antiincendiare; 

7. Certificate de absolvire a cursului în domeniul protectiei civile  și 

antiincendiare; 

8. Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a 

lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale; 

9. Procese verbale cu privire la comportamentul responsabil în perioadele 

vacanțelor prin semnătura părinților/elevilor. 

10. Prezența a 6 uși de evacuare la et. I;    

11. Stingătoare la fiecare etaj, cu termene de valabilitate actualizate (factură 

fiscală Seria IB nr.0408064 din 18.10.2019 cu referire la reîncărcarea 

stingătoarelor);   

12. Ordinul cu privire la desemnarea responsabilului  de protecția 

antiincendiară;   

13. Ordinul cu privire la măsurile de prevenire a incendiilor;   

14. Registrul de evidență a instruirilor în domeniul apărării împotriva 

incendiilor;   

15. Plan de acțiuni a măsurilor protecției civile în caz de pericol declanșare a 

situațiilor excepționale;   

16. Catalogul clasei: Managementul clasei – lecții cu tematică securității 

antiincendiare.    

Constatări  Instituţia de învăţământ dispune de mijloace antiincendiare şi ieşiri de 

rezervă accesibile (6 ieșiri) și asigură evacuarea rapidă  prin sistemul de 

semnalizare automat.  În instituție sunt prezente extinctoare cu termene 

de valabilitate actuale, lăzi cu nisip, lopeți şi căldări. În instituție se 

utilizează eficient un sistem de marcaje de direcție și  se monitorizează 

permanent funcționalitatea. În anul curent s-a achiziționat și panoul de 

securitate antincendiară-obiectiv spre realizare  regăsit în PDI în anul 

precedent de activitate. Dar, mai necesită renovare estetică 

cutiile/sistemele antiincendiare (4)-obiectiv pentru realizare în anul 
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2022-2023. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  1. Proiect managerial anual de activitate, aprobat în 05 septembrie 2020;  

2. Extras din planul de activitate la Protecția civilă în sectorul Botanica cu 

privire la simularea situațiilor de risc;  

3. Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație;  

4. Planul activităților din cadrul săptămânii siguranței ,,Siguranța ta are 

prioritate”, discutată la ședința Comisiei metodice a activ .extrașcolare nr.   

din ... 

5. Demersuri/scenarii  ale activităților/lecțiilor video cu link-urile  

valorificate la tematica  ,,Siguranța online”; 

6. Sesiunea de informare pentru părinți ,,Copilul singur acasă,, 

7. Planul organizării și desfășurării activităților din cadrul săptămânii 

antitrafic; 

8. Proiecte didactice la disciplinile menționate în Plan-cadru de realizare și 

formarea deprinderilor de comportament responsabil în situații de risc și 

la disciplina Dezvoltarea Personală; 

9. Registre/caiete cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității  

vieții și sănătății în Instituție (la orele de educație fizică și tehnologică); 

10. Listele cu semnăturile elevilor referitor la respectarea regulilor 

tehnicii securității în vacanțe, conform ordinului nr. 149-ab din 

23.10.2020; 

11. Potrofoliul  dirigintelui/ al clasei/al elevului;   

12. Planul de activitate al CA; 

13. Procese-verbale ale CA, procese –verbale cu semnăturile elevilor pe 

timp de vacanță; 

14. Note informative la CA. 

15. Discuție/ informație cu privire la săptămâna „Siguranța ta are 

prioritate!”, informație prezentată la ședința Consiliului elevilor, proces-

verbal nr. 01 din 23.09.2020;  

16. Antrenamente de evacuare în caz de situație excepțională 25.05.2022 

17. Informație cu privire la evaluarea activității Comisiei pentru 

protecția civilă și apărare în caz de situații excepționale, procese-verbale 

nr. 9 din 04.06.2021;  

18. Controlul tematic Săptămâna „Siguranța ta are prioritate”, 08-

13.02.2021, desfășurat conform ordinului nr. 17-ab din 01.02.2021;  

19. Nota informativă cu privire la totalurile organizării și desfășurării 

Săptămânii siguranței „Siguranța ta are prioritate”, discutată la ședința 

Comisiei diriginților de clasă și a conducătorilor de cerc, proces-verbal 

nr. 4 din 29.10.2020;  

20.  Sesiunea de informare pentru părinți „Copilul singur acasă” 

conform ordin nr. 17-ab din 01.02.2021;  

21. Ordinul nr. 173-ab din 23.10.2021 „Cu privire la protecția vieții și 
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securității elevilor în perioada vacanței de toamnă”;  

22. Planul de organizare și desfășurare a antrenamentelor privind 

protecția civilă. Informarea și pregătirea elevilor cu regulile de securitate 

și protecție a sa în caz de incendiu/ cutremur în cadrul lecțiilor (Catalogul 

școlar, Managementul clasei);  

23.  Antrenamente de evacuare în caz de situație excepțională, 

26.05.2021. 

Constatări  În instituție se  planifică, organizează și se desfășoară sistematic pentru 

elevi și adulți activități de învățare și respectare a regulilor de circulație 

rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc care pot 

interveni atât în mediul şcolar fizic, cât și  în cotidian și online.  

 Planul de dezvoltare instituțională include un Program de protecție a 

sănătății, a vieții copiilor și a cadrelor didactice, care conține prevederi și 

planificări ale acțiunilor de colaborare cu familia, cu autoritatea publică 

locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevului și 

de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile 

ANET. 

 Se duce evidența proceselor-verbale cu semnătura elevilor referitor la 

tehnica securității.  

 Se atestă fotografii ale activităților organizate de către cadrele didactice 

din instituție cu elevii, în parteneriat cu  Inspectoratul Poliției rutiere, 

Compania de pază  și securitate Bercut. Activitățile planificate și 

desfășurate au avut un impact pozitiv asupra elevilor care au dat dovadă 

de responsabilitate, reflectându-se în evitarea cazurilor de traumatizm 

acasă și în școală. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 9, 50p 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

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

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

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

Dovezi  1. Planul managerial anual de activitate al instituției. Prevederile discutate la 

ședința Consiliului profesoral, aprobat la ședința Consiliului de 

administrație;  

2. Programul activităților extrașcolare, cu prezența celor ce vizează protecția 

elevului/copilului;  

3. Planul săptămânilor, lunarelor, campaniilor (planul săptămânii siguranței 

„Siguranța ta are prioritate”, planul săptămânii anti-trafic, planul 

campaniei „Să creștem fără violență”, planul săptămânii siguranței pe 

internet, planul lunarului „Noi și legea”, planul campaniei „PRO 

sănătate”); 

4. Regulament al  Politicii de protecție a copilului, aprobată la ședința 

Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 10 din 29.08.2019; 

5. Mapă specială cu planul de acţiuni, demersuri, rapoarte, de sesizări etc.; 

6. Planul activităților în cadrul lunarului de propagare a dreptului copilului; 

7. Planul de organizare instituțională și de intervenție a angajaților în 
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cazurile de ANET a copilului pentru anul de studii 2020-2021;  

8. Planul ședințelor Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copiilor; 

9. Consiliul elevilor. Planul Consiliului elevilor; 

10. Notă informativă privind organizarea și desfășurarea mesei rotunde  cu 

tema Modalități de implicare a părinților și a comunității în dezvoltarea 

personală a copilului; 

11. Planul comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală. Încadrarea 

elevilor din familiile socialmente vulnerabile în cadrul cercurilor, 

activităților pe interese. Dotarea cu tehnică asistivă;  

12. Lista copiilor din familiile socialmente vulnerabile. Monitorizarea 

sistematică  a situației copiilor. Raport de activitate al Comisiei pentru 

Protecția drepturilor copilului; 

13. Ordin privind componența Comisiei pentru protecția drepturilor 

copilului;  

14. Acorduri de colaborare  cu AO Concordia. Proiecte sociale;  

AO Pas cu Pas; 

15. Diplomă de recunoștință  din partea AO Concordia pentru participarea 

la acțiunea de caritate pentru copiii în situații de risc; 

16. Implementarea Proiectului  LED ,,Consolidarea capacităților 

organizației Programului Educațional Pas cu Pas ca promotor al educației 

centrate pe copil”. Certificate de participare pentru cadrele didactice; 

17. Planul Programului de prevenire a abuzului, neglijării, exploatării și 

traficului față de copil; 

18. Notă informativă privind planificarea, organizarea și desfășurarea  

mesei  rotunde cu părinții și reprezentanții  comunității  cu tema Cum 

susținem copiii în perioada pandemiei?;  

19. Rapoarte semestriale ale cazurilor de abuz, neglijare, exploatare a 

copilului; 

20. Procedura de organizare instituțională în caz de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului și abandon școlar; 

21. Ședințe cu părinții la nivel de clasă cu diferite conținuturi tematice. 

Procese -verbale;  

22. Procese -verbale  ale ședințelor  cu părinții la nivel de clasă, a CA și CP;  

23. Ordinul cu privire la securitatea vieții copiilor în timpul vacanțelor; 

24. Ordin  de  numire a  responsabilului de coordonarea cazurilor de abuz, 

neglijare; 

25. Ordinul cu privire la desfășurarea activităților cu părinții referitor la  

acţiunile de prevenire , identificare, raportare şi referire a cazurilor de 

abuz, neglizare, exploatare şi trafic al copilului (ANET); 

26. Prevederile în Regulamentul de organizare și funcționare a instituției, 

aprobat la ședința Consiliului de administrație. 

Constatări  În  documentele strategice și operaționale se regăsesc acțiuni de 

colaborare cu familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu 

atribuții legale în sensul protecției elevului și de informare a lor referitor 

la procedura legală  de intervenție în cazurile ANET. 

 În instituție este persoană desemnată ca responsabil de coordonarea 

cazurilor de abuz, neglijare etc. Se deţine mapa specială cu planul de 
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acţiuni, demersuri, rapoarte, de sesizări etc.. În instituție se realizează 

acivități preconizate în scopul informării personalului instituției, elevilor, 

părinților asupra procedurii legale de organizare instituțională în cazurile 

de abuz, neglijare, exploatare a copilului.  

 În procesele-verbale ale ședințelor cu părinții  la nivel de clasă, ale CA se 

regăsesc subiecte abordate cu tematica respectivă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  1. Planul de acțiuni de prevenire/ intervenție în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic;  

2. Ordin cu privire la nimirea coordonatorului; 

3. Ordin a Comisiei ANET; 

4. Proces-verbal privind  informarea comunității educaționale cu actele 

legislative-normative ce vizează Protecția Copilului; 

5. Ordinul cu privire la desemnarea coordonatorului acțiunilor de 

prevenire, identificare, raportare și referire a cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare și trafic al copilului;  

6. Registru de înregistrare  al petițiilor; 

7. Registru de  evidență  al  sesizărilor privind cazurile  suspecte de abuz, 

neglijare, exploatare și trafic (ANET); 

8. Raport ANET, note informative DGETS și MECC;  

9. Notă informativă a psihologului privind planificarea, organizarea și 

desfășurarea  (online) a  activităților  ANET cu părinții; 

10. Informații pe site-ul instituției și a panoului de informare; 

11. Certificate despre formarea de referinţă, în dosarul coordonatorului. 

12. Fișa de sesizare ANET completată;  

13. Registrul de evidență a lucrului cu părinții elevilor cu CES;  

14. Registrul consilierilor psihologice;  

15. Boxa de încredere. Constatări; 

16. Ședințe cu părinții la nivel de clasă cu diferite conținuturi tematice. 

Procese-verbale.  

Constatări  În instituție este desemnat un coordonator ANET și Comisia ANET. 

 Instituţia dispune și valorifică eficient, prin personalul format, resursele 

comunitare asigurând protecția copilului.  

 Administraţia instituţiei informează personalul, elevii, părinţii, tutorii 

asupra procedurii legale de intervenţie în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului. Se afişează pe panou și pagina WEB a 

instituției  informaţiile relevante. Se discută, după caz, în cadrul ședințelor 

CP sau  CA unele situații ANET  privind soluționarea eficientă a acestora. 

 În instituție este angajat un psiholog, ceea ce constituie un avantaj în 

prevenirea și soluționarea cazurilor de abuz fizic și psihologic asupra 

copiilor și elevilor. Sunt prezente procese- verbale  unde cadrele didactice 

au semnat că au fost familiarizate cu procedura de organizare instituţională 

şi de intervenţie în cazuri de abuz, neglijare. Domeniul respectiv este 

reflectat în Planul managerial anual de activitate al instituției, planul de 

activitate al directorului adjunct pe educație și planificarea diriginților de 

clasă. 
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Pondere și punctaj 

acordat  

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

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  1. Ordine ale DGETS referitor la prevenirea și combaterea oricărui tip de 

violență, abuz; 

2. Plan managerial de activitate al instituției; 

3. Politica de protecție a copilului în instituție; 

4. Plan de activitate al directorului adjunct pentru educație. Program de 

prevenire ANET.  

5. Planul ședințelor comisiei pentru drepturile copilului. Planul Comisiei 

metodice de consiliere și dezvoltare personală; 

6. Procesul-verbal al ședinței Consiliului profesoral. Prezentarea 

procedurii legale de organizare instituțională și de intervenție a 

lucrătorilor instituției de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului;  

7. Ordinul cu privire la constituirea Comisiei pentru Protecția Drepturilor 

Copilului; 

8. Ordinul cu privire la desemnarea coordonatorului acțiunilor de 

prevenire, identificare, raportare și referire a cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare și trafic al copilului”;  

9. Procesul-verbal al ședinței Comisiei de clasă și a conducătorilor de cerc. 

Informarea cadrelor didactice cu privire la Ziua Mondială a Sănătății; 

Modele de intervenție în comportamnetul școlarilor mici.  

10. Masă rotundă  cu tema Diminuarea situațiilor de conflict în mediul 

școlar, în cadrul Ședinței cu tinerii diriginți de clasă;  

11. Plan de activitate al Comisiei metodice; 

12. Plan anual de activitate al psihologului. Plan de activitate cu elevii din 

grupul de risc; 

13. Scenarii ale proiectelor didactice/ activităților educaționale  curriculare 

și extracurriculare de prevenire și combatere a oricărui tip de violență 

(Dezvoltarea Personală, EMS, Activități de învățare în grup etc.);  

14. Notă informativă privind organizarea și desfășurarea   controlului 

tematic Educație pentru diversitate: drept și nevoie pentru copil (dir. adj. 

instr.); 

15. Activitățile țin de particularitățile și  specificul de vârstă al elevilor; 

16. Informație în cadrul ședintelor cu părinții. Genericul:  Particularități de 

vârstă ale  elevilor de 7-8 ani;  

17. Teste și chestionare pentru determinarea  nivelului dezvoltării 

intelectuale / proceselor cognitive; 

18. Informații pentru  cadrele dicactice privind relațiile  elev- învățător/ 

elev- elev; 

19. Postere/ pliante de informare și prevenire a violenței;  

20. Decada de promovare a drepturilor omului/acțiuni 10 decembrie -Ziua 

Internațională a drepturilor omului; 

21. Parteneriate educaționale, dovezi de informare și discuții cu părinții 

privind abordarea subiectelor legate de combaterea violenței (Acord de 

colaborare  Bercut, Concordia, Diaconia, AO Pas cu Pas, SAP,  

Keystone, Prodox); 

22. Organizarea de către psiholog a  discuțiilor cu elevii și părinții la tema 



14 

 

„Violența în mediul școlar. Prevenirea și combaterea violenței”, la 

ședința Consiliului elevilor; 

23. Academia părinților ”Siguranța copiilor și responsabilitatea parentală”; 

24. Masă rotundă cu genericul: ”Mergem în vacanță în siguranță” – 

activitate psihologică; 

25. Plan de acțiuni ale politicii de protecție a copilului; 

26. Prevederi de referinţă în planul de activitate al directorului adjunct 

pentru educaţie/diriginte; 

27. Planul de activitate cu elevii cu comportament deviant/ listele;  

28. Portofoliul dirigintelui/al clasei; 

29. Catalogul clasei;  

30. Fotografii din cadrul activităţilor;  

31. Informaţii pe pagina WEB a  instituției cu referire la evenimente/ 

activitățile organizate, însoțite de poze. 

32. Raportul de activitate al coordonatorului ANET, prezentat la ședința 

CA;  

33. Proces-verbal al ședinței Consiliului elevilor. Evaluarea desfășurării 

acțiunii de binefacere Împreună pentru fiecare a campaniei Să creștem 

fără abuz, neglijare, exploatare, trafic;  

34. Serviciile medicale în cadrul instituției;  

35. Dezbateri cu privire la combatea devierilor de comportament la elevii de 

vârstă școlară mică. Proces-verbal al ședinței Consiliului elevilor.  

36. Proces-verbal al ședinței Comisiei pentru Drepturile Copilului. 

Proiectarea și aprobarea planului Săptămânii antitrafic;  

37. Discuție- informare cu privire la Săptămâna siguranței Siguranța ta are 

prioritate. Proces-verbal al ședinței Consiliului elevilor;  

38. Raportul de activitate al Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copilului 

prezentat la ședința Consiliului de administrație;  

39. Seminare de formare a tuturor colaboratorilor privind combaterea 

violenței în școală cu tema Educație pentru diversitate, Prevenirea 

buillyng-ului, („Dificultăți de învățare. Caracteristici și tipuri”);  

40. Organizarea și desfășurarea Concursurilor interne ,, NU Violenței!" și 

Drepturile mele- ce să fac cu ele. 

Constatări  Instutuţia realizează un proces formativ sistemic pentru elevi și adulți 

privitor la pevenirea și combaterea oricărui tip de violență, prin organizarea 

diverselor activităţi de consiliere/mediere a conflictelor/ situațiilor 

tensionate. În organizarea și desfășurarea activităţilor de prevenire a 

violenţei în şcoală sunt implicați atât elevii, părinții și colaboratorii 

instituției, cât și reprezentanți ai instituțiilor menționate în dovezi (Acorduri 

de parteneriat). La fel, sunt planificate și realizate activități de consiliere 

psihopedagogică de către psihologul școlar, prin  chestionarea în rândurile 

elevilor cu identificarea și diminuarea situațiilor de conflict/ tensiuni în 

relațiile elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar. 

 Dovezile prezentate eluucidează diversitatea de activități de prevenire și 

combatere a oricăror tipuri de violență între actanții educaționali. Activitățile 

planificate, organizate și desfășurate au contribuit la menținerea unui climat 

favorabil în instituție și la consolidarea parteneriatului școală-familie-

comunitate-factori care au asigurat o stare de bine permanentă și condiții 

favorabile pentru viață, dezvoltare și educație, precum și protecție.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: - 1p 
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Indicator 1.2.4. Accesul elevilor/ copiilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, 

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

prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi  1. Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă (CREI);   

2. Programul de activitate  și prestare a serviciilor în CREI; 

3. Planuri de activitate a CREI, a Serviciului psihologic școlar, a 

Serviciului    de supraveghere și menținere a sănătății discutate la 

ședința Consiliului profesoral, aprobat la ședința Consiliului de 

administrație (parte componentă a Planului managerial anual); 

4. Registrul de evidență a referințelor elevilor care prezintă anumite 

dificultăți și probleme de învățare spre evaluarea complexă la Serviciul 

de Asistență Psihopedagogică 

5. Ordin de numire în funcție a  CDS și  a  psihologului;  

6. Dosarele personale ale elevilor cu CES; 

7. Planurile educaționale individualizate (PEI) pentru copiii cu CES. 

Proces- verbal; 

8. Fișe de observare ale copilului cu CES; 

9. Orin de constituire a Comisiei multidisciplinare intrașcolare; 

10. Cadre didactice -formatori naționali în domeniul educației incluzive 

(45% din  personalul didactic); 

11. Cadre didactice- autori și coautori la unele documente reglatoare 

pentru învățământul primar (manuale școlare, ghiduri metodologice, 

curriculum-uri pentru formarea cadrelor didactice din școala de 

cultură generală) și la alte materiale  didactice-suport pentru 

învățători (inclusiv domeniul incluziunii educaționale), în colaborare 

cu MECC, CRAP, SAP;  

12. Proiectările didactice de lungă durată la fiecare disciplină discutate la 

şedinţa Comisiei Metodice și aprobate în cadrul  ședinței Consiliului 

profesoral; 

13.  Planuri educaționale individualizate (PEI-uri pentru copiii cu CES) 

discutate la ședința Comisiei Multidisciplinare (CMI) și aprobate în 

cadrul  ședinței Consiliului profesoral; 

14. Rapoarte semestriale și anuale ale cadrelor didactice, cadrului didactic 

de sprijin (CDS) privind gradul de  realizare al conținuturilor 

curriculare la disciplinele de studiu; 

15. Raportul  semestrial și anual al directorului  adjunct pe instruire care 

vizează constatări și propuneri  privind  nivelul de implementare a 

curriculumului școlar; 

16. Raportul privind rezultatele Evaluării naționale; 

17. Note informative privind asistența copiilor cu CES (CDS, psihologul, 

diriginții la clasă); 

18. Teste docimologice  individualizate pentru copiii cu CES; 

19. Mini-raport  de activitate al elevului (Semestrul I); 

20. Tabelul de performanță al elevului (Semestrul II); 

21. Fișe de monitorizare ale evoluției copilului cu CES; 

22. Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice; 

23. Portofoliile elevilor; 

24. Registrul consilierilor psihologice;  

25. Materiale didactice care facilitează și asigură parcurgerea 

conținuturilor curriculare; 

26. Note informative privind Rezultatele monitorizarii activității CREI la 

CP din decembrie 2021 și mai, 2022; 

27. Raport semestrial și anual  al CDS  referitor la  organizarea și 
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realizarea activităților de suport educațional  cu copiii cu CES, 

activităților cu părinții și activități extracurriculare; 

28.  Acțiuni de caritate  (iarmaroc, marafon de caritate) cu  AO Concordia 

și AO Diaconia  întru susținerea și asigurarea drepturilor tuturor  

copiilor la o educație de calitate; 

29. Individualizarea procesului educaţional în contextul educaţiei 

incluzive. 2013. ME, Suport de curs  pentru Ghidul de implementare a 

incluziunii                              educaţionale, Formarea SAP-urilor, 

Capitolul Intervenţie psihopedagogică  elaborat de către Ministerul 

Educaţiei în colaborare cu ONG-urile  DFID şi UNICEF (coautori 

Galben Svetlana  și Cazac Angela); 

30. Suport didactic Individualizarea procesului de învățare a citit-

scrisului la copiii cu cerințe educaționale, Chișinău, 2018 (coautori 

Galben Svetlana  și Cazac Angela); 

31. Ghid metodologic pentru cadrele didactice din educația incluzivă. 

Motivație, 2009 (coautori Galben Svetlana  și Cazac Angela); 

32. Concept privind individualizarea procesului educațional prin adaptări 

curriculare, ME, CRAP, Chișinău, 2016 (coautori Galben Svetlana  și 

Cazac Angela); 

33. Planul Educațional Individualizat (PEI) Structura- model. Ghid de 

implementare. ME, CRAP, Chișinău, 2016 (coautori Galben Svetlana  

și Cazac Angela);  

34. Individualizarea procesului educațional prin adaptări curriculare în 

contextul educației incluzive. Ghid metodologic. ME, CRAP, 

Chișinău, 2017 (coautori Galben Svetlana  și Cazac Angela); 

35. Individualizarea procesului educaţional în contextul educaţiei 

incluzive. 2013. ME, Suport de curs  pentru Ghidul de implementare a 

incluziunii   educaţionale, Formarea SAP-urilor, Capitolul Intervenţie 

psihopedagogică  elaborat de către Ministerul Educaţiei în colaborare 

cu ONG-urile  DFID şi UNICEF (coautori Galben Svetlana  și Cazac 

Angela). 

Constatări  Instituția oferă tuturor elevilor, prin personal calificat, prin implicarea 

activă a comunității  în acțiuni de prevenire a comportamentelor dăunătoare 

sănătății, accesul integral la servicii de sprijin  în vederea asigurării 

dezvoltării fizice, mintale și emoționale. E  de menționat faptul că experiența 

în domeniul educației incluzive este rezultatul  formărilor continue care au  

demarat din anul 2003 în contextul implementării Proiectului FISM  

Integrarea copiilor în situații de risc   și Pilotarea procesului incluziunii de 

către MECC în școala noastră. Mai mult,  începând cu 2003 și  până la 

moment în instituție au fost integrați    56 copii cu CES cu  diferite probleme 

locomotorii, senzorale și intelectuale (grad sever al dizabilității). În 

rezultatul  practicii de succes   a incluziunii educaționale  unele cadre de 

conducere și cadre didactice au  elaborat, în colaborare cu MEC, CRAP, 

ONG-uri, suporturi didactice  și  curriculum-uri de formare în domeniul 

educației incluzive (Galben Svetlana, Cazac Angela). 

 În instituţie funcționează CREI, care,în colaborare cu  SAP și CRAP 

acordă servicii de sprijin individualizat pentru copiii cu CES și familiile 

acestora. Copiii și părinții au acces la servicii de consiliere școlară și de 

integrare socială și la serviciul psihologului școlar. Psihologul, împreună cu 

CDS,  elaborează și implemenrează  diverse fișe de examinare ale elevilor cu 
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CES. Activitățile planificate, organizate și desfășurate sunt reflectate atât în 

planurile de activitate ale CDS, psihologului și  ale diriginților la clasă,  cât 

și în  notele informative și rapoartele  acestora. 

 Serviciile de sprijin din cadrul instituției contribuie la dezvoltarea fizică, 

mintală și emoțională a elevilor. Implicarea activă, responsabilă a tuturor 

partenerilor instituției asigură crearea stării de bine a elevilor, prevenirea 

unor situații de risc și remedierea acestora. Se creează contexte de sprijin a 

tuturor elevilor prin oferirea suportului necesar în scopul dezvoltării 

armonioase și sănătoase. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5p 

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

sănătos de viață 

Domeniu: Management 

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

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

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi  1. Proiect managerial anual de activitate al instituției; 

2. Proiectul de activitate al directorului adjunct pe educație; 

3. Plan de acțiuni privind respectarea cerințelor sanitare pe timp de 

pandemie de COVID-19.  DE CĂUTAT ORDINELE    Procesul-verbal 

al ședinței cu părinții elevilor din clasa I, proces-verbal al ședinței cu 

părinții elevilor din clasa II-IV; 

4. Control tematic Educație pentru sănătate în contextul post-pandemic. 

Agenda controlului tematic (noiembrie, 2021). Notă informativă; 

5. Proiecte ale activităților organizate și desfășurate  cu copiii și părinții, 

membri ai comunității de către  cadrele didactice în cadrul controlului 

tematic; 

6. Masă rotundă cu genericul „Menținerea sănătății și prevenirea 

îmbolnăvirii elevilor de vârstă școlară mică”, planificată, organizată și  

desfășurată în cadrul Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copilului;  

7. Campanie de informare în contextual Săptămânii europene a imunizării, 

concurs de desen cu genericul: ,,Vaccinurile ne apropie;  

8. Planul Săptămânii internaţionale de prevenire a intoxicaţiilor cu plumb 

cu genericul „Vopsele fără plumb”; 

9. Ședințe cu părinții la nivel de clasă cu diferite conținuturi tematice: 

Încrederea în sine se educă în familie, Beneficiile colaborării dintre 

școală și familie; Rolurile-cheie ale părinților în educație; Modalități de 

colaborare dintre școală-familie; Cunoaște-te pe tine pentru a-l putea 

ajuta pe copilul tău etc.. 

10. Note informative ale cadrelor didactice privind organizarea și 

desfășurarea activităților cu copiii și părinții, membri ai comunității în 

cadrul controlului tematic; 

11. Notă informativă  a directorului adjunct pe instruire către CP privind 

organizarea și desfășurarea controlului tematic Educație pentru sănătate 

în contextul pandemiei; 

12. Nota informativă cu privire la totalurile organizării și desfășurării 

Campaniei de informare și educație „Pro sănătate”, în perioada martie, 

aprilie, mai 2022, prezentată la ședința Comisiei metodice Consiliere și 

Dezvoltare personală;  

13. Dosarul comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală: procese-

verbale, planuri ale activităților, materiale; 
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14. Flasch-mob-uri pentru promovarea sănătății; 

15. Campania de promovare a modului sănătos de viață;  

16. Proiecte didactice la Științe, Dezvoltare personală, Educație 

tehnologică; Proiecte tematice, Activități de învățare în grup, 

Managementul clasei; 

17. Proiect de promovare al modului sănătos de viață Copil sănătos-copil 

fericit;  

18. Ședințe cu părinții cu genericul Cum ne protejăm de viruși?, Siguranța 

on-line; Gestionarea situațiilor de conflict în familie: prevenirea 

cazurilor de abuz, neglijare, trafic, suicid; 

19. Săptămâna antitrafic de ființe umane 15-21 octombrie; 

20. Notă informativă a psihologului școlar privind adaptarea elevilor din 

clasa I-âi Rolul colaborării între școală și familie întru asigurarea unei 

tranziții  securizante și fără stres  a elevilor din clasa I-âi  și obținerea 

succeselor scontate; 

21. Activități dedicate Zilei Pământului. 23.04.2022; 

22. Panourile informative ale instituției;  

23. Pagina web ainstituției. 

Constatări  Pe parcursul anului de studii cadrele didactice implică elevii și părinții în 

activități de promovare a stilului sanătos de viață: Sănătatea mea din 

perspectiva Covid -19 și a rezistenței la viruși,  Cum prevenim cariile 

dentare, Alimentația sănătoasă, Cum prevenim Diabetul zaharat, cu 

participarea medicilor.  Pe parcursul anului, la necesitate, au fost realizate 

ședințe tematice cu părinții Educație pentru sănătate –educație pentru viață,  

Campania de informare și educație Pro Sănătate, realizată anual. Activitățile 

respective se regăsesc în planul de activitate al directorului adjunct pentru 

educație.Totalurile activităților se atestă în postere, desene tematice, eseuri, 

scenarii, Flasch-mob-uri.  În institușie periodic se organizeaza companii 

informaționale în parteneriat cu ATMF nr. 11, CSP  și alte persoane din 

domeniul sănătății în scopul educării și promovării unui stil de viață 

sănătos. 

 Implicarea familiei, a specialiștilor din domeniul sănătății în acțiunile de 

promovare a sănătății fizice și mintale a elevilor contribuie la menținerea și 

formarea stilului sănătos de viață. Sinergia parteneriatului constructiv între 

instituție – CSP-CMF constituie un instrument de monitorizare sistemică a 

sănătății copilului/elevului în mediul școlar și comunitar. Astfel, se creează 

contexte de motivare și stimulare a copiilor și a familiilor acestora de a 

milita pentru  un mod de viață sănătos. 

  Pe partcursul anului s-a acordat o atenție sporită asigurării instituției cu 

produse de igienă și dezinfecție, măști, mănuși, viziere, covorașe,  pentru a 

asigura securitatea elevilor și a angajaților.  Comisia pentru securitate, 

igienă și sănătate a monitorizat permanent situația pentru a preveni 

răspândirea virusului SARS Cov-19 și și a altor viruși pentru asigurarea 

unui mediu protector.  

 Plus-valoarea anului  de studii 2021-2022 este activitatea continuă   a 

procesului educațional după Modelul 1 (prezența fizică), fără cazuri de 

îmbolnăvire a elevilor- aspect salutat și de către părinți. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 



19 

 

Dovezi  1. Program de dezvoltare al Instituției; 

2. Plan managerial anual de activitate al instituției, Proiecte manageriale; 

3. Portofolii profesionale ale cadrelor didactice; 

4. Registrul proceselor-verbale ale Consiliului de administrație; 

5. Contracte privind  lucrări de reparație, renovare  sau procurare de utilaje, 

achiziții publice; 

6. CREI accesibil elevilor cu CES și nu numai; 

7. Seminar cu cadrele didactice și părinții cu tema Inteligența  Emoțională 

(EQ) - factor important în asigurarea succesului în viață.  Notă 

informativă. 

8. Seminar  pentru cadrele didactice „Starea de bine a elevilor, a cadrelor 

didactice și a părinților-indicator al educației de calitate”; 

9. Seminar pentru cadrele didactice din instituție  și de la Școala primară- 

grădiniță nr.  152 ,,Prevenirea și diminuarea arderii profesioanle”-

02.02.2022, desfășuat de psihologul școlar; 

10. Activitățile de profilaxie: Gândim pozitiv, creăm dispoziție celor din jur, 

Acceptarea de sine, exemple din jurul nostru; Prietenii mei sunt și 

prietenii tăi etc. (realizate în cadrul Serviciului psihologic din instituție);   

11. Activități cu genericul ,,Diversitatea ne unește", Ziua internațională a 

persoanelor cu dizabilități, 03.12.2021; 

12. Raport de activitate al psihologului școlar. Notă informativă cu referire 

la realizarea activităților pe dimensiunea profilaxiei problemelor 

psihoemoționale ale elevilor; 

13. Note informative la CA despre organizarea procesului de alimentație 

calitativă al elevilor (octombrie 2021), cu privire la pregătirea instituției 

către sezonul rece (noiembrie 2021) și referitor la respectarea normelor 

sanitaro-igienice în sălile de clasă (ianuarie 2022);  

14. Proiectele activităților de formare ale  cadrelor didactice (linkuri ale 

ședințelor terapeutice, Repere metodologice etc.; 

15. Regulament de activitate al psihologului, plan de activitate; 

16. Program de activitate al serviciului medical; 

17. Informații actualizate la panoul de afis; 

18. Registre medicale; 

19. Scenarii ale  activităților terapeutice și informative; 

20. Ședințe cu părinții cu participarea psihologului pentru prevenirea și 

profilaxia problemelor psiho-emoționale la elevi. 

Constatări  Administrația instituției asigură  accesul elevilor la servicii de psihologie 

și consiliere  realizate în Centrul de resurse, dotat cu resurse materiale și 

metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ 

copiilor. Pe panoul informațional sunt expuse materiale, care informează și 

ghidează părinții în crearea unui mediu psiho-emoțional favorabil. Instituția  

colaborează cu Centrul psiho-socio-pedagogic, SAP-ul în scopul informării 

cadrelor didactice și asistenței pertinente a copilului.  

 Cadrele didactice au planificat și organizat pe parcursul anului întâlniri  

cu Natalia Rotaru-Sîrbu, Sergiu Toma și Maria Lungu (psihologi), activități 

destinate elevilor, părinților și cadrelor didactice și alte activități (webinare) 

cu teme psihologice pentru a asigura copiii și famiilie cu asistență psiho-

pedagogică profesionistă. Aceste formări au permis satisfacerea 

necesităților familiilor în scopul anticipării și depășirii unor situații -criză. 

 Instituția nu deține spațiu, pentru un cabinet psihologic separate- acesta 

fiind parte a CREI.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p 

Punctaj acordat: - 

0,75p 
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Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

la programe ce promovează modul sănătos de viață 

Dovezi  1. Proiect managerial anual de activitate; 

2. Programul de activitate al Instituției privind organizarea activității 

extrașcolare; 

3. Planul de activitate al Consiliului de elevi; 

4. Programul Bilunarului ecologic; 

5. Campania de informare și educație Pro Sănătate; 

6. Note informative, rapoarte, procese-verbale cu referire la realizarea 

activităților pe dimensiunea inițiativelor subiecților educaționali de 

promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor 

de accident, îmbolnăviri etc.;  

7. Proiecte tematice cu genericul Ziua Pământului. Atenție, Strada! Copil 

sănătos- părinți fericiți etc.; 

8. Proiecte didactice la disciplina Dezvoltarea personală, Modulul Modul 

sănătos de viață; 

9. Scenarii ale activităților extracurriculare, extrașcolare (raionale, 

republicane); 

10. Portofolii profesionale ale cadrelor didactice. 

Constatări  Cadrele didactice, prin orele de Dezvoltare Personală, Activități de 

învățare în grup, Managementul clasei şi în cadrul disciplinilor menționate 

în planul-cadru, activităţilor extracurriculare încurajează şi sprijină copiii 

să manifeste iniţiativă şi să realizeze activităţi de promovare a modului 

sănătos de viaţă, de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri.  

 Cadrele didactice, psihologul școlii iau măsuri de prevenire și ameliorare 

a surmenajului, de profilaxie a stresului psiho-somatic prin dozarea și 

diferențierea temelor pentru acasă după capacitățile intelectuale ale elevilor 

și ședințe de consiliere. 

  Elevii au acces la proiecte și programe educative ce promovează modul 

sănătos de viață: Ziua Pământului, Atenție, Strada! Copil sănătos- părinți 

fericiți, Campania de informare și educație Pro Sănătate, vizionări comune 

a filmelor documentare, implicându-i permanent în diseminarea 

experiențelor valoroase legate de sănătate prin intermediul flasch-mob-

urilor, pliantelor, întâlnirilor, discuțiilor publice etc..  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 4,75p 

 

Dimensiunea I 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituţia dispune de spații educaționale dotate  cu 

echipamente digitale moderne și mobilier  în 

conformitate cu parametrii sanitaro-igienici și cu 

cerințele de Securitate și protecție a tuturor copiilor. La 

fel, instituția asigură, în limita posibilităţilor, 

echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile şi 

materialele pentru  desfășurarea optimă a activităților 

curriculare și extracurriculare carevizează promovarea 

modului sănătos de viață. Administraţia respectă toate  

cerințele pentru susținerea incluziunii educaționale, 

asigurând  bunul mers al activităților cu copiii cu CES 

 În rezultatul 

reorganizării, 

instituția nu are o 

sală de sport- 

prioritate pentru 

anul viitor.  

 Lipsa spațiului 

pentru cabinetul 

psihologului. 
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cu spațiu (CREI) și echipamente specializate. 

 Instituţia de învăţământ dispune de vestiare cu 

dulăpioare individuale pentru fiecare copil, fiecare 

clasă este dotată cu bloc sanitar, cu WC-uri separate 

pentru băieţi şi fete, unde sunt respectate rigorile 

sanitao-igienice. Blocurile sanitare sunt dotate cu apă 

caldă, săpun, uscătoare electrice și sunt igienizate cu 

regularitate, respectându-se criteriile de siguranță, 

funcționalitate și confort ale acestora. 

 Sunt consolidate parteneriate comunitare în vederea 

protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil. 

 Bucătărie reparată și dotată cu cele mai moderne 

utilaje de preparare a bucatelor și asigurată cu bucătari 

calificați. 

 Oportunități Riscuri 

 Siguranța optimă a copilului în instituție-factor 

apreciat de părinți. 

  Condițiile  sanitaro-igienice favorabile  contribuie 

la scăderea  morbidității atât a copiilor, cât și a 

colaboratorilor. 

 Prezența blocurilor sanitare în toate sălile de clasă  

asigură  scăderea focarelor de infecții  virale în școală. 

  Alimentare echilibrată- sănătate asigurată! 

 Reducerea 

activității 

motorice –

creșterea riscului 

de îmbolnăvire. 

 Micșorarea 

numărului de  

consiliere a  

copiilor și 

părinților. 

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

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

[Standardul nu se aplică IET] 

Domeniu: Management 

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

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

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

de interesul lor imediat 

Dovezi  1. Proiect managerial anual de activitate al instituției, Compartimentul 

Organizarea activității extrașcolare; 

2. Organigrama instituției;  

3. Regulamentul de ordine internă; 

4. Regulamentul cu privire la CE; 

5. Plan de activitate al Consiliului de administrație; 

6. Proiectul de activitate al Consiliului elevilor;  

7. Ziua Autoconducerii;  

8. Ordine, procese-verbale;  

9. Mese rotunde, sondaje, anchete;  

10. Boxa pentru mesaje și sugestii; 

11. Pagina WEB. 

Constatări  În Planul  de dezvoltare strategică și proiectul  managerial  de activitate 

prin obiectivele, activitățile și acțiunile planificate se asigură participarea 

elevilor și a părinților în cadrul ședințelor CA și CP. Există o structură 

asociativă a elevilor și anume – CE, aleasă în mod democratic cu 

repartizarea responsabilităților între membri, întâlniri regulate, planuri 

proprii de acțiune care demonstrează participarea elevilor la procesul de 

luare a deciziilor și crearea oportunităților de a face alegeri  cu privire la 
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manifestarea inițiativelor pentru satisfacerea necesităților și intereselor 

tuturor elevilor din instituție. La fel, prin panourile din holurile instituției 

sunt oferite informații  complete și oportune pe subiecte  care vizează 

interesele și implicarea atât a elevilor, cât și susținerea învățării  acestuia de 

către părinți. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  1. Program de dezvoltare al Instituției; 

2. Proiect managerial anual de activitate al instituției (dimensiunea 

educație); 

3. Procese-verbale, demersuri, note informative cu privire la abordarea 

subiectului referitor la participarea elevilor la procesul decizional; 

4. Program de activitate al CE; 

5. Proiect de Caritate cu AO Diaconia, AO Concordia, Campania de caritate 

de Crăciun Vine Moșul, De la inimă la inimă; 

6. Proiecte instituționale: Acțiuni de binefacere, Târgul bunătății; Torbița 

speranței; 

7. Consiliul elevilor. Planul de activitate;  

8. Raportul de activitate anual al Consiliului Elevilor;   

9. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor.  

Constatări  În Planul managerial anual de activitate sunt definite mecanisme de 

participare a elevilor în soluţionarea problemelor şcolare. Administrația 

instituției evaluează opiniile, inițiativele și propunerile elevilor în procesul 

de luare de decizii, ce vizează aspectele vieții școlare. Consiliul elevilor are 

portofoliul cu toate materialele acumulate: chestionare, procese-verbale, note 

informative, scenarii ale activităților extracurriculare. Susţinerea şi 

încurajarea elevilor în cadrul Consiliului Elevilor  conturează stilul 

democratic şi implicarea acestora în viaţa şcolii.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

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

Dovezi  1. Panoul informative ali; 

2. Panoul Consiliul Elevilor Vocea copiilor; 

3. Diverse forme de consultare a opiniei elevilor (interviuri, teste, discuții, 

mese rotunde, chestionare etc.); 

4. Pagina web a instituției, grupuri de inițiativă pe rețele de socializare; 

5. Gazete de perete tematice: Drepturile copiilor, Suntem diferiți, Lumea în 

viziunea copiilor etc.; 

6. Diverse panouri informative cu anumite tematici;  

7.   Boxa pentru mesaje și sugestii.  

Constatări  În instituție activează focus-grupuri, dezbateri cu participarea elevilor. 

 Este inițiat activitatea grupului de mediere în rezolvarea conflictelor. 

 Este prezentă boxa pentru  mesaje și sugestii. 

 Se practică chestionare prin sondaje-acțiuni care asigură activizarea  

sistematică și calitativă a mijloacelor de comunicare ce  reflectă opinia 

liberă a elevilor. 

 În instituție se aplică diferite mecanisme de informare cu privire la 

subiecte ce ţin de aspectele vieţii şcolare şi participarea elevilor la 
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soluţionarea problemelor, luarea deciziilor la nivel de instituţie.  

 Toți diriginții au create grupuri de elevi/ parinţi pe Viber, Messenger și 

alte platforme sociale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p 

Punctaj acordat: - 

1,50p 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

evaluarea propriului progres 

Dovezi  1. Metodologia Programului Pas cu Pas, bazat pe valori și principia I 

democraticetului de dezvoltare profesională pentru îmbunătățirea 

calității practicilor educationale în grupe și clase de copii; 

2. Panouri în mediul clasei ce reflectă implicarea copiilor în planificarea și 

organizarea procesului educational (Regulile clasei, Graficul CCC, 

Proiecte tematice, lucrările copiilor etc); 

3. Portofoliile copiilor; 

4. Sondaje, feedback-uri ale activităților; opinii ale părinților; 

5. Dovezi (scenarii, procese-verbale) de activități ce valorifică opinia a 

elevilor; 

6. Procesele - verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație și ale  

ședințelor Consiliului elevilor;  

7. Chestionare privind evaluarea activității cadrelor didactice în cadrul 

învățământului on-line;  

8. Pagina web a instituției; 

9. Panoul Consiliul elevilor; 

10. Boxa pentru mesaje și sugestii. 

Constatări  Cadrele didcatice promovează valorile democratice, încurajând fiecare 

copil să-și exprime opinia într-un mod adecvat și să participe în procesul de 

luare a deciziilor.  

 Elevii din instituție se implică calitativ și permanent în consilierea 

aspectelor legate de viața școlară: prin participarea la soluționarea 

problemelor la nivel de clasă și la nivel de școală, colectarea donaţiilor în 

cadrul Acțiunilor de binefacere. Cadrele didactice încurajează participarea 

elevilor la soluţionarea problemelor la nivel de clasă și școală, oferindu-le 

spațiu/voce/audiență și influență. 

 Elevii sunt antrenați în procese de elaborare a regulilor clasei/școlii, 

criteriilor de apreciere, pentru a-i abilita în vederea  evaluării propriului 

progres.  

 În portofoliile elevilor, lucrările sunt selectate de elevi în baza criteriilor 

și elucidează progresul. 

  Elevii au acces la infrastructura informațională a instituției: camera 

video, internet, table interactive, sistem electronic de evaluare, pagina web a 

instituției.  Mai mult, elevii sunt implicați permanent în procesul de evaluare 

și autoevaluare, astfel  fiind responsabilizați de propria  învățare și 

dezvoltare, palpând evoluția sa și conturând obiective de îmbunătățire.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p 

Punctaj acordat: - 

1,50p 

Total standard 6p 

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

procesul educațional 

Domeniu: Management  

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

în structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile de asigurare a progresului școlar, de 
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informare periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de comunicare 

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

Dovezi  1. Regulamentul  de ordine internă al instituției; 

2. Metodologia Programului Pas cu Pas, Domeniul Familia și 

comunitatea; 

3. Cererile părinților din clasa I care vizează alegerea de către aceștia a 

unui program de alternativă, Pas cu Pas; 

4. Analiza permanentă a mapelor și portofoliilor elevilor de către părinți; 

5. Prezența părinților în structurile organizaționale și decizionale ale școlii 

CA, CP, CMI;  

6. Cartea de vizită cu notițele persoanelor care vizitează instituția; 

7. Spoturi publicitare cu participarea cadrelor didactice și părinților din 

instituție; 

8. Note informative/ procese-verbale; 

9. Portofoliile organelor de conducere și consultative din instituție 

(comisiile metodice ale diriginților de clasă, Consiliul elevilor, Comisia 

de triere și alte comisii existente la nivel de instituție); 

10. Proces verbal al  CA  (părinți –membri ai CA); 

11. Ateliere cu părinții în cadrul Academiei părinților Siguranța on-line, 

Adulții fericiți se formează de timpuriu; 

12. Portofoliul profesional al directorului adjunct pentru educație și al  

dirigintelui;  

13. Chestionare/ședințe cu părinții în dezbaterea diverselor probleme. 

14. Prezența comitetelor părintești în fiecare clasă, procese verbale ale 

ședințelor cu părinții;  

15. Consultare on-line prin intermediul chestionarelor Google forms. 

Constatări  Instituția de învățământ are elaborate un set de proceduri democratice de 

delegare, promovare a părinților în structurile decizionale ale școlii și le 

aplică consecvent: prin reprezentantul părinților în CA, ședințe cu părinții 

la nivel de clasă și simpozionul părinților, academia părinților, dezbateri 

publice, chestionare, implicarea în proiecte educaționale.   Dar, din 

păcate, în condiții  de pandemie gradul de participare a fost diminuat, 

realizându-se preponderent on-line. 

 Dovezi de promovare a imaginii instituției la nivelul comunității locale, la 

nivel național și internațional, de către părinți prin participarea la 

emisiuni TV, radio, conferințe naționale și internaționale, promovând 

imaginea instituției (Olga Guzun). 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p 

Punctaj acordat: - 

0,75p 

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

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

de învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi  1. Acord de parteneriat cu AO SOS Autism, în cadrul proiectului  

Educational inclusion: a guide to success, finanțat de US Ambassy 

Moldova (2021); 

2. Acord de colaborare cu AO Concordia. Proiecte; 

3. Acord de colaborare cu IP LTPA Ionși Doina Aldea-Teodorovici; 

4. Acord de parteneriat cu Universitatea pedagogică de Stat Ion Creangă; 

5. Convenție-cadru de parteneriat cu Universitatea de Stat din Tiraspol; 

6. Acord de colaborare cu IȘE; 

7. Acord  de colaborare cu IET nr. 216; 

8. Acord de colaborare cu IP Centrul Educațional Pas cu Pas, nr. 152; 

9. Protocol de colaborare cu Biblioteca municipală B. P. Hașdeu;  
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10. Acord de parteneriat în cadrul procesului de mentorat cu AO Pas cu Pas; 

11. Colaborare cu Petre Popa, scriitor, poet și animator cultural; 

12. Colaborare cu Centrul tinerilor naturaliști;  

13. Întâlniri cu  personalități marcante  din comunitate și din  alte țări (Ora 

fericirii, România); 

14. Demersuri, note informative, proiecte ale partenerilor. 

Constatări  Administraţia instituţiei promovează sistematic și valorifică eficient 

parteneriate, încheind acorduri de colaborare cu reprezentanții comunității 

(servicii publice, agenți economici, voluntari), în scopul  îmbunătățirii 

condițiilor de învățare, odihnă și petrecerea timpului liber cât mai eficient al 

copiilor. 

 A fost creat un grup de inițiativă, format din părinți voluntari care ajută la 

implimentarea proiectelor și promovează imaginea instituției în comunitate. 

 Cadrele didactice din instituție, participă în calitate de formatori, mentori 

în cadrul proiectelor inițiate de Programul Pas cu Pas, UNICEF, LED, 

Pestalozzi,  ce promovează crearea mediilor educaționale care facilitează 

dezvoltarea continuă a copilului prin crearea comunităților democratice de 

învățare și dezvoltare.  

 Sunt încheiate acorduri/protocoale/convenții de parteneriat cu diverse 

structuri guvernamentale și nonguvernamentale pentru a asigura formarea 

cadrelor didactice în scopul oferirii serviciilor de calitate în domeniul 

educației și satisfacerii necesităților și intereselor tuturor copiilor-factor care  

asigură progresul instituției și al comunității. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Capacitate instituțională  

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

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

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

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

pentru toți copiii 

Dovezi  1. Prezența la panoul informativ  și pe pagina web a instituției a contactelor 

și adreselor anumitor structuri din comunitate cu autoritate publică locală; 

2. Pagina web a instituției; 

3. Panoul Consiliul elevilor; 

4. Dovezi de valorificare a ofertei educaționale în baza solicitărilor din 

partea părinților; 

5. Chestionare, sondaje în scopul consolidării parteneriatului școală-familie-

comunitate. 

Constatări  Instituţia implică  permanent părinții și comunitatea în procesul de luare a 

deciziilor cu privire la educație, inclusiv în  consiliul de administrație 

dispunând de mijloace de comunicare mass-media școlară, grupul părinților 

per clasă prin intermediul rețelelor de socializare, panoul informativ pentru 

părinți, sondaje, boxe, prin intermediul cărora părinții își pot exprima opinia 

pe toate aspectele de interes. 

 Pentru informarea periodică a părinților, cadrele didactice dispun de 

însemnări în agenda elevului, bilețele, consultații individuale, convorbiri   

telefonice, întâlniri în  diverse platforme (zoom, viber, google meet, 

Classroom,  Facebook, pe pagina web a școlii etc.). 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
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Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a comunității 

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

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

Dovezi  1. Plan de dezvoltare strategică al instituției;  

2. Proiect managerial  de activitate al instituției; 

3. Procese verbale ale ședințelor cu părinții; 

4. Panoul Consiliului elevilor; 

5. Publicații cu diseminarea bunelor practici;  

6. Înregistrări video,  fotografii etc.; 

7. Sondaje, feedback-uri ale activităților; 

8. Participarea elevilor  și a părinților în procesul de predare-învățare-

evaluare; 

9. Participarea părinților la elaborarea planului de dezvoltare strategică  

instituțională, a programelor educaționale individualizate. 

Constatări  Instituția asigură participarea sistemică a structurilor asociative ale 

elevilor, părinților și a comunității la elaborarea  și implementarea 

documentelor programatice, inclusiv în activități de formare și valorificare 

ca persoană-resursă în procesul educațional și în activități extracurriculare.  

(prelegeri pe un anumit subiect sau vizite la locul de muncă al părinților, 

(implicarea în organizarea  diverselor evenimente, organizarea excursiilor, 

activităților pe interese etc.). 

 Rezultatele activităților sunt reflectate în înregistrări video,  fotografii, 

postere, prezentări PPT etc..  

 În  planificarea activității instituţiei se iau în calcul opiniile părinților, 

elevilor care sunt înregistrate în procesele verbale. 

 Cadrele didactice, împreună cu psihologul școlar, realizează activități de 

pedagogizare  și sensibilizare a părinților, privind educația copilului. 

 Unele cadre didactice dețin publicații cu diseminarea bunelor practici în 

culegerea de articole Pedagogi reflexivi ai secolului 21, elaborată de 

programul educational Pas cu pas, cu ocazia a 25 de ani de activitate. 

 Sunt prezente sondaje, feedback-uri ale activităților, opinii ale părinților 

pe marginea implicării permanente a elevilor și părinților în consilierea 

aspectelor legate de viața școlară. 

 La elaborarea/ aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2022. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5,75p 

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

societate interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management  

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

prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi  1. Plan de dezvoltare strategică a instituției; 

2. Planuri ale activităților educative; 

3. Metodologia Programului Pas cu Pas, Domeniul Familia și comunitatea; 

4. Lunarul de propagare a drepturilor copilului: postere, dezbateri, flash-

mob-uri; 

5. Scenarii ale activităților de promovare a diversităţii culturale, etnice, 

lingvistice, religioase; Proiecte didactice la tema Unicitatea și diversitatea 

persoanelor: asemănări și deosebiri după criterii simple. Portofoliul 

Comisiei metodice de consiliere și Dezvoltare Personală și Portofoliul 

diriginților; 

6. Decada activităţilor pe discipline;  
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7. Activitatea Turism culinar real și virtual, promovarea bucătăriei 

naționale tradiționale și cunoașterea, descoperirea altor culturi, tradiții, 

ale minorităților etnice (secvențe video, poze). Expoziție de postere; 

8.  Master-class-uri (video) inițiate de copii în familiile lor pentru 

promovarea culturii familiilor, cunoașterea, și valorificarea diversității 

culturale, etnice și religioase; 

9.  Ziua Internațională a Sindromului Down (22.03.2022); 

10.  Fotografii, pagina web a instituției. 

Constatări  În instituţie este acceptatî și promovată diversitatea interculturală, 

creându- se șanse egale de integrare în mediul școlar tuturor elevilor, 

deoarece sunt copii de diverse naționalități/etnii și  care împărtășesc diferite 

religii/confesiuni. 

 Prin mediile create, interacțiunile cadru didactic- copii, copil-copil, cadru 

didactic-părinte, instituția oferă un model de conviețuire și colaborare 

armonioasă,  cultivând toleranță, empatie, respect pentru fiecare membru al 

comunității educaționale.  

 Prin acțiunile și activitățile  planificate, organizate și desfășurate 

valorificăm cultura familiilor și promovăm diversitatea în cadrul decadelor 

disciplinilor școlare cu un program variat de se păstrează în portofoliile 

comisiilor metodice. 

 Prin activitățile curriculare și extracurriculare cadrele didactice 

promovează respectul valorilor naționale și ale minorităților etnice și 

religioase. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

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

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi  1. Plan de dezvoltare strategică a instituției; 

2. Proiect managerial anual de activitate al instituției; 

3. Proiecte cu scenarii de activități specifice diferitelor comunități culturale: 

Dragobete, Halloween; 

4.  Portofoliul Comisiei metodice de consiliere și Dezvoltare Personală și a 

Diriginților; 

5. Prezentări ale Teatrul social  din cadrul cercului Arta vorbirii; 

6. Scenarii de acțiuni de combatere a stereotipurilor și prejudecăților; 

7. Proiecte didactice ale activităților curriculare la Dezvoltarea personală; 

8. Proiecte ale activităților educative, proiecte culturale; 

9. Module elaborate de către cadre didactice din instituție-formatori 

naționali  în Pas cu pas, privind asigurarea integrării refugiaților din 

Ucraina; 

10. Organizarea și participarea  în calitate de formatori și formabili la 

seminarele  organizate și desfășurate cu genericul Pedagogii în 

construirea coeziunii sociale în contextul crizei umanitare din Ucraina 

(Program pentru cadrele didactice -3 module). 

Constatări  Instituția monitorizează continuu  respectarea diversității culturale, etnice, 

lingvistice, religioase și valorificarea multiculturalității în documentele 

programatice. Astfel, atât în Planul de dezvoltare strategică, cât și în  

Proiectul managerial anual de activitate al școlii sunt planificate ținte 

strategice, care prevăd combaterea stereotipurilor și prejudecăților, 

promovarea educației interculturale, reflectate în gazete de perete, expoziții, 

acorduri de parteneriat. În instituție se organizează activități de promovare a 
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tradițiilor și obiceiurilor naționale, cât și altor popoare, activități întru 

consolidarea cunoștințelor de limbi străine în contexte nonformale și 

informale, dezvoltarea  sentimentelor de apartenență la comunitatea clasei, 

școlii, la o Europă comună.   

 Reflectarea, în planul strategic/operațional, a activităților specifice 

diferitelor comunități culturale de combatere a stereotipurilor și 

prejudecăților. S-a realizat o masă rotundă  cu tema Unitate prin diversitate. 

 Se colectează și se consideră permanent feedback-ul partenerilor referitor 

la respectarea principiilor democratice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

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

(umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților 

Dovezi  1. Program de dezvoltare strategică al instituției; 

2. Proiect managerial anual de activitate al Instituției; 

3. Regulament cu privire la activitatea psihologului școlar; 

4. Seminar de formare a cadrelor didactice Opresiunea prin lentilele 

adultismului; 

5. Încadrarea elevilor în cercuri pe interese și secții sportive;   

6. Participarea elevilor în activitățile extracurriculare;  

7. Proiecte didactice anuale la Dezvoltarea personală, Proiecte tematice, 

Activități de învățare în grup, Educație moral-spirituală; 

8. Implicarea elevilor  și a părinților în procesul de proiectare, organizare și 

desfășuarare a careurilor de început/ sfârșit de an școlar;   

9. Competiții sportive, la paralelă de clasă  (martie-aprilie 2022);  

10. Concurs intrașcolar Mărțișor –floare de dor. Expoziții, pliante, scenarii;  

11. Chestionare aplicate elevilor și părinților. 

Constatări  În instituție se crează condiții avansate pentru respectarea diversității și 

valorificarea  capacității de socializare a elevilor.  Se identifică 

stereotipurile și prejudecățile atât în rândurile elevilor, cât și a părinților 

referitor la diversitate și multiculturalitate, minimalizându-le la maxim. 

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

sărbătorilor naționale și internaționale, oficiale și în cadrul orelor tematice, 

educație moral-spirituală,  orelor de dirigenție. În cadrul orelor sunt 

desfășurate activități de promovare a respetului față de valorile naționale și 

de stat, dar și internaționale.  

 Mediile claselor sunt dotate cu covorașe, zone din cadrul centrelor de 

activitate, separte convențional, care facilitează interacțiunile in perechi, 

grupuri mici/ mari, oferă posibilitatea elevilor de a se retrage în intimitate 

sau de a construi grupuri pe interese. Centrele de activitate sunt dotate cu 

diverse materiale care susțin inițiativele copiilor și satisfac  interesele 

acestora  pentru a dezvolta interacțiuni calde indiferent de etnie, religie, 

limbă, sex etc..  

 În cadrul centrelor de activitate pot activa și voluntari din rândul 

părinților și al comunității care  împărtășesc valorile democratice universale.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: - 2p 
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Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi  1. Planul strategic/operational cu acțiuni de identificare și dizolvare a 

stereotipurilor și prejudecăților; 

2. Lunarul Protecției drepturilor copilului; 

3. Proiecte didactice anuale la Dezvoltarea personală, Proiecte tematice, 

Activități de învățare în grup, Educație moral-spirituală; 

4. CT Educația pentru diversitate – drept și nevoie pentru copil (Referat și 

PPT prezentat în cadrul  CM); 

5. Notă informativă la CP Educația pentru diversitate –drept și nevoie 

pentru copil; 

6. Activități  curriculare și extracurriculare planificate, organizate și 

desfășurate  din perspectiva participării la programul de formare a cadrelor 

didactice cu genericul Pedagogii în construirea coeziunii sociale în 

contextul crizei umanitare din Ucraina  (agenda și materialele de la 3 

module); 

1. Scenarii ale activităților educaționale; 

2. Catalogul școlar. Managementul clasei; 

3. Secvențe video, publicații în cadrul activităților curriculare și  educative. 

Constatări    În documentele de politică interioară a instituției   sunt planificate, 

organizate și desfășurate diverse activități și proiecte educaționale prin care  

se dezvoltă și se promovează  viziuni  democratice  de conviețuire 

armonioasă  într-o societate interculturală, promovând constant valorile  

universale și multiculturale. Programul educațional Pas cu Pas prin definiție 

este creat pentru a valoriza fiecare copil și familie prin promovarea culturii 

familiilor și a diversității. PEI-urile, calitatea interacțiunilor, planificarea 

activităților din cadrul Proiectelor tematice, Activitățile de învățare în grup 

servesc drept piste pentru satisfacerea necesităților tuturor copiilor și a 

familiilor acestora, pentru promovarea rolului social al actorilor educaționali 

și construirea unor comunități educaționale democratice și  durabile. 

 Cadrele didactice organizează procesul educațional astfel încât să 

faciliteze comunicarea și colaborarea între copiii de diferite origini etnice, 

religioase. În cadrul orelor de Dezvoltare personală, Educație moral-

spirituală, Managementul clasei și a întregului proces educațional, cadrele 

didactice promovează și contribuie la dezvoltarea unor atitudini și viziuni 

democratice.  

 Educația interculturală în școală se mai produce  natural în diverse 

contexte de foarte multe ori prin asa zis-ul curriculum ascuns, care este 

conceput  în baza situațiilor inopinate și a contextelor reale din viață. Mai 

mult, instituția  este un model de practici pozitive în promovarea dialogului 

intercultural, apreciată la nivel național și internațional de către experți din 

educație care ne vizitează prin intermediul proiectelor educaționale în care 

suntem implicați Kultur Kontakt Austria, SOS Autism Keystone, CCF 

Moldova,  AO Concordia, DFID etc..   

 Elevii demonstrează cunoașterea și respectarea culturii și tradițiilor 

proprii, cât și a altor comunități etnice din republica Modova, indiferent de 

grupul etnic de care aparține sau limba de studiu. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5p 
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Dimensiune II 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Documente reglatorii naționale ce permit 

implementarea principiilor democratice în 

instituțiile educaționale. 

 Implementarea Metodologiei Programului 

Pas cu Pas care are la bază principii 

democratice de activitate (Dimensiune: 

Incluziune, diversitate și valorile 

democrației). 

 Educație centrată pe valori: cooperarea şi 

comunicarea, competitivitatea şi 

autodeterminarea. 

 Activitate eficientă a  Consiliului elevilor. 

 Mediul fizic dotat în cheia programului Pas 

cu Pas, care permite inițierea activităților de 

către copii, dezvoltarea apartenenței 

individuale și de grup într-un cadru prietenos 

și dotat cu centre de activitate,  care oferă 

posibilitatea întrunirii  în perechi, în grupuri 

mici pentru proiectarea și reaslizarea 

activităților de către copii și părinți. 

 Participarea părinților în activitatea 

diverselor  comisii de lucru și de luare a 

deciziilor.  

 Școala intereacționează cu diferiți parteneri 

și factori interesați ca să facă față 

provocărilor și problemelor  neprevăzute. 

 Schimbări multiple în 

diversitatea de 

documente pentru 

conducerea unei 

școli. 

 Conflicte și litigii 

interpersonale 

apărute în urma 

învățării on-line. 

 Supraaprecierea 

copiilor de către 

părinți și 

nerecunoașterea unor 

lacune în conduita și 

comportamentul lor. 

 Specificul vârstei 

elevului din ciclul 

primar, limitează 

gradul de autonomie 

al elevilor și 

delegarea unor 

responsabilități de 

autoconducere a CE 

și a unor activități 

demarate la inițiativa 

acestora.  

Oportunități Riscuri 

 Consolidarea parteneriatelor   cu diverse 

organizații și ONG-uri din diferite țări în 

scopul  aceptării diversității,  a cunoașterii 

reciproce, empatizării și toleranței, dar și 

valorizarea tradițiilor și obiceiurilor – 

conviețuire armonioasă într-o societate 

interculturală. 

 Organizarea  excursiilor  prin  locurile turistice 

din țară pentru a cunoaște și a spori cultura și  

valorile naționale. 

  Eficienizarea procesului de organizare și 

desfășurare a activităților de voluntariat și a 

acțiunilor de caritate. 

 Scăderea calității 

activității prestate. 

 Scufundarea copilului 

în propria găoace 

conduce la   formarea  

și dezvoltarea 

persoanelor sociopate. 

 Scăderea inițiativei la 

elevi privind   

organizarea și 

desfășurarea 

activităților de 

voluntariat și 

autoconducere.    

 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

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

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

pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

Domeniu: Management 

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

educația incluzivă (EI), a strategiilor de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a proiectelor de 
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asigurare a incluziunii prin activitățile multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de 

sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi  1. Planul de dezvoltare strategică al Instituției; (Dovezi de implementare a 

Hotărârii Guvernului  nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea 

Programului de educație incluzivă în RM ); 

2. Proiect managerial anual de activitate al Instituției; 

3. Implementarea Hotărârii Guvernului nr. 944 din 14.11.2014 cu privire la 

aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020; 

4. Strategia de dezvoltare a educației incluzive;  

5. Servicii de sprijin pentru elevii cu CES; 

6. 56 copii cu CES cu diagnoze severe incluși în procesul educațional pe 

parcursul anilor precedenți; 

7. Promovarea la nivel de instituţie a politicii educaţionale a statului cu 

privire la educaţia incluzivă;  

8. Plan de activitate al Comisia pentru Drepturile copilului. Liste ale 

copiilor în situații de risc; Lista copiilor pentru ajutor material; 

9. Plan de activitați al psihologului;  

10. Cadurul didactic de sprijin calificat. 

Constatări  Problemele educației incluzive sunt oglindite în Planul managerial  anual 

de activitate al instituției, Planul de activitate al CM unde se prevăd 

activități specifice de aplicare a politicii statului cu privire la educația 

incluzivă și valorificarea multiculturalității și asigurarea serviciilor de 

sprijin pentru copiii cu CES.  

 Cadrele didactice dețin certificate de formare continuă la acest 

compartiment și 7 cadre didactice dețin titlul de formator în domeniul 

educației incluzive. Instituția este un loc al desiminării practicilor incluzive 

pentru cadrele didactice din municipiu și țară (acivități publice  pentru 

cursanții de la IȘE- Contract de colaborare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin 

pentru copiii cu CES. 

Dovezi  1. Dovezi de respectare a recomandărilor privind pachetul minim de dotări 

pentru școlile incluzive: 

- Ordinul DGETS  cu privire la crearea Centrului de resurse Nr.123 

din 22.12.2015; 

- Ordinul MEC  cu privire la instruirea funcției cadrului de sprijin 

responsabil pentru coordonarea activității CR pentru educația incluzivă;  

- Ordin cu privire la angajarea CDS pentru facilitarea incluziunii 

școlare. – ordinul nr.15 din 06.11.2013; 

- Regulamentru-cadru al CMI; 

- Documentația CMI; 

- Organigrama instituției;  

- Fișa de post CDS; 

2. Orarul înscrierii elevilor în clasa I;  

3. Planul de înmatriculare în clasa I;   

4. Înscrierea copiilor în clasa I și constituirea Comisiei de înmatriculare.;                   

5. Date/avize de înștiințare privind înscrierea/înmatricularea elevilor. Panoul 

informativ, pagina web a instituției;                           

6. Cererile de înscriere online/înmatriculare a  elevilor cu CES; 

7. Rețeaua școlară; 

8. Dovezi de implementare a Metodologiei de înscriere online a copiilor în 
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clasa I; 

9. Planul de înmatriculare a copiilor în clasa I; 

10. Lista elevilor înmatriculați în clasa I. Registru  de înmatriculare; 

11. Ședință cu părinții copiilor din clasa I. Proces-verbal; 

12. Cererile părinților de înscriere a copilului în clasa I; 

13. Registrul special, corectitudinea transcrierii datelor despre copil, 

verificarea evidenței/ domiciliului/reședinței și a actelor de identitate ale 

solicitanților de înscriere în clasa I; 

14. Existenţa şi funcţionarea în instituţie a CREI; Ordinul nr. 68-ab din 

24.08.2021; 

15. În instituție activează psihologul şcolar și un CDS;  Ordinul nr. 68-ab 

din 24.08.2021; 

16. Ordin ce creare a CMI; 

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

referirea cazului către SAP, care stabilește sau nu CES și recomandă 

programele de suport corespunzătoare, ce urmează a fi realizate în 

școală, inclusiv în CREI;  

18. PEI-uri ale copiilor cu CES;  

19. Programe de suport pentru copiii cu CES; 

20. Instrumente de observare și  evaluare continuă și monitorizare a 

progreselor copiilor cu CES. 

Constatări  Instituția asigură funcționalitatea structurilor, mecanismelor și structurilor 

și procedurilor de sprijin pentru înmatricularea și integrarea tuturor 

elevilor. 

 Astfel, instituția acceptă toți doritorii, care solicită  învățarea  conform 

metodologiei Programului Pas cu Pas, indiferent de  potențialul fizic și 

intelectual al copilului, naționalitate/gen/origine sau stare socială-   

procedură respectată și  realizată prin sistemul de înscriere online 

conform planului de înmatriculare în clasa I, aprobat de DGETS. Copiii 

cu CES prezintă fișele de evaluare de la SAP cu constatări și 

recomandări. 

 Minusul  instituției la acest aspect este lipsa unui logoped  deoarece 

conform numărului de copii din instituție se oferă doar 0,5 unitate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p 

Punctaj acordat: - 

0,75p 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența 

înmatriculării elevilor [indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, instituțiilor 

de învățământ general cu programe combinate] 

Dovezi  1. Baza de date. Sistemul SIME de evidență a elevilor și angajaților;  

2. Ordinul de numire a responsabilului de SIME și de numire a 

administratorului SIME; 

3. Dovezi de implementare a Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I; 

4. Dovezi de oferire a locurilor, prioritar, în ordine descrescătoare, 

categoriilor defavorizate  de copii, conform legislației în vigoare; 

5. Proces-verbal ale Comisiei de înmatriculare; 

6. Registrul proceselor-verbale ale Consiliului pedagogic și Consiliului de 

Administrație; 

7. Ordine cu referire la fluctuația elevilor; 

8. Registrul alfabetic al elevilor;  

9. Confirmări privind continuarea studiilor elevilor transferați în alte 

instituții;  
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10. Cererile părinților cu privire la eliberarea documentelor elevilor; 

11. Registru de ordine pe fluctuația  elevilor. 

Constatări  Instituţia dispune de o bază de date a tuturor copiilor de vârstă şcolară, 

inclusiv a celor cu CES şi privind evoluţiile demografice şi perspectivele de 

şcolarizare pentru următorii ani. 

 În instiuție este creată o bază de date a copiilor – sistemul SIME, în care 

sunt reflectate atât rezultatele înmatriculării elevilor în școală, cât și datele 

tuturor elevilor aflați în școală, care periodic sunt reactualizate. 

 Instituţia de învăţământ desfăşoară diverse activităţi (vizite la familii, 

comunicarea cu părinţii online și individual:  Ziua ușilor deschise  pentru a 

asigura înmatricularea şi participarea tuturor elevilor din comunitate la 

procesul de educaţie după un program individual pentru asigurarea 

securității și respectarea cerințelor sanitare. 

 Sunt stabilite parteneriate dintre instituţia de învăţământ, instituţiile 

preşcolare, asistenţa socială, centrul medicilor de familie în scopul 

identificării copiilor cu CES din comunitate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

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

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi  1. Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă (CREI);   

2. Programul de activitate  și prestare a serviciilor în CREI; 

3. Planuri de activitate a CREI, a Serviciului psihologic școlar. Proces-

verbal al Consiliului de administrație (parte componentă a Planului 

managerial anual); 

4. Registrul de evidență a referințelor elevilor care prezintă anumite 

dificultăți și probleme de învățare spre evaluarea SAP;  

5. Dosarele personale ale elevilor cu CES; 

6. Plan de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; 

7. Procese-verbale ale CMI; 

8. Fișe de observare ale copilului cu CES; 

9. Planul de activitate a CM; 

10. Proiectările didactice de lungă durată la fiecare disciplină discutate la 

şedinţa Comisiei Metodice și aprobate în cadrul  ședinței Consiliului 

profesoral; 

11.  Planuri educaționale individualizate (PEI-uri pentru copiii cu CES) 

discutate la ședința CMI și aprobate în cadrul  ședinței Consiliului 

profesoral; 

12. Rapoarte semestriale și anuale ale cadrelor didactice, cadrului didactic 

de sprijin (CDS) privind gradul de  realizare al conținuturilor 

curriculare la disciplinele de studiu; 

13. Raportul  semestrial și anual al directorului  adjunct pe instruire care 

vizează constatări și propuneri  privind  nivelul de implementare a 

curriculumului școlar, CA sau CM; 

14. Raportul privind rezultatele Evaluării naționale; 

15. Note informative privind asistența copiilor cu CES (CDS, psihologul, 

diriginții la clasă); 

16. Teste docimologice  individualizate pentru copiii cu CES; 

17. Mini-raport  de activitate al elevului (Semestrul I); 

18. Tabelul de performanță al elevului (Semestrul II); 

19. Fișe de monitorizare a evoluției copilului cu CES; 

20. Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice; 
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21. Portofoliile elevilor; 

22. Registrul consilierilor psihologice;  

23. Materiale didactice care facilitează și asigură parcurgerea conținuturilor 

curriculare; 

24. Note informative privind Rezultatele monitorizarii activității CREI la 

CP din decembrie 2021 și mai, 2022; 

25. Raport semestrial și anual  al CDS  referitor la  organizarea și realizarea 

activităților de suport educațional  cu copiii cu CES, activităților cu 

părinții și activități extracurriculare; 

26. Acțiuni de caritate  (iarmaroc, marafon de caritate) cu  AO Concordia și 

AO Diaconia  întru susținerea și asigurarea drepturilor tuturor  copiilor 

la o educație de calitate; 

27. Monitorizarea asigurării incluziunii educaționale  în baza documentelor 

reglatoare  naționale privind educația incluzivă (Concept privind 

individualizarea procesului educațional prin adaptări curriculare, ME, 

CRAP, Chișinău, 2016 (coautori Galben Svetlana  și Cazac Angela); 

Planul Educațional Individualizat (PEI) Structura- model. Ghid de 

implementare. ME, CRAP, Chișinău, 2016 (coautori Galben Svetlana  

și Cazac Angela); Individualizarea procesului educațional prin adaptări 

curriculare în contextul educației incluzive. Ghid metodologic. ME, 

CRAP, Chișinău, 2017 (coautori Galben Svetlana  și Cazac Angela). 

Constatări  Planul  de  dezvoltare strategică al instituției şi proiectul managerial 

anual de activitate al instituţiei conţin obiective, activități și acțiuni care 

conduc la  acceptarea și valorizarea diversității.  

 Organigrama instituţiei de învăţământ conţine structuri de sprijin (Centrul 

de Resurse pentru educaţia Incluzivă, Comisia Multidisciplinară 

Intraşcolară, cadru didactic de sprijin etc.) instituite pentru asigurarea 

incluziunii.  

 Instituția monitorizează continuu evoluția fiecărui copil în raport cu sine, 

valorificând  punctele forte  ale acestuia care servesc   drept bază  pentru 

satisfacerea necesităților și diminuarea aspectelor vulnerabile. 

 În instituție activează CDS, psihologul școlar, un asistent medical, care 

au participat la variate formări, seminare, training-uri locale, naționale 

pentru asigurarea serviciilor de sprijin.  

 Toată materialele sunt structurate conform nomenclatorului pentru CREI. 

Sunt create comisii pentru elaborarea PEI-ului pentru fiecare copil cu 

CES care studiază după un curriculum adaptat sau modificat (Ordine de 

numire a echipei pentru elaborarea PEI-ului pentru fiecare copil).  

 Echipa CMI se întrunește sistematic pentru constatarea evoluției copilului 

cu CES sau pentru a efectua schimbări în PEI-ul copilului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi  1. Integrați copii cu CES -6 elevi;  

2. 4 elevi cu CES însoțiti de asistenți personali;  

3.  Program de activitate a CMI;  

4. Rapoarte ale copiilor cu CES realizate de către SAP privind evaluarea  

multidisciplinară; 

5.  Curriculum modificat  și curriculum adaptat pentru elevii cu CES;  

6.  PEI-urile elaborate și aprobate în cadrul ședinței Consiliului profesoral;  
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7. Planuri de activitate: anual, lunar și săptămânal; 

8. Cererile și acordul părinților  referitor la evaluarea copilului de către 

SAP; 

9. Ordine de numire a echipei pentru elaborarea PEI-urilor  pentru copiii cu 

CES;  

10. Certificate ale gradului de dizabilitate (categoria CES); 

11. Materiale elaborate de către cadrele didactice, CDS care ar sprijini 

învățarea și dezvoltarea copilului; 

12. Valorizarea TIC,a  Bibliotecii digitale Educație online în procesul de 

predare-învățare-evaluare; 

13. Susținerea testării naționale a 3 elevi din clasa IV-a, în baza testelor 

individualizate și asistați de către CDS. 

Constatări  În instituție  procesul educațional este organizat conform planurilor de 

activitate a instituției, a Comisiei metodice, a CDS, A CREI etc. și în 

concodranță cu structurile și procedurile care  contribuie la asigurarea 

incluziunii de succes. 

 În Cabinetul metodic al înstituţiei, CREI se păstrează variate acte 

normative și documente de politică națională privind incluziunea 

educațională. 

 Procesul educațional  se desfășoară în corespundere cu particularitățile și 

nevoile specifice ale fiecărui elev stipulate în Planul educațional 

individualizat (PEI, curriculum adaptat, asistent personal, set de materiale 

didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin etc. ). 

 Cadrele didactice, CDS, CREI dispun de materialele didactice  diverse și 

recomandări  pentru satisfacerea nevoilor specifice ale tutror elevilor. 

 Sunt create comisii pentru elaborarea PEI-ului pentru fiecare copil cu 

CES care studiază după PEI. Membrii CMI se întrunește sistematic pentru 

constatarea progresului copilului cu CES sau pentru a efectua schimbări în 

PEI-ul copilului. 

 În funcţie de recomandările SAP, toţi copiii au PEI-uri elaborate în 

conformitate cu documentele şi recomandările SAP. 

 În cadrul lecţiilor cadrele didactice valorizează TIC, Biblioteca digitală 

Educație online, utilizează variate materiale didactice: fişe, tabele, teste 

individualizate etc.. 

 Elevii cu CES sunt antrenaţi în majoritatea activităţilor extraşcolare 

(acțiuni de caritate/ Datini, obiceiuri și tradiții de Crăciun/Ziua Mmondială a 

persoanelor cu dizabilităț etc.). 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

 

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

Total standard 6.75p 

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

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 

Indicator 3.2.1. Existența, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare și 

combatere a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale 

Dovezi  1. Regulamentul de ordine interioară (ROI); 

2. Fișele post ale angajaților; 

3. Planul de activitate și procese-verbale ale Comisiei Multidisciplinare 

Intrașcolare; 

4. Chestionare, observări, sondaje; sesizări, procese-verbale ANET, raport 

de sesizare ANET, registru de evidență a sesizarilor, cutia de petiții privind 

cazuri suspecte ANET, note informative; 
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5. Ordin  cu referire la angajarea cadrului de sprijin; 

6. Regulament de funcționare a CREI Ordin Nr. 100 din 25 februarie 2015, 

Metodologie de organizare și funcționare a Centrului de resurse pentru 

educație incluzivă; 

7. Dovezi de pregătire profesională a cadrului de sprijin; Certificate de 

formare continuă; 

8. Portofoliul cadrului didactic de sprijin;  

9. Acord de parteneriat și plan de activitate cu SAP 2020-2021; 

10. Instrument de dezvoltare profesională pentru îmbunătățirea calității 

practicilor educaționale în grupe și clase de copii (ISSA); 

11. Registrul de ordine cu privire la activitatea de bază a instituției. 

Constatări  Planul  de  dezvoltare strategică al instituției şi proiectul managerial anual 

de activitate al instituţiei  promovează diversitatea și reflectă mecanisme de 

identificare și combatere a oricăror forme de  discriminare și respectare a 

diferențelor, implicând în acțiunile planificate  personal calificat în domeniu, 

parteneri comunitari, diseminându-se bunele practici. 

  În Regulamentul de ordine internă al instituţiei, fişele de post ale 

angajaților, în mod obligatoriu sunt stipulate obligativităţi privind sesizarea 

cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului. 

  Angajaţii instituţiei sunt informaţi privind procedura de identificare, 

înregistrare şi evaluare iniţială a cazurilor ANET al copilului (proces-

verbal). 

 Fiecare diriginte monitorizează contingentul de elevi și eventuale acte 

discriminatorii.   

  Familiarizarea personalului, elevilor, părinților /reprezentanţilor lor 

legali cu privire la procedurile de prevenire, identificare, semnalare, 

evaluare şi soluţionare a situaţiilor de discriminare.  

 În instituție sunt planificate activități cu caracter individualizat și 

diferențiat  unde sunt implicați toți copiii, indiferent de potențialul 

intelectual și fizic,  și considerând nevoile și necesitățile  fiecărui copil. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

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

copiilor cu CES 

Dovezi  1. Plan de dezvoltare strategică al instituției; 

2. Planurile strategice și operaționale, cu obiective și activități de promovare 

a educației incluzive; 

3. Compartimentul Educație incluzivă în Proiectul de activitate al instituției; 

4. Planul de activitate al CDS;  

5. Planul de activitate al psihologului școlar;  

6. Proiecte la disciplinele Dezvoltare personală, Proiecte tematice, Activități 

de învățare în grup care reflectă diversitatea, interculturalitatea, educația 

incluzivă; 

7. Curriculum individualizat CA/CM; 

8. Certificate de participare a CDS, președinte CMI la atelierele de formare 

organizate de SAP și alte structuri în domeniu. 

Constatări  Atât în Planul de dezvoltare strategică,  cât și în cel anual managerial de 

activitate, sunt prevăzute diverse activităţi privind  promovarea culturii 

diversității, interacţiunilor interpersonale bazate pe respect reciproc şi 

acceptarea diferenţelor cu implicarea majorității factorilor educaționali, 

inclusiv a elevilor și a părinților. Mai mult,  este planificat un capitol aparte 

despre lucrul cu părinţii, unde sunt reflectate şi activităţi de comunicare şi 
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relaţionare cu familiile copiilor cu CES. 

 În Planul de activitate al CDS este inclus capitolul Lucrul cu părinţii. 

Părinţii sunt familiarizaţi cu PEI-ul copilului și responsabilitățile care le 

aparțin. 

 În cadrul şedinţelor CP, CA, CM, CMI sunt examinate comunicări ale 

CDS, psihologului școlar ,probleme ce ţin de educaţia incluzivă, cu 

implicarea învățătorilor, părinţilor și a comunității care contribuie la 

asigurarea serviciilor psihologice și psihopedagogice individuale și de grup  

în funcţie de necesităţile copiilor.  

  Activitatea extradidactică din instituție reflectă prin activitățile 

planificate, organizate și desfășurate cultura diversității, promovând în toate 

aspectele vieții școlare  non-discriminarea: Activități concrete din planul 

educative. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

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

proceduri 

Dovezi  1. Regulamentul de ordin intern; 

2. Compartimentul Educație incluzivă în Plan de dezvoltare strategică al 

instituției; Proiect managerial anual de activitate al instituției; 

3. Panoul informativ ANET; 

4. Politica de Protecție a Copilului; 

5. Comisia de Protecție a Copilului; 

6. Ordin de numire a coordonatorului  și a Comisiei ANET;  

7. Plan de activitate al CDS, psihologului școlar;  

8. Prezența Fișei de sesizare în Portofoliul   profesional al cadrului didactic 

și pe panoul informativ ANET; 

9. Familiarizarea  tuturor colaboratorilor instituției cu Politica de  Protecție a 

Copilului.  Proces-verbal;  

10. Acord de informare a părinților pentru respectarea Politica de 

Protecție a Copilului (03.12.2017). Proces-verbal al  ședinței cu părinții. 

Constatări  Prin activitățile  planificate, organizate și desfășurate se asigură 

incluziunea tuturor elevilor și respectarea diferențelor individuale.  

 Permanent  se formează toţi lucrătorii didactici, personalul auxiliar, 

părinţii, fiind familiarizaţi (sub semnătură) cu modalităţile şi procedurile de 

ANET. Chestionarele, observările, sondajele, procesele-verbale, notele 

informative se păstrează în Portofoliul „Politica de Protecție a Copilului”. 

 CDS și psihologul școlar informează permanent părinții, oferă consultații 

psihopedagogice și individuale referitor la prevenirea și soluționarea 

situațiilor de discriminare.  

 Metodologia Programului educational Pas cu Pas prevede, prin 

intermediul  domeniului 3, Incluziunea, diversitatea și valorile democrației, 

indicatori concreți ce vizează acțiuni în vederea promovării unui proces 

democratic. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
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Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ adaptat 

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

respectării individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi  1. Proiect managerial anual de activitate; 

2. Regulament de ordine internă; 

3. Plan de activitate CREI; 

4. Proiecte didactice la discipline și la Dezvoltarea personală; 

5. Instrumentul de dezvoltare profesională pentru îmbunătățirea calității 

practicilor educaționale în grupe și clase (ISSA, Pas cu Pas);  

6. Evaluări, autoevaluări ale cadrelor didactice în baza Istrumentului ISSA, 

Pas cu Pas;  

7. PEI-urile copiilor cu CES (CA și CM); 

8. Teste individualizare pentru elevii cu CES; 

9. Fișe de lucru adaptate la nevoile copiilor cu CES; evaluări adaptate, 

materiale didactice; 

10. Proiecte didactice ale cadrelor didactice cu elaborarea sarcinilor 

individualizate și  diferențiate pentru copiii cu CES; 

11. Rapoarte semestriale, anuale ale cadrelor didactice privind situația 

academică a elevilor la sfârșit de semestru sau an școlar;  

12. Rezultatele testării naționale; 

13. Portofoliile copiilor.  

Constatări    În procesul educational toți elevii sunt tratați în mod echitabil prin 

aplicarea eficientă a documentelor de politici incluzive, a curriculumului 

adaptat/modificat prin diverse activități de cunoaștere și evaluare a 

progresului fiecărui elev și prin instrumente de susținere a individualității. 

Copiii sunt încurajați să participăe la  evaluarea și  planificarea  obiectivelor 

ulterioare care să susțină propriul proces de   învățare. 

 Tratarea copiilor în mod egal, exprimând cerinţele în mod echitabil şi 

alocând responsabilităţile în funcţie de posibilităţile şi abilităţile individuale 

şi nu pe motive care ţin de gen, etnie, origine socială sau altele.  

 În instituţie se organizează periodic, evaluarea progresului şcolar al 

copiilor cu CES, gradul de realizare a PEI, care, în caz de necesitate, se 

reactualizează. 

 Părinţii sistematic sunt informaţi despre gradul de realizare a PEI şi despre 

schimbările respective.  

 Cadrele didactice aplică, în mod diferenţiat, curriculumul pentru copiii cu 

CES conform recomandărilor SAP (prin PEI, curriculum modificat şi/sau 

alte măsuri şi servicii de sprijin). 

 Cadrele didactice din instituție având o experiență valoroasă în incluziune 

abordează individualizat fiecare copil în cheia Programului Pas cu Pas și 

conform standardelor de calitate. Mai mult, cadrele didactice sunt implicate 

în multiple formări în cadrul proiectelor:  Kultur Kontakt Austria, Acces 

egal la educație, Keystone,  Incluziunea –proces inevitabil etc.. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

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

Dovezi  1. Plan de dezvoltare strategică; 

2. Proiect managerial anual de activitate; 

3. Planul activităților  educative; 

4. Plan de activitate CREI; 

5. Chestionare, sondaje; 

6. Fișe de sesizare; 
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7. Planul de lungă durată la Dezvoltare personală și Educație moral-

spirituală; 

8. Proiecte didactice la Dezvoltarea personală, Educație moral-spirituală; 

9. Note informative în cadrul CP, CA, CM cu privire la implementarea 

procedurii ANET; 

10. Rapoarte privind evidența sesizărilor  ANET (semestrial); 

11. Lunarul propagării drepturilor copilului; 

12. Catalogul clasei. Compartimentul Managementul clasei; 

13. Chestionare privind sesizarea bullying-ului în rândul elevilor și 

rezultatele acestora;  

14. Prezența lădiței pentru raportarea cazurilor de ANET în fiecare sală de 

clasă;  

15. Seminar cu cadrele didactice din instituție cu tema Bullying-ul în 

rândul elevilor. Desfășurătorul seminarului;  

16. Proiecte  și procese-verbale ale ședințelor cu părinții cu genericul 

Bullyng-ul- fenomen recunoscut și combătut; 

17. Activitate cu elevii  Bumerang-ul acțiunilor noastre… . Psihologul 

școlar. Agenda  activității. Notă informativă (decembrie 2021); 

18. Boxa pentru mesaje și sugestii. 

Constatări  Întru asigurarea funcționării mecanismelor pentru identificarea şi 

combaterea oricăror forme de discriminare, în instituție se organizeaă 

sistematic activități educaționale și extracurs care   dezvoltă capacitatea de 

recunoaștere și identificare a situațiilor  discriminatorii  și dezvoltă 

deprinderi de a le prezenta oportun și elevat. Elevii și părinții sunt 

informați despre modalitatea de raportare a cazurilor de descriminare.   

 Cadrele didactice tratează copiii în mod echitabil, adaptând cerinţele la 

posibilităţile şi nevoile individuale, includ diferite sarcini didactice pentru 

a-i implica în activitate şi pe copiii cu CES, pentru a se simți parte a 

grupului. 

  În instituție este instalată o boxă pentru raportarea cazurilor ANET, panou 

antiviolență. 

  În portofoliul Politica de Protecție a Copilului se păstrează materiale cu 

privire la organizarea seminarelor, ședințelor de informare privind 

procedura ANET. 

 Instituția organizează sistematic activități educaționale orientate spre 

recunoașterea de către elevi și părinți a situațiilor de discriminare și a 

cazurilor de nerespectare a diferențelor individuale și dezvoltă capacitatea 

de ale prezenta oportun și elevat prin intermediul activităților de informare 

și diseminare a experiențelor pozitive, ajutorului reciproc și formării unei 

poziții civice în cadrul orelor de Dezvoltare personală, Activități de 

învățare în grup, precum și în cadrul altor discipline valorificând 

contextele de învățare relevante. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 7p 

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

Domeniu: Management 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu 

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

resurselor noi 

Dovezi  1. Bugetul instituției pentru 2021-2022;  

2. Planul achizițiilor pentru anul 2021-2022;  

3. Registrul de evidență a bunurilor materiale; 



40 

 

4. Raportul cu privire la executarea bugetului;  

5. Proiectul de buget dicutat în cadrul CA din octombrie 2021; 

6. Cantină școlară dotată  conform cerințelor de funcționare; 

7. 2 pante de acces situate la intrarea în instituție și la intrarea în CREI; 

8. 10 săli de clasă dotate în concordanță cu Standardele de dotare a 

instituțiilor educaționale, Standardelor Pas cu Pas, divizate în centre de 

activitate (fiecare clasă dotată cu o mini-bibliotecă; vestiar și dulăpioare 

pentru fiecare copil; bloc sanitar cu apă caldă/rece;, dozatoare de săpun; 

uscătoare de mâini și WC-uri separate pentru fete și băieți);  

9. 10 foișoare reorganizate în mini-săli de studiu în aer liber; 

10. CREI; 

11. În instituţie activează 19 cadre didactice, inclusiv CDS, psihologul 

școlar; 

12. Cabinet de muzică; 

13. Cabinet pentru limba engleză; 

14. Bibliotecă; 

15. Pagina web ainstituției (Informație privind dotarea institției); 

16. Pagina facebook a instituției. 

onstatări  Proiectul managerial anual de activitate al instituţiei conţine un capitol 

aparte unde sunt prevăzute variate măsuri privind asigurarea unui mediu 

accesibil, astfel încât elevii să aibă acces la toate resursele şi facilităţile 

(educaţie, reabilitare, relaţii sociale). 

 Administraţia instituţiei identifică, procură şi utilizează resurse noi în 

vederea asigurării unui mediu incluziv: trenajoare, covoraș interactiv, 

literatură, canapea, fotolii, televizor, calculatoare. 

 Clasele satisfac necesitățile fiziologice ale copilului având în dotare sala 

de studii, bloc sanitar și vestiar, facilitând autonomia copilului și asigurând 

securitatea vieții și sănătății copilului. 

 Administrația și pedagogii  asigură un mediu fizic îmbietor, fizic și 

sănătos, stimulativ și incluziv, care încurajează exploararea, învățarea și 

independența copiilor prin asigurarea cu materiale, echipamente și mobilier, 

adecvate nivelului de dezvoltare a copiilor,  de calitate și siguranță 

superioară. Organizează spațiile prin zone pentru activități de socializare și 

zone pentru respectarea intimității (Resursele metodologice ale Programului 

Pas cu pas). 

  Lipsa sălii de sport crează impedimente în realizarea calitativă a 

conținuturilor currriculare la disciplina Educația fizică și fortificarea 

sănătății copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p 

Punctaj acordat: - 

1,50p 

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

datele de interes public 

Dovezi  1. Regulamentul de ordine internă; 

2. Politica de Securitate privind Protecția datelor cu caracter personal la 

prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Școala 

primară nr.120; 

3. Ordinul de disemnare a responsabilului de Protecția datelor cu caracter 

personal din instituție;  

4. Baza de date a Instituției și Instrucțiunea internă privind protecția datelor 

cu caracter personal (SIME); 

5. Legea 133 din 08.07.2011 cu referire la datele cu caracter personal; 

6. Catalogul școlar;  

7. Arhiva școlară; 
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8. Dosarele personale ale elevilor şi ale angajaţilor sunt păstrate în 

siguranţă; 

9.  Registrul de ordine cu privire la activitatea de bază a instituției;  

10.  Ordinul cu privire la numirea administratorului SIME”;   

11.  Declarație- angajament a administratorului SIME;  

12.  Acorduri semnate de către părinți, angajați privind prelucrarea datelor 

cu caracter personal. 

Constatări  Regulamentul de ordine internă conține stipulări privind protecția datelor 

cu caracter personal. Administraţia instituţiei asigură protecţia datelor cu 

caracter personal şi accesul, conform legii, la datele de interes public, 

utilizând eficient și responsabil  baza de date SIME. 

  Echipa managerială monitorizează și reglamentează activitatea arhivei 

școlare și a  prevederilor legislative referitor la datele confidențiale atât ale 

angajaților, cât și ale copiilor și a familiilor acestora. 

 Toți angajații, părinții își exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  1. Asigurarea accesului în instituție a copiilor cu dizabilități locomotorii 

prin intermediul a două pante de acces situate la intrarea în instituție și la 

intrarea în CREI: 

2. Materiale individualizate pentru copii cu CES, cu auxiliare curriculare,  

resurse TIC, programul de lucru etc.; 

3. Raportul  directorului adjunct pe instruire, a CDS; 

4. Programul de lucru al serviciilor educaționale în instituție, inclusiv al 

celor de sprijin; 

5. Instituţia dispune de bibliotecă, sală de festivităţi, cabinete de dotate cu 

calculatoare, printere etc.;  

6. Toate sălile de clasă sunt dotate cu calculatoare conectate la internet 

pentru a asigura învățarea on-line, la necesitate; 

7. CREI dotat cu mobilier, mijloace didactice, literatură, tehnică de calcul, 

jucării, spaţiu de joacă etc..   

Constatări  Instituția asigură un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor copiilor, 

dispune de spaţii destinate procesului educaţional, dotate, accesibile pentru 

toţi copiii, inclusiv pentru cei cu CES (rampe și pante de acces, bare de 

sprijin şi orientare, adaptări a intrărilor în școală).  

 Instituţia are spaţii destinate serviciilor de sprijin, repartizate, amenajate, 

dotate şi adaptate în concordanţă cu natura şi ponderea activităţilor şi cu 

nevoile generale şi speciale ale copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

utilizând tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/copiilor 

Dovezi  1. Planul de activitate al Comisiei metodice; 

2. Planul de activitate CMI, CDS, CREI; 

3. Materiale individualizate pentru copiii cu CES;  resurse TIC; 

4. Toate sălile de clasă sunt dotate cu calculatoare conectate la internet 

pentru eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare și  asigurarea, 

la necesitate, a învățării on-line; 
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8.  2 table interactive; 

9. Raportul CDS ce vizează valorificarea CREI;  

10. Programul de lucru al serviciilor educaționale ale Instituției, inclusiv al 

celor de sprijin; 

11. CDS asistă elevii cu CES, care întâmpină dificultăți în utilizarea 

tehnologiilor digitale. 

Constatări  Cadrele didactice din instituție aplică sistematic o varietate largă de 

mijloace de învățământ și auxiliare curriculare, inclusiv TIC, adaptate 

necesităților celor ce învață pentru a permite fiecărui copil să se simtă 

binevenit și să-și dezvolte potențialul, cultivându-și încrederea în sine, 

capacitatea de a se implica în propria dezvoltare și autoevaluare. 

 Proiectele didactice de lungă şi scurtă durată corespund cerinţelor 

curriculare, inclusiv şi al currriculumului modificat pentru copiii cu CES.  

 Mijloacele de învățământ tradiţionale sunt utilizate sistematic şi 

corespund, în fond, nivelului de şcolarizare şi necesităţilor educaţionale ale 

copiilor. Sălile de studii sunt doitate cu TIC moderne (TV, calculator, 

aparate multifuncționale, laminator, copertor etc.) și sunt conectate la 

rețeaua de internet. 

 CREI este dotat cu un calculator, imprimantă  cu conexiune la internet la 

care au acces toți copiii cu CES.  

 Cadrele didactice utilizează TIC, platforme, instrumente digitale, softuri 

educaționale; au participat la webinare și stăpânesc abilități digitatale de 

elaborare a materialelor didactice, programelor, adaptându-le la necesitățile 

tuturor elevilor, inclusiv a copiilor cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6,50p 

 

Dimensiune III 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Cadrul normativ pentru implementarea 

educaţiei incluzive în învăţământul primar este 

determinat de o serie de documente 

internaţionale şi naţionale. 

 Comisia Multidisciplinară Intraşcolară din 

instituție (reprezintă cadrul instituţional de 

acţiune ce asigură accesul la educaţie al 

elevilor cu CES)  oferiă servicii specializate de 

informare, documentare, consiliere, proiectare 

şi elaborare de planuri educaţionale 

individualizate, de monitorizare şi de evaluare; 

 CREI din cadrul instituției,  reprezintă un 

mediu favorabil pentru asistență, recuperare, 

consiliere, informare, orientare și susținere în 

orice situație de risc pentru viața și securitatea 

copilului cu CES. Scopul primordial al 

acțiunilor din cadrul CREI sunt abilitarea, 

reabilitarea, dezvoltarea deprinderilor de 

autoadministrare la beneficiar; 

 Cadrele didactice având experiența incluziunii 

educaționale (instituție-pilot în integrarea 

copiilor cu CES în școala de cultură generală, 

2003) sunt implicate în multiple formări 

 Lipsa sălii de sport. 

 Lipsa logopedului din 

cauza coeficientului 

raportat la numărul de 

copii (0,5 unitate). 

 Lipsa asistentului 

personal pentru copilul 

cu grad sever al 

dizabilității impune mai 

multă atenție acestuia 

în detrimentul celorlalți 

copii. Astfel, este mai 

solicitată familia. 

  Migrația familiilor 

care au copii cu CES în 

alțe țări, în scopul  

beneficerii de o 

legislație și medicină  

mai protectoare și mai 

dezvoltată. 

 Opunerea unor părinți 

în acceptarea problemei 

copilului și adresarea la 
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naționale și internaționale în calitate de 

formatori/mentori. Astfel, învățătorii oferă o 

abordare individualizată fiecărui copil. 

serviciile specializate 

(SAP). 

Oportunități Riscuri 

 Cerere suprasolicitată din partea familiilor care 

au copii cu CES. 

 Rată mica de îmbolnăvire a elevilor, frecvență 

maximă la activități. 

 Implicarea părinților ca resursă umană și 

sponsori în organizarea unior activități. 

 Realizarea unui proces educational de calitate 

pentru TOĂȚ copiii unde fiecare persoană este 

acceptată și valorificată, indiferent de 

potențialul intellectual și fizic al acestora. 

 Implicarea părinţilor şi a unor agenți 

economici în sprijinirea îmbunătăţirii bazei 

materiale a instituției. 

 Solicitarea instituției și a cadrelor didactice cu 

participarea în proiecte naționale și 

internaționale, valorificând experienţa în 

contextul educației incluzive. 

 

 Lipsa sălii de –

impediment în 

realizarea calitativă a 

conținuturilor 

currriculare la 

disciplina Educația 

fizică și fortificarea 

sănătății copiilor. 

 Imposibilitatea 

acordării serviciului 

logopedic. 

  Familia fiind mai 

solicitată nu se poate 

încadra în câmpul 

muncii. 

 Prezența continuă a 

problemelor logopedice 

la copii, din cauza 

lipsei logopedului, 

conduce la   stagnarea 

progresului   acestora.   

 Scăderea eficienței 

activității. 

  Pierderea 

capitalului uman la 

nivel de țară. 

 Lipsa înregistrării 

unui progres  a 

copilului cu CES sau 

chiar stagnare în 

dezvoltare. 

 

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  1. Plan de dezvoltare strategică  a instituției; 

2. Planurile de activitate al instituției și al adjuncților;  

3. Regulamentul de ordine internă; 

4. Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în 

învățământul general (modificat conform Ordinul MECC 897 din 

12.06.2018); 

5. Regulament propriu de funcționare CEAC, Planul de activitate al 

Comisiei CEAC; 

6. Planurile Comisiilor Metodice; 

7. Proiecte didactice zilnice; 
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8. Programul activităților extrașcolare;  

9. Ordinul cu privire la înmatricularea în clasa a I-a;   

10. Acte de evidență a resurselor educaționale; 

11. Raportul de activitate al instituției pentru anul de studii 2020-2021, 

prezentat la ședința Consiliului profesoral; 

12. Dezbateri asupra Planului strategic de dezvoltare, la ședința Consiliului 

profesoral, Proces-verbal;   

13. Dezbateri asupra Planului managerial al instituției. Ședința Consiliului 

profesoral, Proces-verbal;  

14. Dezbateri asupra Regulamentului de organizare și funcționare a 

instituției. Ședința Consiliului profesoral, Proces-verbal;  

15. Aprobarea Comisiei de elaborare a PEI pentru copiii cu CES. Ședința 

Consiliului profesoral, Proces-verbal;   

16. Aprobarea componenței nominale a șefilor comisiilor;  

17. Aprobarea nominală a Consiliului Metodic din școală în anul de studii 

2020-2021. Ședința Consiliului profesoral, Proces-verbal;   

18. Aprobarea comisiilor de evaluare a activității instruirii și educației în 

anul de studii 2021-2022. Ședința Consiliului profesoral, Proces-verbal;   

19. Aprobarea Comisiei de atestare. Ședința Consiliului profesoral, Proces-

verbal;   

20. Aprobarea Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare. Ședința Consiliului 

profesoral, Proces;   

21. Aprobarea Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copilului.  Ședința 

Consiliului profesoral, Proces-verbal;   

22. Aprobarea Comisiei de studiere generalizare și propagare și experienței 

avansate pe direcția instruire și educație. Ședința Consiliului profesoral, 

Proces-verbal. 

23. Proiecte/scenarii ale activităților educaționale;  

24. Orarul semestrial al evaluărilor sumative;  

25. Catalogul școlar; 

26. Registrul proceselor-verbale ale Consiliului profesoral și ale Consiliului 

de administrație; 

27. Ordin de delegare a cadrelor didactice la cursurile de formare 

profesională continuă; 

28. Bugetul instituției. 

Constatări  În documentele de politici interne  planificate  sistemic și holistic  

proceduri de creștere a calității educației și îmbunătățire continuă a 

resurselor umane și materiale, fiind clar formulate scopurile, obiectivele 

şi activităţile care reflectă toate domeniile vieţii şcolare. Activităţile 

planificate în planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei de 

învăţământ, inclusiv ale structurilor asociative ale părinţilor şi elevilor, 

sunt realizate efectiv și sunt explicit orientate spre asigurarea calității 

educației. 

 Instituția promovează un proces educațional deschis, care 

implementează standardele programului Pas cu Pas, construind un 

parteneriat durabil cu copiii și  familiile acestora, care reflectă 

dimensiunile şcolii prietenoase copilului: Eeficienţă; Incluziune; 

Sensibilitate la gen; Sănătate, siguranţă şi protecţie; Participare 

democratică. O deosebită atenţie în procesul elaborării standardelor a 

fost acordată principiului respectării drepturilor copilului şi a 

multiculturalismului. 

 Școala consolidează mediul de predare şi învăţare, astfel încât toţi elevii 

să-şi aplice potenţialul în procesul de învăţare, acumulând cunoştinţe şi 
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abilităţi concrete şi măsurabile, axate pe o învățare semnificativă, prin 

descoperire și cercetare, orientate spre dezvoltarea abilităților de a şti, a 

putea și a fi și formarea de competențe transversale.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

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

Dovezi  1. Proiectul managerial anual de activitate al instituției; 

2. Planul de dezvoltare strategică;  

3. Proceduri interne de monitorizare și revizuire a planurilor anuale, 

operaționale/manageriale; 

4. Ordine, procese-verbale, note informative, dări de seamă, rapoarte 

semestriale și anuale;  

5. Dezbateri asupra Planului strategic de dezvoltare. Ședința Consiliului 

profesoral, Proces-verbal;   

6. Dezbateri asupra Planului managerial al instituției. Ședința Consiliului 

profesoral, Proces-verbal;  

7. Dezbateri asupra Regulamentului de organizare și funcționare a 

instituției. Ședința Consiliului profesoral, Proces-verbal  

8. Prezentarea Raportului de activitate pentru anul 2020-2021. Analiza 

SWOT. Ședința Consiliului profesoral, Proces-verbal;  

9. Aprobarea Pașaportului Cabinetului metodic din instituție. Consiliul 

profesoral. Proces-verbal;  

10. Nota informativă privind rezultatele controlului cu tema 

Monitorizarea procesului de elaborare a proiectelor didactice de lungă 

durată la disciplinele școlare, 23.09.2020-27.09.2020, prezentată în 

cadrul Ședinței Comisiei Metodice instruire, Proces-verbal;   

11. Informația privind activitatea educativă și extracurriculară pentru anul          

de studii 2020-2021, nr. de ieșire 01-06/61 din 30.09.2020;  

12. Rapoartele anuale asupra desfășurării activităților cadrelor didactice;  

13. Rezultatele evaluărilor sumative semestriale și anuale;  

14. Fișe de asistență la activități. 

Constatări  În instituție se realizează eficient programe de activități vizate în 

documentele interne, inclusiv în cele proiectate de structurile asociative ale 

părinților și elevilor. 

 Realizarea activităților și acțiunilor planificate în documentele interne se 

efectuează prin controale interne și sunt analizate în note informative ale 

CP, CA, CMI, în rapoartele de activitate/în procese-verbale ale ședințelor 

Comisilor metodice etc.. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

p. 

Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p 

Punctaj acordat: - 

1,50p 

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

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

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

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi  1. Regulamentul de ordine internă;  

2. Ordin de a probare a componenței CA și a comisiilor interne 

instituționale; 

3. Planuri de activitate, procese-verbale și materiale anexate în portofoliul 

CA, CM și al   comisiilor din instituție; 

4. Panoul informativ și pagina WEB a instituției; 

5. Audiere publică: „Executarea bugetului instituției”; 

6. Chestionare, proceduri de evaluare sistematică a satisfacției 
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educabililor, părinților și a   personalului din instituție. 

Constatări  Instituția  asigură un mod transparent, democratic, participatv și echitabil 

al deciziilor instituționale, implicând   consiliile și comisiile interne 

pentru  a monitoriza eficiența educațională. 

 Consiliul de administraţie promovează un model eficient de comunicare 

internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate, monitorizând 

în permanență și discutând în cadrul ședințelor CA toate problemele ce țin 

de activitatea instituției. Deciziile CA sunt afișate pe panoul informativ. 

 În instituție se promovează activități de informare a cadrelor didactice, 

părinților, asigurând modul transparent, democratic și echitabil cu privire 

la politicile instituționale (ședințele  cu părinții, reprezentantul consiliului 

elevilor în componența CA, Ziua ușilor deschise etc.). 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2p. Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p 

Punctaj acordat: - 

1,50p 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

de învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Dovezi  1. Planul de dezvoltare strategică; 

2. Proiectul managerial anual de activitate al instituției; 

3. Planurile de activitate ale adjuncților, CDS, CREI, psihologului școlar; 

4. Registre de evidență a bunurilor, facturi fiscale, acte de primire-predare; 

5. Notă informativă: „Executarea bugetului pentru anul de studiu 2021-

2022”. Ședința CA, Proces -verbal; 

6. Procese -verbale ale rezultatelor de  inventariere anuale, registrul de 

inventariere; 

7. Raport cu referire la activitățile tehnice (măsurări metrologice) 

desfășurate în instituție. Ședința  CA, Proces -verbal; 

8. Reparații și procurări: 

- Reamenajarea foișoarelor de pe teren în spații deschise pentru   

organizarea și desfășurarea activităților ân aer liber; 

- Reparația capitală a trei clase; 

- Reparația capital a cantinei și a depozitelor de produse alimentare; 

- Procurarea cazanului pentru apă fierbinte; 

- Procurarea calculatoarelor și a imprimantelor; 

- Procurarea mobilierului reglabil (mese și scaune pentru copii) în   

două săli de clasă. 

Constatări  Infrastructura instituţiei asigură organizarea procesului educaţional în 

raport cu obiectivele și misiunea acesteia. DETS s. Botanica are încheiate 

contracte cu diverşi furnizori de servicii care asigură calitatea activităților 

educaționale în instituție cât și în perioada de pandemie online (deservirea 

calculatoarelor, rețelei de internet, rețelile electrice interne și externe, 

sistemele apă rece și caldă, încălzirea centralizată). Numărul spaţiilor 

şcolare corespunde numărului total de elevi-301. Spaţiile sălilor de studii și 

și cele adiționale din cadrul instituției sunt accesibile pentru toţi elevii, 

inclusiv şi pentru copiii cu CES.  

 Centrul de resurse pentru copiii cu CES-CREI este dotat  conform 

regulamentului de funcționare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

curriculare necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale 

acestuia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

Dovezi  1. Planul de dezvoltare strategică al instituției;  
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2. Proiecte  de lungă durată, didactice-zilnice, PEI-uri; 

3. Lista de evidenţă a patrimoniului instituţiei;  

4.  Fondul de carte a bibliotecii şcolare în număr de 4336 exemplare, dintre 

care 3430 manuale;  

5. Materiale didactice procurate și create, literatură de specialitate, TIC; 

6. Fond de carte, Registru de evidență a fondului de carte și a manualelor 

școlare; 

7. Softuri educaționale; 

8. Minibibliotecă în fiecare sală de studii. 

Constatări  Instituţia de învăţământ dispune de echipamente, materiale şi auxiliare 

curriculare necesare aplicării curriculumului naţional,  curriculumului 

modificat şi a planurilor educaţionale individualizate: computere,  table 

interactive, televizoare, softuri educaționale, proiectoare, copiatoare 

multifuncționale, laminatoare, copertoare  caiete alternative pentru elevi  

la disciplinele matematică, limba și literatura română, atlase școlare, 

dicționare.    Există fond de carte adecvat numărului de elevi, biblioteca 

este renovată și dotată cu  inventar şcolar și un calculator conectat la 

internet. Fiecare sală de clasă, deasemenea, dispune de  o minibibliotecă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

(eventual titluri științifice), pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în 

vigoare 

Dovezi  1. Liste de control, contracte de angajare/concediere; 

2. Registrul de ordine cu privire la activitatea de bază a instituției;  

3. Registrul de ordine cu privire la personal;   

4. Statele de funcții cu necesarul de personal didactic și cel auxiliar 

calificat pentru anul 2021-2022; 

5. Dosare personale- dovezi privind angajarea, promovarea, pregătirea 

psiho-pedagogică și de specialitate conform prevederilor normative;  

6. Documente privind normarea activității personalului; 

7. Contractul colectiv de muncă;   

8. Contractele de muncă; 

9. Fișa postului și fișa de auto-evaluare/ evaluare a cadrului didactic; 

10. Fișa de identificare a nevoilor de formare profesională a cadrelor 

didactice; 

11. Chestionarea cadrelor didactice (Anexa 2 la Circulara nr.03/1-09-104 

din 04.01.2022); 

12. Certificate de participare la cursuri, seminare, formări, training-uri etc.; 

13. Portofoliul profesional; 

14. 60,25 % dintre cadrele didactice deţin grad didactic, dintre care 34% 

gradul didactic I și superior. Tineri specialiști fără grad didactic-4.   

Constatări  Instituţia este asigurată cu personal didactic şi auxiliar, calificat conform 

normativelor în vigoare.  

 Personalul didactic şi auxiliar este angajat conform legislaţiei, fiind 

încheiate  contracte individuale de muncă, contractul colectiv de muncă. 

Statele de personal sunt completate. Sunt prezente: registrul de ordine de 

bază, statele de personal, dosarele angajaţilor privind angajarea, 

pregătirea de specialitate, norma cadrelor didactice, contractele de muncă. 

 Sistematic, se desfăşoară evaluarea cadrelor didactice în cadrul 

controalelor frontale, tematice, atestarea cadrelor didactice. Rezultate prin 

procese-verbale, fişe de asistări la ore. Se evaluează cadrele didactice la 

sfârşit de an şcolar cu indicarea calificativelor în procesul-verbal conform 
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Regulamentului instituției cu privire la evaluarea calității și eficienței 

cadrelor didactice. Se acordă surplus la salariu pentru performanța 

profesională.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi  1. Plan de dezvoltare strategică al instituției; 

2. Proiect managerial anual de activitate al instituției;  

3. Misiunea instituției     în conformitate cu cerințele  comunității 

4. Plan-cadru de învățământ, curriculum pe discipline, manuale școlare, 

ghiduri metodologice, mijloace informaționale și comunicaționale; 

5. Oferta curriculară a instituţiei: Implementarea metodologiei 

Programului de alternativă pentru Copii și Familii Pas cu pas; 

6. Funcționarea CREI cu prestarea serviciilor pentru copiii  din 

comunitate; 

7. Orarul de organizare și desfășurare a procesului educational; 

8. Orarul activităţilor extraşcolare;  

9. Secția sportivă, Cercul de floristică, Cercul Arta oratorică PEI-urile 

copiilor cu CES; 

10. Cereri ale părinților și elevilor (GPP, cercuri, secții sportive); 

11. Proiecte de lungă durată/didactice/tematice la disciplinele școlare; 

12. Proiecte educaționale, comunitare, la nivel instituțional și local; 

13. Note informative, rapoarte, procese-verbale; 

14.      Catalogul școlar. 

Constatări  Instituţia activează după programul de alternativă Pas cu PAS unde sunt 

implementate Standardele Programului Pas cu Pas și  este realizat  

Curriculumul Național  conform Planului- cadru. 

 E de menționat faptul că 5 copii din instituție au studiat în baza unui 

PEI, după curriculm modificat conform necesităților și particularităților 

elevilor și un copil cu CES a parcurs programa școlară  cu adaptări 

curriculare în scopul asigurării unui proces educațional de calitate și  a 

progresului acestuia. 

 Rapoartele prezente în instituţie, cataloagele şcolare demonstrează că 

Curriculum Naţional se aplică şi se adaptează de către cadrele didactice 

în condiţiile instituţiei și necesitățile unor copii și familii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 12p 

Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu 

finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

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

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi  1. Documentația școlară obligatorie a pedagogului: Plan-cadru, Portofoliul 

profesional, Proiectarea de lungă durată, Repere și ghiduri metodologice 

la disciplinile școlare, Standardele de competență profesională, 

Referențialul de evaluare, Instrucțiunea privind managementul temelor 

pentru acasă etc.; 

2. Schema orară, Orarul; 

3. Registrul orelor înlocuite; 

4. PEI-uri pentru copiii cu CES; 
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5. Portofoliul CMI; 

6. Portofoliul Comisiilor metodice; 

7. Portofoliul elevului;  

8. Note informative despre controalele tematice realizate;  

9. Analiza și interpretarea testelor de evaluare sumativă;  

10. Fișe de autoevaluare completate de către cadrele didactice și 

manageriale; 

11. Chestionare pentru părinți;  

12. Catalogul școlar. 

Constatări   Prin controalele planificate și desfășurate se monitorizează  periodic 

procesul de proiectare a predării-învățării-evaluării/autoevaluării. Realizarea 

curriculumului naţional/a curriculumului adaptat sau modificat este 

planificată în concordanță  cu documentele de politici interne, planificările 

de lungă durată la disciplinele de studiu și PEI-urile copiilor cu CES.   

 Administrația instituției monitorizează, prin proceduri specifice 

(asistențe, interasistențe, controale inopinate și tematice, activități 

publice.mese rodunde, discuții individuale cu părinții-la necesitate etc.), 

realizarea curriculumului (inclusiv PEI). Rezultatele monitorizării 

procedurii de realizare a curriculumului sunt discutate la ședințele CA, CP, 

CM, rapoartele semestriale și anuale ale cadrelor didactice, ale directorului 

adjunct pe instruire. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

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

instituționale și naționale 

Dovezi  1. Plan de dezvoltare strategică al instituției; 

2. Proiect managerial anual de activitate al instituției;  

3. Baza de date cu referire la formarea continuă și atestarea cadrelor 

didactice; 

4. Planul de formare profesională continua a cadrelor didactice și a 

cadrelor de conducere;  

5. Compartimentul din Planul managerial anual al instituţiei privind 

activitatea metodică şi de organizare a procesului instructiv-metodic;   

6. Contractele individuale de muncă din anul şcolar 2021-2022;  

7. Ordinele de angajare din anul şcolar 2021-2022;  

8. Planul de activitate a şcolii tânărului specialist;  

9. Planul de activitate şi raportul despre activitatea mentorilor. 

10. Certificate de absolvire a cursurilor de formare continuă; 

11. Portofoliul profesional al cadrului didactic; 

12. Portofoliile comisiilor metodice; 

13. Harta diagnostică a cadrelor didactice din instituție; 

14. Seminar “Dezvoltarea competențelor digitale”. Modulul: Instrumentele 

tablei interactive WorkSpace și ale sistemului de testare TurningPoint în 

procesul de învățare-predare-evaluare, certificate de participare. 

Constatări  Planurile strategice și operaționale ale instituției de învățământ cuprind 

programe și activități de recrutare și de formare continuă a cadrelor 

didactice și auxiliare din perspectiva nevoilor individuale, instituționale 

și naționale. Tot personalul didactic al instituţiei a făcut formare în 

domeniul educaţiei incluzive și formare profesională continuă în ultimii 

5 ani. 

 5 cadre didactice dețin titlul de formator național în cadrul Programului 

Pas cu Pas, iar 2 cadre didactice sunt formatori naționali în domeniul 
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incluziunii educaționale și autori ai Conceptului și Ghidului 

Individualizarea procesului educational prin adaptări curriculare  

(Galben Svetlana și Bossa Angela).  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi  1. Statele de personal; 

2. Lista de evidenţă a personalului didactic;  

3. 2020-2021; 

4. Schema de încadare a personalului;  

5. Lista de evidenţă a patrimoniului instituţiei;  

6. Lista de evidenţă a fondului de carte a bibliotecii şcolare;  

7. În fiecare cabinet este instalat calculator conectat la internet;   

8. Registrul de ordine privind angajarea, transferul și eliberarea personalului 

didactic și auxiliar; 

9. Contracte de muncă; 

10. Fișa postului și fişe de evaluare; 

11. Atribuțiile funcționale ale membrilor administrației din instituție; 

12. Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului 

didactic; 

13. Matricea de normare a timpului de lucru pentru perioada ianuarie- mai 

2022; 

14. Fișe de evaluare pentru Sporul de performanță;  

15. „Regulament cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporului cu 

caracter specific” discutat la CP nr.4 din 05.01.2020;  

16. Referințe pentru cadrele didactice. 

17. Procurarea inventarului sportiv 

Constatări  Instituția de învățământ dispune de un număr suficient de cadre didactice 

și auxiliare pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculum-ul 

național, ajustându-le continuu la  rigorile actuale și asigurând un proces 

educațional performant. 

 Personalul didactic și nondidactic este angajat prin ordin şi contracte 

idividuale de muncă. Sunt prezente şi completate: fișa postului, cartea de 

ordine scriptic, statele de personal, contracte de muncă. În scop de 

motivare și stimulare a performanței în instituție, traditional, se 

organizează excursii pentru cadre didactice și personal auxiliar, premierea 

angajaților, mulțumiri exprimate prin ordine și diplome. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

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

procesul educațional 

Dovezi  1. Portofoliul profesional al cadrului didactic; 

2. Portofoliul comisiilor metodice; 

3. Calculatoare conectate la internet; 

4. Tablă interactivă, proiectoare, televizoare, softuri educaționale; 

5. Proiecte didactice ale activităților desfășurate; 

6. Proiect tipologic: Discursuri didactice aplicative –„Softul educațional – 

mijloc de stimulare a motivației pentru învățare.” în  atelierul de formare 

a cadrelor didactice din 27.10.2020; 

7. Notă informativă „Aspecte didactice și modalități de utilizare a 
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dispozitivelor digitale inteligente în procesul educațional. Calculatorul- 

instrument transdisciplinar.” CP din 17.04.20221; 

8.  Raport de activitate a comisiei metodice; 

9. Proiectările de lungă durată a cadrelor didactice;  

10.  Proiectarea unităţilor de învăţare şi a activităţilor didactice;  

11. Notele informative a controalelor tematice din anul de studii 2021-2022;  

12. Fişe de asistenţă și inerasistențe la ore;  

13.  Instruirea cadrelor didactice privind utilizarea TIC-ului, în procesul 

educațional. 

Constatări  O atenție sporită în instituție se acordă formării cadrelor didactice în 

implementarea Standardelor de eficiență a învățării și a Standardelor 

Programului Pas cu Pas prin intermediul Instrumentului de dezvoltare 

profesională pentru îmbunătățirea calității practicilor educaționale în clase 

de copii. 

  Instituția monitorizează  și asigură centrarea activității pe  Standardele 

de eficiență a învățării, utilizarea resurselor educaționale, aplicarea 

strategiilor interactive, inclusiv a TIC în procesul de predare-învățare-

evaluare. În instituție se atestă progres în privința aplicării, de către cadrele 

didactice a strategiilor interactive și a tehnologiilor informaționale, în 

procesul de predare-învățare-evaluare. În perioada pandemiei, învățătorii 

au excelat în acest domeniu și continuă să-și dezvolte competențele digitale 

în cadrul webinarelor educație online. 

 Aplicarea strategiilor didactice interactive, a TIC este monitorizată prin 

observări, analizarea rapoartelor, verificarea proiectelor didactice, schimb 

de experiență a cadrelor didactice, exemple de bune practici, studierea 

experienței avansate etc.. 

 Cadrele didactice continuă autoinstruirea prin accesarea bibliotecii 

digitale Educație online și aplicarea competențelor dezvoltate.  

 În instituţie sunt 17 calculatoare unite la reţeaua de internet, 

calculatoarele fiind accesibile atât elevilor, cât și cadrelor didactice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2p Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p 

Punctaj acordat: - 

1,50p 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

eficiență a învățării 

Dovezi  1. Curriculumul național; 

2. Ghidul de implementare a curriculumului național; 

3. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în 

învățământul primar; 

4. Proiectări de lungă durată, proiecte didactice la zi orientate pe formarea 

de competențe și centrare pe copil; 

5. Registrul activităților asistate; 

6. Fișe de asistență la activități;  

7. Note informative ale directorului adjunct pe instruire privind 

monitorizarea  realizării conținuturilor conform  proiectelor de lungă 

durată la disciplinile școlare;  

8. Raportul de activitate al directorului adjunct pe instruire; 

9. Notă informativă „Eficiența planificării și realizării activităților 

extrașcolare în instituție”, CA; 

10. Control tematic Monitorizarea elaborării proiectării didactice de lungă 

durată pentru anul curent de studii;   

11.  Asistenţe la ore în scopul monitorizării implementării curriculumului 
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național;   

12. Întruniri metodice organizate la nivel de instituție și de către  DGETS;   

13.  Participarea la stagii de formare continuă și realizarea schimbului de 

experiență cu diseminarea bunelor practici;   

14. Organizarea activităților de mentorat  de inserție profesională pentru 

tinerii specialiști și la necesitate;   

15.  Susținerea cadrelor didactice pentru obținerea gradelor didactice. 

Constatări  Cadrele didactice elaborează proiecte didactice de lungă și scurtă durată, 

elaborate în conformitate cu principiile educației centrate pe elev, pe 

formarea de competențe  și în baza Standardelor de eficiență a învățării. 

Proiectele de lungă durată sunt discutate în cadrul ședinței Comisiei 

metodice, coordonate de către directorul adjunct și aprobate de  către 

directorul instituției. Notele informative despre calitatea lor sunt prezentate 

la CA. 

  Proiecele didactice satisfac necesitățile individuale ale elevilor, prin 

sarcini diferențiate, diverse forme de organizare (lucru în perechi, grup mic, 

grup mare) etc..  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

copilului 

Dovezi  1. Standardele de eficiență a învățării; 

2. Evaluarea copilului în baza metodologiei Programului Pas cu Pas și 

conform potențialului intelectual al acestuia (abordare individualizară a 

evaluării copiilor cu CES); 

3. Portofoliul  cadrului didactic, al clasei și al elevului; 

4. Respectarea Instrucțiunii privind „Managementul temelor pentru acasă 

în învățământul primar,, Ordinul 38-ab din 03.09.2019. Notă 

informativă cu referire la  specificul temelor pentru  acasă; 

5. Respectarea Instrucțiunii privind completarea Catalogului școlar; 

6. Catalogul școlar; 

7. PEI-uri pentru copiii cu CES; 

8. Raport semestrial/anual al învățătorului referitor la gradul de realizare a 

curriculumului la disciplinele școlare; 

9. Prezența Raportului de monitorizare a evoluției elevului;  

10. Raport semestrial/ anual de monitorizare a activității clasei de elevi, 

elaborat de către diriginte; 

11. Notă informativă cu referire la „Constatările analitico-deductive pe 

marginea investigațiilor de monitorizare a completării cataloagelor 

școlare la disciplinile de studiu ” (CA); 

12. Teste de evaluare elaborate de cadrele didactice;  

13. Analize și interpretări ale testelor de evaluare sumativă;  

14. Rezultatele testelor naționale cl. a IV-a la Limba și literatura română și 

Matematică  

Constatări  În instituție se desfășoară sistematic evaluarea rezultatelor învățării în 

conformitate cu  Standardele și Referențialul de evaluare aprobate,  

urmărind evoluția fiecărui copil. 

 Cadrele didactice evaluează rezultatele şcolare în conformitate cu 

standardele de evaluare, dar și cu potențialul individual al fiecărui copil - 

fapt confirmat prin asistenţa la ore, înregistrările în catalogul clasei, notele 

informative/rapoartele semestriale și anuale ale cadrelor didactice și ale 
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directorului adjunct pe instruire prezentate la CP, CA, CM.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu 

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

operațională 

Dovezi  1. Planul activității educative pentru anul de studii 2021-2022; 

2. Orarul activităţilor extracurriculare;  

3. Planul anual al cercurilor şi secţiilor sportive;  

4.  Proiectele de lungă durată  la cercuri;  

5.  Cererile de inscriere în cercurile şi secţiile sportive din instituţie; 

6.  Fișe de asistență la activități; 

7. Participarea în cadrul activităților la nivel municipal (expoziții tematice, 

numere artistice, concursuri etc.). 

Constatări  În cadrul instituției lunar se desfășoară activități extracuriculare inițiate de 

cadrele dudactice, elevi, părinți, DGETȘ în scopul asigurării integrării 

sociale a elevilor și dezvoltării apartenenței la grup și comunitate și în 

concordanță cu obiectivele curriculare unde sunt implicați toi elevii. 

Activitățile inițiate reflectă misiunea școlii, valorificând potențialul copiilor 

și familiilor acestora. Inițiativele din partea părinților și copiilor sunt 

binevenite și preluate, iar cadrele didactice/părinții se implică activ, 

facilitând implicarea copiilor în activități de voluntariat și de caritate.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

conformitate cu standardele (inclusiv pentru elevii cu CES care beneficiază de curriculum modificat 

și/ sau PEI). 

Dovezi  1. Asigurarea elevilor în proporție de 100% cu manuale școlare;   

2. Biblioteca dispune de o sală de lectură cu un fond de carte bogat, dotată 

cu un calculator conectat la internet;   

3. Fișe de monitorizare  a activității cadrului didactic (mediul educațional) 

în baza Instrumentului de dezvoltare profesională pentru îmbunătățirea 

calității practicilor educaționale;  

4. Rapoarte de evaluare a copiilor cu CES de la SAP; 

5. Plan  de activitate anual  al CDS; 

6. Dovezi de asigurare a sprijinului individual pentru elevi pentru a obține 

rezultate în conformitate cu standardele învățării și potențialul intelectual 

al copilului (probe de evaluare  adaptate, elaborate în funcție de 

particularitățile individuale ale copiilor); 

7. Dosarele copiilor cu CES (CREI); 

8. Proiecte didactice zilnice la discipline cu specificarea aspectelor privind 

implicarea copiilor cu CES în procesul educational (CA și CM -adaptări 

și modificări curriculare pentru fiecare copil); 

9. Raport semestrial/ anual al cadrelor didactice, CDS, psihologului; 

10. Planul de activitate şi procesele-verbale ale şedinţelor de consiliere a 

psigologului școlar. 

Constatări  Instituţia asigură sprijin individual elevilor pentru obținerea rezultatelor 

conform standardelor și PEI-ului confirmat prin convorbiri şi discuţii 

individuale, adaptări și mpodificări, activități de sprijin, asistenţe la ore, 

chestionare ale elevilor, consultații, consiliere psihopedagogică, lucrul 

cu copiii dotați. 

 Instituția asigură  implicarea elevilor cu CES atât în cadrul activităților 

curriculare, cât și a celor extrașcolare „Tradiții și Obiceiuri de Crăciun, 
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Caravana de Crăciun, Iarmaroc de caritate, Ziua Pământului, Ziua Apei 

etc.. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 13,50 p. 

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

educațional 

Domeniu: Management 

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

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

decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi  1. Prezența CREI 

2. 17  calculatoare/laptop-uri;  

3. 2 tablete;  

4. 1 tablă interactivă 

5. Internet (wi-fi);  

6. Fiecare clasă   dotată cu mini- bibliotecă; 

7. Biblioteca instituției dotată cu diversă literatură și videotecă cu soft-uri 

educaționale;  

8. Săli dotate cu vestiare și blocuri sanitare, WC-uri separate pentru u fete 

și băieți;  

9. Pavilioane pentru organizarea și desfășurarea activităților în aer liber 

(fortificarea sănătății);  

10. Rezultatele evaluării inventarierii bunurilor materiale. Proces-verbal, 

CA; 

11. Avizarea bugetului instituției 2021. Proces-verbal, CA; 

12. Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și 

secundar general; 

13. Ordinul MECC nr. 581 din 24.06.2015. Standardele minime de dotare a 

școlilor și leceelor cu mijloace TIC; 

14. Hotărârea Ministerului Sănătății și Protecției Sociale nr. 21 din 

29.12.2005.  Igiena, reguli și normative sanitaro-epidemiologice; 

15. Legea Securității și Sănătății în muncă nr.186 din 10.07.2008; 

16. Documente de achiziție a echipamentelor pentru dotarea bibliotecii 

școlare și a celor din sala de clasă; 

17. Contracte de conectare la internet, abonamente ”Poșta Moldovei”; 

18. Plan de dezvoltare strategică a instituției; 

19. Planul de activitate al Bibliotecii, Panou Informațional, Registrul de 

Evidență a manualelor școlare; 

20. Normative de dotare minimă de uz general ale laboratoarelor școlare; 

21. Notă informativă ”Cu privire la asigurarea elevilor cu manuale școlare, 

CA octombrie 2021”; 

22. Registrul de evidență  a literaturii artistice pentru elevi;  

23. Registrul de evidență a manualelor eliberate în clasă; 

24. Arenda gratuită  a manualelor școlare; 

25. Fișa de evaluare a bibliotecii; 

26. Registrul de evidență a bunurilor. 

Constatări  Pentru asigurarea accesului elevilor la resursele educaţionale instituţia a 

coordonat orarul lecţiilor cu orarul activităţilor extracurriculare; a dotat în 

mare măsură  biblioteca, sălile de clasă   cu literatură, materiale didactice, 

dispozitive digitale.   Se   asigură participarea copiilor și apărinților în 

procesul  decizional refertor la optimizarea resurselor  și  valorificarea 

acestora  la necesitate.  Dar  sunt reserve la amenajarea și dotarea  sălii și a 
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terenului de sport-obiectiv preconizat în Planul de dezvoltare strategică al 

instituției. Lipsa sălii sportive conform   cerințelor și a terenului sportiv. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2p Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75p 

Punctaj acordat: -

1,50p 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI 

Dovezi  1. Plan de dezvoltare strategică a instituției; 

2. Proiectul managerial anual de activitate; 

3. Baza de date SIME a instituției; 

4. Rapoarte semestriale și anuale cu privire la evaluarea  elevilor; 

5. Susținerea testării naționale în baza testelor individualizate de către elevii 

clasei IV-a, care au studiat în baza curriculumului modificat; 

6. Tabelele de performanță ale elevilor; 

7. Portofoliile elevilor; 

8. Rezultatele elevilor la evaluarea națională a ciclului primar; 

9. Procesele verbale ale CP și CA, Comisiei metodice; 

10. Procese- verbale ale CMI; 

11. Proiecte ale activităților extrașcolare organizate (expoziții de lucrări, 

concursuri de desene, poezii, esee etc.); 

12. Ordine/diplome de mulțumire, stimulare. 

13. Raport pentru anul de studii 2020-2021 cu privie la activităţile 

curriculare şi extraşcolare şi rezultatele participării elevilor.  

Constatări   Dat fiind faptul că instituția implementează metodologia programului Pas 

cu Pas care  are un specific la compartimentul înregistrării performanțelor 

copilului  reflectate prin diverse materiale/lucrări ale acestuia, într-un 

portofoliu individual potențialul   manifestat nu  se înregistrează într-o bază 

de date. La fel, și rezultatele nivelului de  parcurgere a curriculumului 

modificat de către copilul cu CES nu sunt  înregistrate.   Toate rezultatele 

copiilor, inclusiv ale copiilor cu CES sunt analizate, monitorizate și 

reflectate în rapoartele de performanță și portofoliile elevilor. În instituție 

sunt create posibilități de manifestare a potențialului creativ al fiecărui 

copil, indiferent de potențialul intelectual și fizic al acestuia. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi  1. Proiect managerial anual de activitate al instituției; 

2. Planuri de activitate ale directorilor adjuncți, CDS, psihologului școlar; 

3. Planul de activitate al Consiliului elevilor; 

4. Portofoliul Comisiei metodice, Compartimentul Evaluare (autoevaluarea, 

evaluarea reciprocă); 

5. Rapoarte cu privire la rezultatele evaluării la disciplinele școlare; 

6. Analiza rezultatelor evaluărilor (tabele/diagrame cu analiză comparativă); 

7. Rezultatele controlului intern cu privire la adaptarea elevilor în clasele I. 

Teste psihologice cu privire la formarea colectivului de elevi. Raport al 

psihologului școlar. 

Constatări  Instituția are o politică de valorificare și promovare a fiecărui elev în 

dependență de potențialul individual. Rezultatele școlare sunt raportate 

familiei confidențial cu accent pe evoluția copilului în raport cu sine și 

reflectă o apreciere pozitivă a performanțelor în scopul încurajării și 

motivării copilului în trasarea propriului plan de dezvoltare. În instituțiese 
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crează posibilități de manifestare a potențialului creativ al elevului prin 

activități formale și non-formale. Fiecare copil este valoros și deosebit. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  1. Plan de dezvoltare strategică al instituției; 

2. Proiect managerial anual de activitate al instituției; 

3. Plan de activitate a comisiei metodice, CDS, CREI, psihologului școlar; 

4. Portofoliul  comisiei metodice; 

5. Fișe de asistență la activități; 

6. Rapoarte ale evoluției  copiilor; 

7. Documente CMI;  

8. Plan- cadru al Programului Pas cu Pas și obiectivele de dezvoltare 

(Activități de învățare în grup și Proiecte tematice);  

9. Proiect didactice de lungă durată și zilnice; 

10. Portofoliile elevilor și fișe de lucru;  

11. Portofoliile cadrelor didactice; 

12. Procese- verbale ale Consiliului Metodic, CMI, CDS; 

13. Planificarea, organizarea și desfășurarea proiectelor de grup (fotografii, 

postere realizate în grup acroșate pe pereți în clase și pe pereții holurilor); 

14. Lista literaturii metodice; 

15. Scenarii de proiecte/ activități educative, extrașcolare. 

Constatări  Instituția activează în baza Programului educațional Pas cu Pas, unul din 

principiile de bază a căruia este învățarea prin cooperare. Astfel, fiind la 

maxim promovată învățarea interactivă, învățarea individuală și de grup, 

învățarea prin descoperire și explorare se dezvoltă continuu capacitățile de 

evaluare, evaluare reciprocă și autoevaluare obiectivă și critică. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6,50p 

 

Dimensiune IV Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția creează condiții de organizare și 

realizare a unui proces educațional de 

calitate. 

 Spațiile școlare adecvate particularităților 

de gen.   

 Implementarea   programului de 

alternativă Pas cu pas, care  are la bază  

valorile democratice reflectate în cele  

șapte dimensiumi (ISSA) -  racordare la 

cerințele evoluției societății. 

 Cadrele didactice care posedă capacități 

reflexive, valorifică eficient resursele 

educaționale, umane și materiale în raport 

cu finalitățile stabilite prin curriculumul 

național. 

 Toți copiii demonstrează angajament și 

implicare eficientă în procesul educațional. 

 Instituţia fiind asigurată cu personal 

 Lipsa sălii de sport și a 

terenului de sport amenajat 

conform cerințelor. 

 Insuficiența mobilierului 

reglabil  pentru elevi. 

  Lipsa logopedului. 

 Lipsa dotării instituției cu 

sistemul anti-fum. 

 Lipsa sistemului video de 

monitorizare a situației în 

interiorul și exteriorul 

instituției. 
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didactic şi auxiliar calificat conform 

normativelor în vigoare prestează servicii 

de calitate.  

 Prezența unei structuri asociative a elevilor 

și părinților, selectată în mod democratic, 

asigură participarea la luarea deciziilor cu 

privire la toate problemele ce vizează 

educaţia copiilor.  

 Instituţia de învăţământ monitorizează 

înregistrarea şi evidenţa datelor privind 

progresul şi dezvoltarea fiecărui elev, 

reflectată în Sistemul SIME.  

 Pedagogii  se  profilează continuu, 

dezvoltându-și competența digital car 

econtribuie benefic  la utilizearea TIC-ului 

în procesul de predare-învățare-evaluare, 

valorificînd diferse platforme, instrumente 

și softuri educaționale.  

 Administraţia instituţiei are elaborate 

proceduri de informare periodică a 

părinţilor, a reprezentanţilor legali, despre 

rezultatele copiilor lor la nivel de clasă, 

prin diferite mijloace.  

 Se asigură creșterea profesională prin 

formarea continuă a cadrelor didactice.  

 

Oportunități Riscuri 

 Proces educațional  în continuăa 

perfecționare orientat spre  satisfacerea 

necesităților fiecărui copil și familii. 

 Suprasolicitarea instituției și a cadrelor 

didactice. 

 Valorificarea  de către MEC, CRAP, SAP, 

ONG-uri atât a instituției, cât și  a cadrelor 

didactice în scopul diseminării bunelor 

practici orientate pe  educație centrată pe  

cel ce învață (inclusiv a  experienței 

incluziunii educaționale). 

 Eficientizarea organizării activității 

didactice. 

 Prin informarea periodică a părinţilor 

referitor la activitatea clasei, performanțele 

copilului, dar și activitatea   școlii, în 

general,  se valorifică familia care își 

perfecționează continuu  capacitățile 

psiho-pedagogice ce conduc la o 

sincronizare armonioasă și finalități 

scontate. 

 Scăderea calității  

procesului educațional la 

disciplina Educație fizică. 

 Insuficiența mobilierului 

reglabil  pentru elevi 

conduce la riscul de lezare a  

ținutei. 

 Imposibilitatea acordării 

serviciului logopedic. 

 Prezența continuă a 

problemelor logopedice la 

copii conduce la   stagnarea 

progresului   acestora. 

 Securitate 

insuficientă în caz de 

incendiu. 

  Scăderea nivelului 

de securitate a 

copiilor și  a păstrării 

bunurilor materiale. 

 

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

echității de gen 

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

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

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

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

interrelaționării genurilor 

Dovezi  1. Plan de dezvoltare strategică al instituției; 

2. Proiect managerial anual de activitate al instituției; 

3. Proiectul de activitate al psihologului școlar; 

4. Planul ședințelor Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copilului; 

5.  Planul de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; 

6.  Politica de protecție a copilului, aprobată la ședința Consiliului de 

administrație, proces-verbal; 

7. Activități în cadrul Zilei internaționale pentru Toleranță; Săptămâna 

voluntarului; Decada circulației rutiere etc.;  

8. Convorbiri cu medicii pe grupe de clase și de gen; 

9. Raport Statistic anual; 

10. Portofoliul Comisiei Metodice.  Consiliere și dezvoltare personală și 

a conducătorilor de cerc; 

11. Procese-verbale ale ședințelor de părinți; 

12. Activități de informare în privința echității de gen; 

13. Proiectarea didactică la disciplina Dezvoltarea Personală și Educație 

moral-civică; 

14. Activități de voluntariat; 

15. Notă informativă CM din decembrie 2020 cu privire la „Egalitatea de 

gen în instituție”.  

Constatări   În instituție se implementează politicile naționale și programe de 

promovare a echității de gen, se informează  prin diverse acticvități și căi 

elevii și părinții   referitor la asigurarea de șanse egale pentru educație, 

respectul pentru demnitatea celorlalți. Se introduc permanent în planurile 

strategice și operaționale activități de prevenire a discriminării de gen, 

asigurând servicii de consiliere și orientare în domeniul interrelaționării 

genurilor. 

  În Planul activităților extrașcolare sunt indicate acțiuni la care participă 

atât fete, cât și băieți: Ziua Înternațională pentru Toleranță; Săptămâna 

voluntarului; Decada circulației rutiere etc..  

 Consilierile psihologice oferite copiilor și familiilor acestora, la 

necesitate, asigură orientarea în domeniul interrelaționării genurilor și 

anticipă problema gender. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi  1. Discuții cu copiii (la necesitate); 

2. Proiectarea didactică la disciplinele Dezvoltare Personală și Educație 

moral-spirituală; 

3. Seminar cu cadrele didactice Egalitatea de gen realități și perspective; 

4. Activități cu copiii și părinții privind modalitățile de gestionare a 

situațiilor-criză în rândul clasei de elevi și în familie. Construirea și 

menținerea relațiilor eficiente în clasă și acasă. Comisia pentru Protecția 

Drepturilor Copilului. Proces-verbal;  

5. Ședința Consiliului elevilor referitor la informarea cu privire la echitatea 

de gen în educație - aspect important în prevenirea primară a riscurilor 
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privind bunăstarea copilului. Proces-verbal;  

6.  Spații școlare conforme particularităților de gen (blocuri sanitare 

separate, dulăpioare pentru fiecare copil). 

Constatări  Instituţia asigură formarea cadrelor didactice în domeniul echităţii de gen 

prin seminare, cursuri de formare reflectate în rapoarte, planul instituţiei. 

 În cadrul CA sunt planificate resurse necesare pentru procurarea literaturii 

și a materialelor didactice care promovează echitatea de gen. 

 În instituţie sunt asigurate spaţii adecvate particularităţilor de gen: blocuri 

sanitare separate pentru fete și băieți  în  fiecare sală de clasă, dulapuri 

individuale per copil. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-

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

Dovezi  1. Curriculum-ul la disciplinele de studiu axat pe dimensiunea tratării 

adecvate a problemei genurilor; 

2. Curriculumul disciplinei Dezvoltare personal și Educație moral-spirituală; 

3. Portofoliul Comisiei metodice. Consiliere și Dezvoltare personală; 

4. Proiecte didactice cu tematica echității de gen; 

5. Mese rotunde cu părinții cu tematica eliminării stereotipurilor și 

prejudecăților legate de gen; 

6. Includerea tuturor, atât a băieților, cât și a fetelor, în activități curriculare 

și extracurriculare. Scenariul festiv al sărbătorii „Primul sunet-2021”; 

7. Chestionare/elevi/părinț; 

8. Boxa pentru sugestii și reclamații.  

Constatări  În instituție nu există probleme legate de echitatea gender. Copiii mici (6-

11 ani) sunt prietenoși, respectuoși, afectuoși, comunicativi. 

 Majoritatea cadrelor didactice conform rezultatelor chestionării elevilor 

demonstrează comportament nediscrimatoriu în raport cu echitatea de gen. 

 Elevii sunt familiarizaţi cu conceptele educaţiei de gen prin discuţii. 

 Cadrele didactice utilizează, în cadrul orelor, strategii și tehnologii 

didactice interactive, cooperante şi socializante, asigurând promovarea 

echității de gen, acceptarea diversității și valorizarea rolului social al 

fiecărui copil. 

 În instituție activează cercuri după interese (Cercul de floristică, Cercul 

de sport, Cercul de artă oratorică etc.) în care cu succes activează atât fetele, 

cât și băieții care sunt laureați ai concursurilor locale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6p 

 

Dimensiune V 

 

Puncte forte Puncte slabe 

Echitatea de gen  este asigurată 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. 

 Viziunea și misiunea instituției vizează formarea 

unei atitudini și comportament sensibil la gen; 

Prin  planurile strategice și operaționale a 

activităților de prevenire a discriminării de gen  se 

 Absența activităților 

de instruire privind 

echitatea de gen 

pentru cadrele 

didactice la nivel de 

municipiu și instituție. 

 Necunoașterea de 

către părinți/copii, în 
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asigură servicii de consiliere și orientare în 

domeniul interrelaționării genurilor. 

 Comportamentul nediscriminatoriu   în raport cu 

genul se formează prin prisma activităților 

curriculare și extracurs, asigurând  eliminarea 

stereotipurilot și prejudecăților legate de gen. 

  Planificarea eficientă a resurselor contribuie 

promovarea  echității de gen. 

 Cadrele didactice încuragează, sprijină și 

stimulează participarea fetelor și a băieților în egală 

măsură în diverse activități curriculare și 

extracurriculare. 

special  familiile 

social-vulneproblema 

gender. 

  Prezența la unii 

părinți a 

steriotipurilor privind 

încurajarea reacțiilor 

agresive ale fetelor 

față de băieți. 

 Oportunități Riscuri 

  Planificarea  mai multor activități care recflectă 

problema gender. 

 

 Posibilitatea imitării 

de către copii a 

comportamentelor 

adulților din fimalie 

ce vin în contradicție 

cu valorile promovate  

de către instituția de 

învățământ. 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția asigură securitatea și protecția tuturor copiilor 

prin prezența documentației tehnice la nivel și 

monitorizarea permanentă a respectării normelor 

sanitaro- igienice. 

 În instituție se dezvoltă și se consolidează parteneriate 

comunitare în vederea protecției integrității fizice și 

psihice a fiecărui elev prin proiectarea în documentele 

interne,a activirtăților de colaborare cu familia, 

comunitatea. 

 Bază materială dezvoltată  conform cerințelor actuale, 

care asigură protecția și securitatea copiilor 

 Instituția oferă servicii de suport pentru promovarea 

unui mod sănătos de viață.   

 Implicarea tuturor copiilor în mai multe activități de 

promovare a modului sănătos de viață. 

 Copiii și părinții participă la procesul decizional 

referitor la unele aspecte ale vieții școlare. 

 Școala pregătește  copii care să conviețuiască într-o 

societate interculturală bazată pe democrație. 

 Instituția acceptă toți copiii, indiferent de naționalitate, 

gen, origine sau stare socială, apartenență religioasă, 

stare a sănătății și creează condiții optime pentru 

realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în 

procesul educational. 

 Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt 

incluzive, nediscriminatorii și respectă diferențele 

individuale. 

 Dezvoltare profesională  continuă a cadrelor didactice 

 Legislaţie financiară restrictivă. 

 Școala primară - instituție cu 

sold negativ conform formulei 

de finanțare. 

 Resurse bugetare insuficiente. 

 Imperfecțiunea legislativă: nu se 

asigură familiile copiilor cu 

disabilități grave cu asistenți 

personali. 

 Lipsa logopedului  în școală. 

 Număr mare de copii în clase 

din considerentul soldului negativ. 

 Arderea profesională a cadrelor 

didactice. 

 Lipsa sălii de sport și a terenului 

de sport amenajat conform 

cerințelor. 

 Implicarea nesatisfăcătoare a 

comunităţii  locale în viaţa 

şcolii. 
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prin participarea la diverse formări, programe și 

proiecte educaţionale care contribuie la dezvoltarea 

competenențelor  primordial solicitate (competența 

dijitală- imperativ al timpului). 

  Instituția creează condiții de organizare și realizare a 

unui proces educațional de calitate prin îmbunătățirea 

continuă a resurselor umane și materiale, prin 

asigurarea activității consiliilor și comisiilor din 

instituție, prin modul transparent și echitabil al 

deciziilor. 

 Cadrele didactice valorifică eficient resursele 

educaționale și umane  în raport cu finalitățile stabilite 

prin curriculumul national implementat/adaptat sau 

modificat, prin metodologia Programului de alternativă 

Pas cu Pas. 

 Lipsa problemelor de gen, cosiderând vârsta copiilor 

din clasele primare (7-10 ani). 

Oportunități Riscuri 

 Cerere suprasolicitată. Respect și apreciere înaltă din 

partea părinților. 

 Rată mica de îmbolnăvire a elevilor, frecvență maxima 

la activități. 

 Implicarea părinților ca resursă umană și sponsori în 

organizarea unior activități. 

 Selectarea școlii de către familiile din comunitate ca un 

exemplu unde se respectă, se învață și se  trăiește 

democrație. 

 Realizarea unui proces educational de calitate unde 

copilul cu adevărat este subiect al educației. 

 Elaborarea proiectelor didactice personalizate și 

organizarea procesului educațional în conformitate cu 

principiile educației centrate pe elev și pe formarea de 

competențe. 

 Implicarea părinţilor şi a unor agenți economici în 

sprijinirea îmbunătăţirii bazei materiale a instituției. 

 Participarea în proiecte naționale și internaționale 

valorificând experienţa partenerilor în domeniul 

dezvoltării instituției și a procesului educational. 

 Dotare cu materiale, detergenti, dezinfectanți și utilaj de 

dzinfectare pentru asigurarea pritecției anticovid. 

 

 

 Imposibilitatea deschiderii 

grupelor cu program prelungit, 

până la ora 17.00 - solicitare a 

părinților, din cauza lipsei de 

finanțe cauzat de soldul negativ al 

bugetului școlii, care va fi urmat de 

scăderea numărului de elevi. 

 Lipsa asistentului personal 

pentru copilul cu grad sever al 

dizabilității impune mai multă 

atenție acestuia în detrimentul 

celorlalți copii. La fel, este mai 

solicitată familia-motivul 

neîncadrării în câmpul muncii. 

 Prezența problemelor 

logopedice. 

 Scăderea eficienței activității. 

 Creşterea migraţiei părinților  cu 

consecinţe negative  asupra copiilor 

lăsaţi în grija unui părinte/bunici,  

 Scăderea calității predării orelor 

de sport cu consecințe asupra 

sănătății.  

 

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completează pentru Raportul de activitate 

ce urmează a fi prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe]: 

 

Standar

d de 

calitate 

Punct

aj 

maxi

m * 

Anul de studiu 

2020-2021 

Anul de studiu 

20__-20__ 

Anul de studiu 

20__-20__ 

Anul de studiu 

20__-20__ 

 

Autoev

aluare, 

puncte 

Nivel 

realizar

e, % 

Autoev

aluare, 

puncte 

Nivel 

realizar

e, % 

Autoev

aluare, 

puncte 

Nivel 

realizar

e, % 

Autoev

aluare, 

puncte 

Nivel 

realizar

e, % 
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1.1 10 9,25 92,50% 9,50 95%     

1.2 5 5 100% 5 100%     

1.3 5 4,75 95% 4,75 95%     

2.1 6 6 100% 6 100%     

2.2 6 5,75 95% 5,75 95%     

2.3 6 5 100% 5 100%     

3.1 8 6,75 84% 6,75 84%     

3.2 7 7 100% 7 100%     

3.3 7 7 100% 7 100%     

4.1 13 12 92% 12 92%     

4.2 14 13,50 96% 13,50 96%     

4.3 7 6,50 95% 6,50 95%     

5.1 6 6 100% 6 100%     

Total  94,50 96% 94,75 96%     

 

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

la Total se va înscrie suma punctelor acordate prin indicatorii evaluabili. 

 

 

 

 

 

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

 

Anul de 

studiu 

Nr. total 

cadre 

didactice 

Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcăt

or 

2021-2022 19 9 6 4 0 

      

      

      

  

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:  

 

Anul de 

studiu 

Nr. total cadre 

de conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

se aprobă nu se aprobă 

2021-2022 3 3 0 

    

    

    

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului de conducere   Natalia Slusari _______________________ 
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