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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 Existența documentației tehnică, sanitaro-igienică și medicală pentru 

începerea procesului educațional: Raportul de autoevaluare privind 
pregătirea pentru redeschiderea instituțieinde învățământ, registru despre 
starea de sănătate a elevilor, autorizația sanitară de funcționare a instituției 
nr. 0011626

Persoana responsabilă de coordonarea activităților COVID-19 desemnată 
prin ordinul nr.62 din 27.08.2020.

Constatări Monitorizarea permanentă a normelor sanitaro-igienice.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj  acordat:  -
0,75

Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor pe
toată durata programului educativ
Dovezi Este asigurată paza și securitatea școlii și a teritoriului: prezența persoanei 

de serviciu la intrarea în instituție. 

Terenul școlii are gard și două porți de intrare.
Părinții și elevii sunt implicați în monitorizarea respectării normelor 
igienico-sanitare. 

Existența proceselor verbale ale adunărilor cu elevii și părinții acestora.

Este asigurată siguranța elevilor pe durata programului școlar: ordinul nr. 81
din 01.09.2020 Referitor la asigurarea seccurității vieții elevilor. Informarea
personalului instituției  și a elevilor cu referire la regulile de comportament 
în condiții epidemiologice de COVID-19

 În locuri special menajate, sunt acroșate panouri despre securitatea în 
traficul rutier, spălatul pe mâini, apărarea contra COVID-19, apărarea 
contra violenței.

Constatări Existența tuturor actelor referitoare la paza și securitatea acesteia.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj  acordat:  -
0,75

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil
Dovezi La începutul anului de studii a fost elaborat și aprobat prin ordinul nr.68 din 

01.09.2020 orarul lecțiilor. A fost elaborat graficul evaluarilor semestriale, 
astfel ca să nu fie mai multe de 1 pe zi.

Constatări Elaborarea  și  aprobarea  orarului  conform  cerințelor  instrucțiunii  privind
organizarea procesului educațional în condițiile predării simultane.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: -1,5 

4



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 Fiecare elev este asigurat cu un loc de lucru în bancă corespunzător înălțimii

sale și respectând regula distanței sociale pe timpul pandemiei COVID-19.

Constatări Instituția este aprovizionată cu mobilierul necasar.
Pondere și punctaj 
acordat 

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

Indicator 1.1.5. Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile etc.),
în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate
Dovezi Rețeaua Internet este disponibilă în toate sălile de clasă. Instituția dispune 

de echipamente, utilaje și dispozitive pentru asigurarea unui proces 
educațional de calitate. 

Constatări Dotarea instituției  cu materiale  de sprijin în conformitate  cu cerintele  de
securitate.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj  acordat:  -
0,75

Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund normelor
sanitare  în  vigoare  privind  siguranța,  accesibilitatea,  funcționalitatea  și  confortul  elevilor/
copiilor*(după caz)
Dovezi  Spațiile pentru pregătirea și servirea hranei nu sunt menajate conform 

cerințelor, dar normele sanitare sunt respectate, angajații au controlul 
medical. Documentația este completă: fișe tehnologice, meniurile, registele 
solicitate de CSP. Existența Planului de profilaxie a intoxicațiilor 
alimentare și a infecțiilor intestinale.

Constatări Fiecare elev este asigurat cu un loc la masă.  Cantina este dotată cu cele
necesare dar nu corespunde cerințelor actuale.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: -0,5 

Indicator  1.1.7. Prezența  spațiilor  sanitare,  cu  respectarea  criteriilor  de  accesibilitate,
funcționalitate și confort pentru elevi/ copii
Dovezi Blocul sanitar este situat separat și este suficient numărului  de elevi. La 

intrare în instituție este menajat spațiul pentru igienă, asigurat cu săpun și 
prosoape. 

Instituția a fost asigurată cu cantități suficiente de dezinfectanți atât pentru 
mâini cât și pentru suprafețe, dispune de un termometru noncontact pentru 
realizarea termometriei.

Constatări Blocul sanitar este funcțional și accesibil elevilor.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj  acordat:  -
0,75

Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă
Dovezi Instituția dispune de numărul necesar de extinctoare și ieșiri de rezervă.
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Pe coridoare sunt amplasate schemele de evacuare.
Constatări Instituția dispune de mijloace antiincendiare și ieșire de rezervă.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj  acordat:  -
0,75

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a
tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor
Dovezi Pe parcursul anului de studii se organizează activități de învățare și 

respectare a regulilor ce țin de securitatea rutieră, în mediul școlar și 
cotidian, prevenirea riscurilor în caz de calamități. Acestea se desfășoară în 
cadrul orelor de dezvoltare personală, ed. fizică, ed. tehnologică și pe 
perioda activităților transdisciplinare. 

Constatări Desfășurarea sistematică a activităților  pentru elevi și părinți  de învățare și
respectare a regulilor de siguranță și a acordării primului ajutor.

Pondere și punctaj 
acordat 

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

Total standard

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 Ord. nr.87 din 14.09.2020 referitor la constituirea GLI

Ord. nr.89 din 15.09.2020 referitor la constituirea comisiilor pentru 
drepturile elevilor.
Ord. nr. 91 din 17.09.2020 referitor la constituire Consiliului de Etică.

Constatări Reflectarea proiectării acestor acțiuni în proiectul instituțional.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj  acordat:  -
0,75 

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) și comunitare (servicii de
sprijin familial, asistență parentală etc.) pentru asigurarea protecției fizice și psihice a copilului
Dovezi Procedura ANET  este adusă la cunoștința personalului instuției și a 

părinților elevilor. Dat fiind faptul că sunt puțini elevi în instituție și aceștea 
fiind mereu sub supraveghere, cazuri de abuz nu sunt. 

Constatări Personalul  instituției  este  format  în  ceea  ce  privește  aplicarea  procedurii
ANET.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 0,5

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 Organizarea și desfășurarea activităților de tip informative cu referire la 
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combaterea violenței.

Constatări Organizarea periodică a activităților de prevenire și combatere a violenței.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj  acordat:  -
0,75

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 Cadrele didactice sunt mereu disponibile pentru a acorda sprijinul necesar

elevilor. Elevii cu CES în instituție nu sunt.   
Constatări -
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: - 1,5

Total standard

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 29. 11. 2020 Participare la sesiune cu genericul:

Consolidarea cunoștințelor și abilităților personalului managerial și 
didactic din școli și instituții rezidențiale pentru prevenirea COVID-19 
și a altor boli infecțioase, implementat de MECC în parteneriat cu CCF 
Moldova și cu susținerea financiară a UNICEF Moldova. 
01.10.2020 Vebinar organizat de CCF Moldova, MECC, UNICEF Moldova
Sesiune de informare online privind prevenirea și controlul COVID-19 în 
școli- 2,5 ore
12.11.2020 Atelierul de lucru on-line privind măsurile suplimentare 
necesare pentru realizare de către instituțiile de învățământ primar, 
gimnazial, liceal și professional ethnic în condițiile pandemiei cu 
coronavirusul de tip nou (COVID-19).
12.03.2021 Seminarul Consolidarea cunoștințelor și abilităților 
personalului managerial și didactic din școli și instituții rezidențiale 
pentru prevenirea COVID-19 și a altor boli infecțioase.
Directorul instituției a participat în perioada  22- 23 octombrie 2020 la 
sesiunea de formare cu referire la implementarea Reperelor metodologice 
privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educational
la distanță pentru instituțiile de învățămănt în anul de studii 2020-2021-
4ore.
Informarea  părinților  despre  riscul  de  imbolnăvire  cu  noul  tip  de
coronavirus COVID-19 și promovarea valorilor sănătății fizice a copiilor.

Constatări Cadrele didactice colaborează cu părinții și cu serviciile publice de sănătate.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: - 1,5

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  1.3.2. Asigurarea condițiilor  fizice,  inclusiv a  spațiilor  special  rezervate,  a  resurselor
materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională etc.)
pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor
Dovezi În curtea instituției a fost menajat spațiu atât pentru desfășurarea 
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activităților educaționale în aer liber cât și pentru diverse jocuri distractive 
pentru elevi. 

Constatări Instituția nu dispune de toate condițiile fizice în interior. Parțial acestea sunt
prezente în curtea școlii.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 0,5

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 Se respectă  de către cadrele didactice Managementul temelor pentru 

acasă în scopul evitării surmenajului elevilor.

Se organizează și se desfășoară periodic activități de formare și de 
informare a elevilor referitor la promovarea stării de bine. Acestea fiind 
realizate la început de an școlar, la fine de semestru și în perioada 
activităților transdisciplinare.

Pe parcursul anului s-au desfășurat așa activități ca: 
Convorbiri cu elevii  despre COVID19, 
Ziua Mondială a Spălatului pe mâini – I-IV -15.10.2020,
 Prevenirea Traficului de ființe umane- 16-23.10.20, 
Ziua internațională a toleranței -16.11.2020, 
Împreună pentru un internet mai sigur 25-30.01.2021, 
Săptămâna mondială pentru siguranța rutieră - 22-26.04.2021, 
Ziua europeană a siguranței rutiere- 10.05.2021, 
Ziua Mondială a Sănătății – 07.04.2021, 
Ziua Mondială a Imunizării – 26.04.2021, 
Activitate de informare și sensibilizare a elevilor Riscurile online, 
amenințările din mediul online – 21.04.2021
 

Constatări Organizarea  periodică  a  activităților  care  promovează  modul  sănătos  de
viață.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: -1,5 

Total standard

Dimensiune I
[Se va completa la

finalul fiecărei
dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
 Existența documentelor necesare

pentru activitatea instituției;
 Respectarea condițiilor necesare

pentru  activitate  în  timpul
pandemiei COVID-19

 Insuficiență  de  resurse
umane.( puțini elevi).

 Lipsa sălilor de sport și de
festivități.

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 a elevilor/ copiilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri și instrumente
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ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce țin
de interesul lor imediat
Dovezi În  instituție  se  organizează  activități  școlare  și  extrașcolare,  bazate  pe

nevoile și interesele elevilor.
Elevii participă la luarea deciziilor cu privire la toate problemele de interes
pentru ei;

Constatări Comunicarea eficientă   a elevilor  cu administrația  școlii  și cu personalul
didactic.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 0,5

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 Elevii  participă  la  luarea  deciziilor  cu referire  la  nevoile  personale,  sunt

valorizate opiniile acestora în cadrul lecțiilor. 
Constatări Elevii se implică activ la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes

pentru ei, la nivel instituțional.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 0,5

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 Elevii își pot exprima opinia atât direct ( cadrului didactic) cât și în format

scris (desen, anunț, etc.) acestea fiind afișate pe panoul informativ.
Constatări Existența fișelor, posterilor unde elevii și-au exprimat propria opinie.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 0,5

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
evaluare propriului progres
Dovezi Reieșind din numărul mic de elevi și vârsta acestora, aceștia sunt toți incluși

în soluționarea problemelor la nivel de colectiv.
Constatări Nu sunt înregistrate în instituție nici un caz de violență.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: -1,5 

Total standard

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
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  Sunt organizate periodic ședințe cu familiile elevilor care sunt implicați în

procesul decizional.  Statisticile  acestea se reflectă  în procesle verbale ale
adunărilor cu părinții. 
 Un  părinte  este  delegat  în  componența  Consiliului  de  administrație
(Drîmbulica Marcica).
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 În condițiile pandemiei, accesul părinților este restricționat și astfel toate
informațiile de sunt transmise în grupurile de Viber și Messenger a claselor..
Pe data de 12.05.2021 a fost organizată ședința cu părinții elevilor claselor a
IV-a,  la  care  s-a  adus  la  cunoștință  Regulamentul  de  organizare  și
desfășurare a testării naționale 2021.

Constatări Părinții sunt implicați în structurile decizionale ale instituției. 
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 0,5

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 Instituția  a  încheiat  acorduri  de parteneriat  cu  reprezentanții  comunității:

APL, Biblioteca și Casa de Cultură din s. Șalvirii Noi,  în scopul organizării
și desfășurării în parteneriat a activităților relevante dezvoltării potențialului
elevilor. 

Constatări Acordurile  de  parteneriate  cu  reprezentanții  comunității  sunt  prezente  în
instituție. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj  acordat:  -
0,75 

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 Un părinte, un elev și un reprezentant APL sunt membri ai Consiliului

de administrație: ord. nr. 80 din 01.09.2020

Constatări Părinții  participă  activ  în  luarea  de  decizii  și  se  implică  în  organizarea
activităților orientate spre o educație de calitate.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 1

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a comunității
la elaborarea documentelor programatice ale instituției,  la pedagogizarea părinților și implicarea
acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional
Dovezi La  fiecare  ședința  cu  părinții  are  loc  pedagogizarea  acestora,  ei  sunt  la

curent cu toate actele normative și informative. 
Constatări Asigurarea participării sistematice a părinților în procesul educațional.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: - 1,5

Total standard

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
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Dovezi În instituție se desfășoară activități ce promovează respectul pentru diversitatea 
culturală, etnică și lingvistică. De exemplu:Mărțișor – 01.03.2021,  Ziua 
drapelului – 27.04.2021, Zuia Europei – 10 mai,  11-14 mai activități în 
cadrul campaniei de informare în contextul Săptămânii Europene a 
Imunizării.

Constatări Ca rezultat  elevii  sunt  binevoitori,  se  respectă  unii  pe  alții  din  punct  de
vedere al culturii, etniei și religiei.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj  acordat:  -
0,75

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 Reeșind  din  numărul  mic  de  elevi,  aceștea  participă  la  activitățile

organizate la nivel de instituție. 
Constatări În școală se promovează cultura națională, lingvistică și religioasă.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 0,5

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 -
Constatări Toți elevii sunt de o etnie.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: - 1,5

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 Organizarea  și  desfășurarea  în  cadrul  instituției  a  saptămânii  ,,Non-

violență”, ianuarie, 2021.
Constatări Viziunea democratică a elevilor  se reflectă  în organizarea activităților  de

promovare a valorilor multiculturale la nivel de instituție.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: - 1,5

Total standard

Dimensiune II
[Se va completa la

finalul fiecărei
dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
 Atât elevii cât și părinții acestora

pot  participa  la  procesul
decizional;

 Acorduri de parteneriat încheiate
cu  instituțiile  accesibile  din
localitate;

 Organizarea  activităților
tematice  bazate  pe  interesele
elevilor.

 Motivația  scăzută  a  unor
elevi  de  a  participa  la
acivități;

 Indifirența  unor părinți  de
a se integra la activități de
acest gen.
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Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ
*Standard 3.1.  Instituția educațională cuprinde toți  copiii,  indiferent de naționalitate,  gen,
origine  și  stare socială,  apartenență religioasă,  stare a sănătății  și  creează condiții  optime
pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional
Domeniu: Management
Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire la
educația incluzivă (EI), a strategiilor de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a proiectelor de
asigurare a incluziunii prin activitățile multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de
sprijin pentru elevii cu CES
Dovezi Planul  strategic  și  operațional  pentru  2021-2026 se  bazează  pe politicile

statutului cu privire la educația incluzivă.
Constatări Planul de dezvoltare instituțională reflectă politicile educației incluzive.

În instituție nu sunt înregistrați copii cu CES.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 1

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 Înscrierea tuturor copiilor în clasa întâi, ord. nr. 29 din 01.04. 2021. Ținând

cont de prevederile și politicile educației incluzive. Constituirea comisiei de
școlarizare, ord. nr. 30 din 01.04.2021.
Organizarea zilei ușilor deschise pentru copiii de vârstă preșcolară.

Constatări
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 0,5

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 Raportul 1-edu. Registrul alfabetic al elevilor.

Listele copiilor de 6-16 ani coordonate cu APL I.
Constatări Instituția dispune de rapoartele necesare pentru evidența elevilor
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: - 1,5

Indicator  3.1.4. Monitorizarea  datelor  privind  progresul  și  dezvoltarea  fiecărui  elev/  copil  și
asigurarea activității  Comisiei  Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și  a serviciilor  de sprijin,  în
funcție de necesitățile copiilor
Dovezi Nu sunt elevi cu CES în instituție.
Constatări -
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 0,5

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile
specifice ale fiecărui elev/ copil și asigurarea unui Plan educațional individualizat (PEI), curriculum
adaptat, asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin
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Dovezi Nu sunt înregistrați elevi cu CES în instituție.
Constatări -
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: - 1,5

Total standard

Standard  3.2.  Politicile  și  practicile  din  instituția  de  învățământ  sunt  incluzive,
nediscriminatorii și respectă diferențele individuale
Domeniu: Management
Indicator  3.2.1. Existența,  în  documentele  de  planificare,  a  mecanismelor  de  identificare  și
combatere a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale
Dovezi Regulamentul de ordine internă;

Politica de protecție a copilului;
Planul anual al instituției 2020-2021;
Planul Strategic al instituției 2021-2026.

Constatări În toate actele se reflectă formele de combatere a disdcriminarii.
Pondere și punctaj 
acordat 

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

Indicator  3.2.2. Promovarea  diversității,  inclusiv  a  interculturalității,  în  planurile  strategice  și
operaționale ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile
copiilor cu CES
Dovezi  Organizarea  și  desfășurarea  activităților  conform  planului  instituției

evedențiind educația incluzivă.
Constatări  Planul  de  dezvoltare  instituțională  reflectă  și  promovează  diversitatea

interculturalității. 
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: - 1,5

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  3.2.3. Asigurarea  respectării  diferențelor  individuale  prin  aplicarea  procedurilor  de
prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare și informarea
personalului,  a  elevilor/  copiilor  și  reprezentanților  lor  legali  cu  privire  la  utilizarea  acestor
proceduri
Dovezi Prevenirea  situațiilor  de  discriminare  și  informare  a  părinților  sau

reprezentanților legali are loc prin organizarea ședinților cu părinții elevilor
și  discutarea  în  cadrul  CA  Parteneriatul  școală-  familie-  comunitate  în
diminuarea situațiilor de conflict în mediul școlar,  PV nr. 4 din 15.12.2020

Constatări Administrația  instituției  asigură  permanent  respectarea  diferenților
individuale  și  informarea  continuă  personalului,  a  părinților  și  a
reprezentanților legali.

Pondere și punctaj 
acordat 

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ adaptat
pentru  copiii  cu  CES,  și  evaluarea  echitabilă  a  progresului  tuturor  elevilor/  copiilor,  în  scopul
respectării individualității și tratării valorice a lor
Dovezi Ședința  CM  “Implimentarea   curriculumului  național”  PV  nr.2  din

01.12.2020
Ședința  CP “Metodologia  de  implimentare  a   curriculumului  național  în
învățământul primar” PV nr.3 din 23.02.2021
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Constatări Toți copii sunt tratați echitabil, respectândule individualitatea.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: - 1,5

Indicator  3.2.5. Recunoașterea  de  către  elevi/  copii  a  situațiilor  de  nerespectare  a  diferențelor
individuale și de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză
Dovezi Se  întocmesc  chestionare  pentru  elevi  în  ce  privește  securitetea  și

sănătatea vieții elevului.
Constatări Se organizează diferite activități educaționale cu scopul de a recunoaște

situațiile de discriminare.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 1

Total standard

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 Lipsa CREI
Constatări -
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 1

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la
datele de interes public
Dovezi Orinul  nr.53  din  01.06.2021  referitor  la  asigurarea  securității  datelor  cu

caracter personal prelucrate în procesul de utilizare a SIME.
Constatări Datele cu caracter personal al elevilor sunt strict interzise accesului public.
Pondere și punctaj 
acordat 

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

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil  pentru incluziunea tuturor elevilor/  copiilor,  a
spațiilor dotate, conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin
Dovezi Mediul este accesibil pentru toți elevii, elevi cu CES nu sunt.
Constatări Instituția asigură un mediu favorabil pentru toți copiii.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: -1,5 

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 Conexiune la internet în toate sălile.

Existența a 7 computere, 1 tabletă și un televizor SMART.
Constatări Instituția  este  dotată  cu  strictul  necesar  și  elevii  au  acces  la  toate

tehnologiile informaționale existente. 
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: - 1,5

Total standard

Dimensiune III Puncte forte Puncte slabe
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[Se va completa la
finalul fiecărei

dimensiuni]

 Planul  de  Dizvoltare
Instituțional  axat  pe  educația
centrată pe elev;

 Instituția  cuprinde  toți  copiii,
iniferent  de  naționalitate,  gen
origine ș.a.

 Lipsa  spațiului  special
menajat  și  dotat  cu
echipament  pentru  odihnă
a elevilor

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ
Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional
de calitate
Domeniu: Management
Indicator  4.1.1. Orientarea  spre  creșterea  calității  educației  și  spre  îmbunătățirea  continuă  a
resurselor umane și materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției, cu mecanisme de
monitorizare a eficienței educaționale
Dovezi Planul de dezvoltare strategică și operațională pentru anii 2021-2026  este

orientat spre îmbunătățirea continuă a resurselor umane și materiale.
Constatări Planul  de  dezvoltare  instituțională  este  orientat  spre  creșterea  calității

educației.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: -1,5 

Indicator 4.1.2. Realizarea efectivă a programelor și activităților preconizate în planurile strategice
și operaționale ale instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor
Dovezi ord. nr. 95 din 23.09.2020 Referitor la implimentarea Instrucțiunii privind

organizarea  procesului  educational  și  aplicarea  curriculumului  national
pentru învățământul primar în condițiile activității simultane. 
ord.  nr.  37  din  04.05.2021  Referitor  la  familiarizarea  părinților  cu
prevederile  Metodologiei de organizare și desfășurare a testării naționale
în învățământul primar.

Constatări Programele și activitățile preconizate în planurile strategice și operaționale
ale instituției se pun în realizare sistematic.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: - 1,5

Indicator  4.1.3. Asigurarea,  în  activitatea  consiliilor  și  comisiilor  din  Instituție,  a  modului
transparent, 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 Proces-verbal  nr.  3-al  ședinței  CP din  23.02.2021 Evaluare  tematică:

“Crearea  și  aplicarea  produselor  în  diferite  platforme  educaționale
digitale.”
Proces- verbal nr.4 al ședinței CM din 20.04.2021 Tema: “Învățământul
online-învățământul  viitorului?  Avansarea  competențelor  din
perspectiva didactică.”

Constatări În  Instituție  se  asigură  activitatea  modului  transparent,  democratic  și
echitabil al deciziilor cu privirile la politicile instituționale. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: -1,5 

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 4.1.4. Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea instituției
de învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia
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Dovezi Școala  activează  într-o  clădire  specializată.  Totul  este  în  aceași  clădire:
(bucătăria, cantina, biblioteca)

Constatări Asigurarea eficientă a organizării procesului educațional. Instituția necesită
canalizare și apeduct.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: -1 

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 Școala dispune de 7 computere, o tabletă și un televizor SMART.

Elevii au acces la utilizare tehnologiilor.
Constatări Instituția  pune  la  dispoziția  elevilor  echipamentul  strict  necesar  pentru

implimentarea curriculumului național.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: - 1,5

Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice
(eventual titluri științifice), pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în
vigoare
Dovezi Instituția este asigurată cu personalul didactic necesar, 4 cadre didactice  din

care 3 dețin grad didactic doi.
Constatări Asigurarea instituției cu personal calificat.
Pondere și punctaj 
acordat 

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  4.1.7. Aplicarea  curriculumului  cu  adaptare  la  condițiile  locale  și  instituționale,  în
limitele permise de cadrul normativ
Dovezi La  toate  disciplinile  se  aplică  curriculumul  național.  Implementarea

curriculumului național. PV nr.2 din 01.12.2020 al CM
Constatări Aplicarea eficientă a curriculumului național pentru învățământul primar.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: - 1,5

Total standard

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 Monitorizarea realizării curriculumului național.
Constatări Ralizarea eficientă a curriculumului.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj  acordat:  -
0,75 

Indicator 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de
recrutare  și  de  formare  continuă  a  cadrelor  didactice  din  perspectiva  nevoilor  individuale,
instituționale și naționale
Dovezi  Banca de date cu privire la cadrele didactice / manageriale din   Instituția

Publică Școala Primară Șalvirii Noi anul de studii 2020– 2021; 
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Existența unui plan de formare continuă a cadrelor didactice.
Constatări Monitorizarea continuă a necesarului de cadre didactice.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj  acordat:  -
0,75 

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  4.2.3. Existența  unui  număr suficient  de resurse educaționale  (umane,  materiale  etc.)
pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național
Dovezi În instituție activează 4 cadre didactice toate cu studii superioare de licență

dintre care două cu master.
3 cadre didactice dețin gradul didactic doi,
Toți elevii sunt asigurați gratis cu manuale școlare.
Instituția este dotată cu materialele didactice necesare. 

Constatări Asigurarea instituției la nivel atât cu resurse umane cât și materiale.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: -1,5 

Indicator  4.2.4. Monitorizarea  centrării  pe  Standardele  de  eficiență  a  învățării,  a  modului  de
utilizare a resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în
procesul educațional
Dovezi Completarea diviziunii TIC în sistemul SIME.
Constatări Utilizarea  de  cadrele  didactice  a  tehnologiilor  informaționale  în  cadrul

lecțiilor
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 1

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe
elev/  copil  și  pe  formarea  de  competențe,  valorificând  curriculumul  în  baza  Standardelor  de
eficiență a învățării
Dovezi Elaborarea  de către cadrele didactice a proiectărilor de lungă durată și

 proiectării pe unități de învățare și de scurtă durată;
Constatări Instituția  monitorizează  elaborarea  eficientă  a  proiectărilor  didactice

conform educației  centrate pe elev.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: - 1,5

Indicator  4.2.6. Organizarea  și  desfășurarea  evaluării  rezultatelor  învățării,  în  conformitate  cu
standardele  și  referențialul  de  evaluare  aprobate,  urmărind  progresul  în  dezvoltarea  elevului/
copilului
Dovezi Elaborarea planului de susținere a probelor de evaluare inițială, sumativă și

finală
Constatări Organizarea sistematică a procesului de evaluare a rezultatelor școlare.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: - 1,5

Indicator  4.2.7. Organizarea  și  desfășurarea  activităților  extracurriculare  în  concordanță  cu
misiunea  școlii,  cu  obiectivele  din  curriculum  și  din  documentele  de  planificare  strategică  și
operațională
Dovezi Ziua internațională a spălatului pe mâini.Ord. nr. 99. din 15.10.2020

Ziua mondială de renunțare la fumat. Ord. nr.106 din 12.11.2020 
Organizarea activităților transdisciplinare conform curriculumului national
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în învățământul primar.
Organizarea  și  desfășurarea  olimpiadei  școlare  locale  la  disciplinele  de
studii ord. nr. 09 din 15.01 2021.

Constatări Activitățile  extracurriculare  se  organizează  în  concordanță  cu  planul  de
dezvoltare instituțională.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,75

Punctaj acordat: - 1,5

Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului  individual  pentru elevi/  copii,  întru a obține rezultate  în
conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care
beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI)
Dovezi Organizarea  discuțiilor  și  activităților  cu  caracter  motivațional  pentru

creșterea calității educației. 
Constatări Aprecierea fiecărui elev și valorificarea acestuia.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 1

Total standard

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 Toți elevii au acces la bunurile și echipamentele disponibile ale instituției. 
Constatări Lipsa unei săli de sport și de festivități.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 1

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 Dosare personale ale elevilor;

Completarea Bazei de date SIME;
Elevi cu CES nu sunt.

Constatări Actualizarea continuă a bazei de date privind performanța elevilor.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 1

Indicator  4.3.3. Realizarea  unei  politici  obiective,  echitabile  și  transparente  de  promovare  a
succesului elevului/ copilului
Dovezi Organizarea  și  desfășurarea  olimpiadei  școlare  locale  la  disciplinele  de

studii ord. nr. 09 din 15.01 2021.
Constatări Instituția  promovează  politica  obiectivă,  echitabilă  și  transparentă  a

succesului elevului.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 0,5

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
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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
[partea finală de după ultima virgulă nu se referă la IET]
Dovezi Incadrarea  elevilor  în  proiectele  stipulate  în  curriculumul  național  în

învățământul primar la diferite discipline.
Constatări Asigurarea unei învățări interactive pe bază de proiecte și autodezvoltare. 
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 1

Total standard

Dimensiune IV
[Se va completa la

finalul fiecărei
dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
 Personal calificat;
 Dotarea suficientă a instituției cu

echipamente  și  materiale
didactice;

 Realizarea activităților proiectate
pentru anul de studii 2020-2021.

 Slabă  implicare  a
instituției  în  proiecte
naționale și internaționale.

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN
Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile
echității de gen
Domeniu: Management
Indicator 5.1.1. Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității de
gen, prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în privința acestor
politici  și  programe,  prin  introducerea  în  planurile  strategice  și  operaționale  a  activităților  de
prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul
interrelaționării genurilor
Dovezi Politica de Protecție a Copilului din perspectiva organizării instituționale.
Constatări Instituția previne și asigură echitatea de gen, prin informarea periodică și

promovarea principiilor acesteia.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 1

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  5.1.2. Asigurarea  planificării  resurselor  pentru  organizarea  activităților  și  a  formării
cadrelor didactice în privința echității de gen
Dovezi Participarea cadrelor didactice la diverse sesiuni de formare și informare a

principiilor echității de gen.
Constatări Respectarea regulilor ținănd cont de principiile echității de gen.
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 1

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional – activități curriculare și extracurriculare – în
vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-
cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen
Dovezi Cadrele  didactice  respectă  principiile  echității  de  gen,  dar  activitățile  cu

această tematică sunt aplicabile mai mult claselor gimnaziale.
Constatări In înstituție nu sunt înregistrate cazuri de așa gen. 
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform  criteriilor:  -
0,5

Punctaj acordat: - 1

Total standard
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Analiza SWOT a activitatii institutiei de invatamant general in perioada evaluata

Puncte forte Puncte slabe
/   Crearea conditiilor de invatare pentm toti

elevii Si in condi!ii de pandemie;
/   Organizarea activitatilor de pedagogizare

a parintilor Si implicarea acestora in
procesul educational;

/   Implementarea eficierfe a tehnologiilor
informationale in activitatea educationala;

/   Organizarea activitatilor de prevenire §i
combatere a violen

/   Lipsa apeductului Si a
canalizarii institutiei ;

/   Necesitatea de a repara capital
cantina Scolii;

/   Motivatia scazuta a unor elevi
de a participa la diferite
activitati.

Oportunitati Riscuri
/   Posibilitatea de a gasi mijloace financiare /   Plecarea    elevilor    la    studii    in

extrabugetare; Scolile din apropiere;
/   Posibilitatea de a dota clasele cu echipament /   Plecarea    familiilor    tinere    din

necesar; localitate

Standard
de calitate

Punctaj
maxrm *

Anul de studiu
2020 -2021

Anul de studiu
20     -20

Autoevalun Autoevalun

chul de studiu
20     -20

Autoevalun

Anul de studiu
20     -20

Autoevalue

1.1 10 7_]5       \     77.50/a I
I)

1,2 5 3,5 70%
1.3 5 3,5 70%
2.1 6 3 50%
2.2 6 3,75 62,50 %
2.3 6 4,25 70'830/o
3] 8 5 <    62.,50%
3.2 7 6 85,71  %

3.3 7 5 71,43 %

4.1 13 9,5 73 ,fJH 0/o

4.2 14 9,5 67,85 %
4.3 7 3,5 50%
51 6

I: 50%
I I I

Evaluatori: 1  Ceb.ti-'iLeH[':#
2. Rusu Ari;;i`;j\:;i`,=ie
3.Cebotari-Ari'dr`ef;|`:'`-`-`,`;:
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