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                                                           Date generale 6 

 7 

 8 

 9 

Raion/ municipiu Drochia 

Localitate Satul Lazo 

Denumirea instituţiei IP Școala primară Lazo 

Adresa s.Lazo,5219 

Telefon 0252-43-2-34 

E-mail gslazzo@gmail.com 

Adresa web - 

Tipul instituţiei Școală primară 

Tipul de proprietate Instituție Publică 

Fondator/ autoritate administrativă Consiliul Raional Drochia 

Limba de instruire română 

Numărul total elevi 9 

Numărul total de elevi ponderați 7,47 

Numărul total clase 1 complet de clasă 

Numărul total cadre de conducere 1 

Numărul total cadre didactice (școală) 2 

Perioada de evaluare inclusă în raport 2020-2021 

Director Boico Victoria 

 

Date privind spațiile școlare/ educaționale și baza tehnico-materială 

Suprafața totală a instituției (metri pătrați) 577 m2 

Nr. de blocuri/ etaje 1 

Nr. sălilor de clasă/ educaționale /din ele utilizate 5/3 

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 120 

Bloc alimentar/ Bufet/ cantină (nr. de locuri) Bloc alimentar/40 

Punct medical (metri pătrați) 0 

Teren de sport (metri pătrați) 35 ari 

Sală de sport (nr./ metri pătrați ) 0/stare avariată 

Sală de festivități (nr./ metri pătrați ) 0 

Bibliotecă (metri pătrați) 0 

Manuale (nr. exemplare) 118 

Literatură artistică, enciclopedică, științifică, didactică (nr. titluri) 60 

Sală de lectură (nr. de locuri) 0 

Cabinet metodic (nr. de locuri) 0 

Laborator de chimie (nr./ metri pătrați; realizarea standardelor de dotare) 0 

Laborator de fizică (nr./ metri pătrați; realizarea standardelor de dotare) 0 

Laborator de biologie (nr./ metri pătrați; realizarea standardelor de dotare) 0 

Alte laboratoare (nr./ metri pătrați; realizarea standardelor de dotare) Educație tehnologică 0 

Laborator de robotică 0 

Cabinet de informatică (nr./ metri pătrați ) 0 

Sală de computere (nr./ metri pătrați) 0 
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 2 

 3 
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Asigurare cu transport (da/ nu) Nu 

Sistem de aprovizionare cu apă (da/ nu) Nu  

Aprovizionare cu apă caldă Nu  

Sistem de canalizare (da/ nu) Nu  

Sistem de încălzire (da/ nu; tip) Nu ,sobe 

Bloc sanitar în interior (da/ nu) Nu 

Izolator (da/ nu) Da 

Alte spații auxiliare (nr., tip) pentru personalul auxiliar 0 

Centru de resurse pentru educația incluzivă (nr./ metri pătrați) Nu 

Panta de acces în spațiile educaționale (da/ nu) Nu 

Spații adaptate specificului dizabilității (nr., da/ nu) Nu 

Asigurarea condițiilor pentru copiii cu probleme fizice și/sau neuromotorii (da/ nu) Nu 

Transport școlar Nu 

 Nivelul de realizare al standardelor de calitate din perspectiva Școlii prietenoase copilului 5 

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 6 

Standard 1.1. Asigurarea securității și protecției tuturor copiilor. (Punctaj maxim acordat – 10) 7 

Domeniu: Management 8 

Indicator 1.1.1. Prezența documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale și monitorizarea permanentă a 9 

respectării normelor sanitaro-igienice. 10 

Tabel pentru completare (indicator 1.1.1.) 11 

 12 

 Dovezi ✓ Autorizație sanitară pentru funcționare seria SSSSP nr.0011625 din 12.11.2018, valabilă până la 

01.06.2023  

✓ Act al serviciului apărării împotriva incendiilor;  

✓ Proces-verbal de autoevaluare din 18.08.2020; 

✓ Agenda privind evaluarea pregătirii instituțiilor de învățământ pentru anul de studii 2020-2021; 

✓ Fișele medicale referitoare la starea de sănătate a elevilor și a salariaților; 

✓ Schema de evacuare a elevilor/ copiilor și personalului în cazuri de situații excepționale; 

✓ Registru de termometriere zilnică a angajaților și elevilor; 

✓ Ordinul DE Drochia nr.157 din 26.08.2020”Cu privire la organizarea anului de studii 2020-2021 în 

învățământul general” 

✓ Hotărârea CNESP nr.26 din 21.08.2020 

✓ Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 în contextul epidemiologic 

de Covid 19,pentru instituțiile de învățământ general,aprobat prin Ordinul MECC nr.840din 

19.08.2020 

Constatări  Instituția deține documentația tehnică, sanitaro-igienică și medicală necesare pentru buna 

funcționare pe parcursul anului de studii și monitorizează permanent respectarea  

      normelor sanitaro-igienice.     
Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 
Punctaj: 1 

 13 

 14 

 15 

Nr. de computere  2+2 lăptopuri 

Nr. de table interactive 0 

Conectare la internet (da/ nu) Da 

Săli specializate, vestiare, dușuri 0 
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 2 

 3 
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Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor pe toată durata 5 

programului educativ. 6 

Dovezi ✓ Graficul de serviciu  al personalului de pază 

✓ Ordinele de angajare a persoanelor responsabile de pază; 

✓ Fişa de post pentru personalul de pază; 

✓ Registrul de evidenţă al persoanelor care vizitează instituţia; 

✓ Prevederi în Regulamentul de ordine internă, examinat la ședința Consiliului Profesoral, 
process-verbal nr.1 din 26. 08. 2020; 

✓ Registru de instruire/avertizare pentru elevi despre regulile de securitate . 

✓ Teritoriu parțial  îngrădit 

✓ Ordine cu privire la avertizarea elevilor despre regulile de securitate la 

axctivitățile școlare 

✓ Plan de evacuare în caz de incendiu 

✓ Decizia CA din 02.09.2020 privind aprobarea fișelor de post 

 

Constatări Se dețin Ordine cu privire la asigurarea pazei şi securităţii 

școlii, la angajarea personalului, fişe de post și graficul de serviciu al personalului de 

pază. Asigurarea pazei şi securităţii şcolii, , siguranţa elevilor pe toată durata programului şcolar şi în 

cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare: există paznici pe timp de noapte,Registre de monitorizare a 

vizitatorilor la intrăre.  
Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:1 
Punctaj: 1 

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program / orar al activităților / echilibrat și flexibil. 7 

 8 

Dovezi ✓ Proces-verbal nr. 1 din 02.09.2020 al Consiliului de Administraţie: ,,Pregătirea 

instituţiei către noul an şcolar. Încadrarea cadrelor didactice şi aprobarea fişelor postului.” 

✓ Registrul de evidenţă a orelor înlocuite; 

✓ Orarul sunetelor  reglementat 

✓ Orarul lecțiilor/ activităților educaționale, aprobat la Consiliul de administrație;  

✓ Respectarea cerințelor de elaborare a orarului conform normelor în vigoare (ANSA); 

✓ Planul – cadru;  

✓ Orarul evaluărilor sumative; 

✓ Teste de evaluare sumativă repartizate  nu mai mult de una  pe zi 

     

Constatări  Orarul este elaborat conform Planului – cadru  național,se asigură raportul optim între timpul 

instruirii formale şi cel al instruirii nonformale, timpului de învăţare şi timpului de 

recreere.Instituția este asigurată cu cadre didactice cu studii de licență în domeniul dat. 
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:0,75 
Punctaj: 1,5 

Domeniu: Capacitatea instituțională 9 

 Indicator: 1.1.4. Asigurarea pentru fiecare elev/ copil a câte un loc în bancă/ la masă etc., 10 

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 11 

 12 

 13 

 14 

Dovezi ✓ Clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar 

✓ Mobilier în funcțiune, în conformitate cu normele igienice. 

✓ Registrul clasei 

 



 

Constatări 

 

Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea unui proces educaţional de calitate; 

Mobilier adaptabil, echipament, utilaje prezente în toate sălile de clasă. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor:1 Punctaj: 1 

 1 

Indicator: 1.1.5. Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile etc.), în 2 

corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate. 3 

Dovezi ✓ Regulile de securitate a vieții și sănătății elevilor în instituție, pe terenul de joacă sunt aduse la 
cunoștința elevilor, contra semnătură;  

✓ Registrul de evidență a inventarului școlar 

 

Constatări Toate categoriile de personal  non-didactic sunt asigurate cu echipament, în limita bugetului, în 

corespundere cu parametrii sanitaro-igienici. 

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere:1 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,5 Punctaj: 0,5 

Indicator: 1.1.6. Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund normelor sanitare în 4 

vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor/ copiilor* (după caz) 5 

 Dovezi ✓ Autorizație sanitară pentru funcționare seria SSSSP nr.0011625 din 12.11.2018, valabilă până la 

01.06.2023  

✓ Fișe tehnologice 

✓ Lista produselor interzise 

✓ Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor intestinale 

✓ Ord. nr. 58 din 17.09.2020 Cu privire la organizarea și desfășurarea alimentației elevilor. 

✓ Registru de evidență a sănătății 

✓ Registru de evidență a materiei prime  rebutate;  

✓ Registru de rebutare a bucatelor  finite 

✓ Registru de monitorizare a temperaturii la frigider; 

✓ Registrul produselor ușor alterabile; 

✓ Carnetele cu controlul medical al angajaţilor.   

✓ Lipsește asistentul medical în instituție; 

✓ Frigider și congelator 

 

 

Constatări            Spațiul pentru prepararea și servirea hranei este dotat conform normelor sanitare;  

Blocul alimentar dotat cu utilaj adecvat ;  

Lavoare cu apă curgătoare,  

Este organizată  Alimentaţia tuturor elevilor; 

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere:
1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 0,5 Punctaj: 0,5 

 6 

Indicator: 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, funcționalitate și confort 7 

pentru elevi/ copii. 8 

 9 

 

 

 

 

 
Dovezi 

✓ WC-uri în curtea instituției, separate pentru băieți și fete  

✓ Lavoar cu apă curgătoare în coridorul instituției 

✓ Accesibilitatea  în blocurile sanitare; 

✓ WC-urile  se igienizează cu regularitate; 

 

 

 
Constatări 

WC-urile sunt în curtea școlii,dar sunt într-o stare  bună.Instituția nu este dotată cu blocuri 

sanitare în interior.  



Pondere 

și 
punctaj 

Ponde 
re: 1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 0,25 Punctaj: 0,25 

 1 

Indicator: 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă. 2 

Dovezi ✓ Ordinul nr.54 din 02.09.2021 cu privire la respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor; 

✓ Scheme de evacuare a elevilor și a personalului în cazuri de situaţii excepţionale; 

✓ Stingătoare ,Mijloace antiincendiare funcționale; 

✓ Ieșire de rezervă 

✓ Panou informativ 

Constatări Colaborăm cu Servicii SE, pompieri, CMF, poliţie, APL. 

Sunt planuri de evacuare, indicatoare de orientare în incinta școlii. Sunt stingătoare cu 

termene de valabilitate actuale. 

 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 
1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 0,5 Punctaj: 0,5 

  Domeniu: Curriculum/ proces educațional: 3 

Indicator: 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a tehnicii 4 

securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor. 5 

 6 

 

Dovezi 

✓ Respectarea procedurii conform cerințelor Metodologiei de aplicare a procedurii de organizare 
instituțională și de intervenție a lucrărilor instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile 
de abuz, neglijare, exploatare, trafic de copii (ANET);. 

✓ Registru cu semnăturile elevilor privind tehnica securității în școală 

✓ Săptămâna siguranței ”Siguranța ta are prioritate” 02-10.09.2020 

✓ Încadrarea în proiectul ”Bunicii grijulii”  

✓ Activități de instruire a elevilor cu privire la securitatea elevilor 

✓ Atelier de lucru cu diriginții ”Norme de securitate pentru elevi” octombrie 2020Proiect managerial 

instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința 

✓ consiliului profesoral, proces-verbal nr. 1 din 26.08.2020 

✓ Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare; 

✓ Proiecte didactice la dezvoltare personală; 

✓ Postere/ pliante ce informează respectarea regulilor de circulație rutieră; 

Constatări 
Instituția promovează activităţi de instruire a elevilor privind respectarea  regulile de  circulație 

rutieră, a tehnicii securitâții, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor 

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 0,75 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 1.1 : 7puncte 7 

 8 

 9 

 Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității   fizice și 10 

psihice a fiecărui elev/ copil (Punctaj maxim acordat – 5) 11 

                   Domeniu: Management 12 

Indicator: 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare cu familia, cu 13 

autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevului/ copilului și de 14 

informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile ANET. 15 

 16 



Dovezi ✓ Colaborarea cu familia ( fiecare diriginte); 

✓ Colaborarea cu APL  

✓ Funcționarea mecanismului de sesizare în caz de ANET: activitatea coordonatorului pentru abuz, 

completarea 

✓  Registrului de evidență ANET 

✓ Discuții cu elevii cu privire la Siguranța pe Internet”; 

✓ Plan de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar, 2020-2021; 

✓ Fișele de post ale cadrelor didactice 

Constatări 
Diriginții comunică cu familiile elevilor prin intermediul grupurilor iniţiate de diriginte pe reţelele de 

socializare . S-a contribuit la dezvoltarea relațiilor de încredere dintre copil și părinte.Instituţia 

colaborează cu APL ,cu Inspectorul de poliție din sector privitor la  soluţionarea cazurilor de abuz, 

neglijare a copilului la necesitate 

 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 0,75 

Domeniu: Capacitate instituțională 1 

Indicator: 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) și comunitare (servicii de sprijin   2 

familial, asistență parentală etc.) pentru asigurarea protecției integrității fizice și psihice a copilului. 3 

 4 

Dovezi 
✓ Instruirea personalului didactic şi non-didactic în domeniul managementului educațional si instituțional, 

a părinţilor privind aplicarea procedurilor legale în organizarea instituţională şi de intervenţie în cazurile 

de abuz, neglijare, violenţă. 

✓ Ședința cu părinții  (decembrie 2020/online)  

✓ Ordinul nr.64 din 08.09.2020”Cu privire la numirea coordonatorului comisiei ANET 

✓ Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința 

consiliului profesoral, proces-verbal nr. 1 din 26.08.2020 

✓ Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare; 

 

 
Constatări 

S-a motivat părintele de a oferi necondiționat timp, dragoste, întelegere copilului său. S-a îmbunătățit 

relația școală- părinte, părinte -elev,elev - școală.S-a motivat părintele pentru a participa mai activ în viața 

copilului. 

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 0,75 

Domeniu: Curriculum / proces educațional 5 

Indicator: 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență 6 

(relații elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar). 7 

 8 

 

Dovezi 

✓ Respectarea procedurii conform cerințelor Metodologiei de aplicare a procedurii de organizare 
instituțională și de intervenție a lucrărilor instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile 
de abuz, neglijare, exploatare, trafic de copii (ANET);. 

✓ Politica de protecție a copilului în instituție 

✓ Procese verbale ale ședințelor cu părinți 

✓ Activitate extrașcolară cu elevii: Prietenia- o comoara a sufletului.noiembrie 2020 

✓ ”Spune Nu traficului de ființe umane” octombrie 2020 

✓ Baza de date a elevilor din grupul de risc  

✓ Monitorizarea zilnică a frecvenței și diciplinei elevilor 

✓ Postere/ pliante ce informează respectarea regulilor de circulație rutieră; 

Constatări 
Instituția promovează activităţi de prevenire a violenței asupra copilului, precum şi a violenţei în 

familie.  

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 0,75 



Indicator: 1.2.4. Accesul elevilor/copiilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea 1 

dezvoltării fizice, mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor  instituției în activitățile de prevenire a     2 

comportamentelor dăunătoare sănătății 3 

 4 

 5 

 6 

Dovezi ➢ Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința 

consiliului profesoral, proces-verbal nr. 1 din 26.08.2020 

➢ Statutul Instituției, avizat de Ministerul Educației al R. Moldova, înregistrat la 

Ministerul Justiției la 28.12.2015, coordonat cu APL II, aprobat la ședința CP,ce conține 

sarcini ce prevăd asigurarea incluziunii, respectării și 

egalității de șanse pentru toți copii.  

➢ Regulamentul-tip privind organizarea procesului educațional în IP Școala primară Lazo 

➢ Comisia Multidisciplinară Intrașcolară; 

 

Constatări Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii de sprijin pentru dezvolare fizică, psihică şi 

emoţională. 

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform 
criteriilor:0,75 

Punctaj: 0,75 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 1.2 : 3 puncte 7 

Standard 1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui 8 

mod sănătos de viață (Punctaj maxim acordat – 5) 9 

Domeniu: Management 10 

Indicator: 1.3.1. Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănătate și alte instituții cu atribuții legale în 11 

acest sens în promovarea valorii sănătății fizice și mintale a elevilor/ copiilor, 12 

în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate. 13 

 

Dovezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința 

✓ consiliului profesoral, proces-verbal nr. 1 din26.08.2020 ; 

✓ Colaborarea reprezentanţilor insituţiei cu părinţi, reprezentanţii APL, asistent social, alte instituţii cu 
atribuţii legale în acest sens informarea, aplicarea procedurilor legale în organizarea instituţională şi 
de intervenţie în cazurile de abuz, neglijare, violenţă. 

✓ Centru medicilor de familie oferă permanent informație (pleante, postere) despre prevenirea 
unor maladii , anunță graficul imunizării copiilor, eliberează forma medicală pentru încadrarea 

elevilor în ciclul primar 

✓ Actele normative ce demonstrează monitorizarea activităţii fizice şi mintale a elevilor; 

✓ Ordine privind securitatea vieții copiilor în perioada vacanțelor: 

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

✓ elevilor. 

 

 

Constatări 

Instituția colaborează cu familiile și serviciul public de sănătate în organizarea și desfășurarea 

activităților de promovare a valorii sănătății elevilor și a stilului sănătos de viață în instituție și în 

comunitate.  

 

Pondere/ 

punctaj 

 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 1,5 

Domeniu: Capacitate instituțională 14 

Indicator: 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor materiale și metodologice 15 

(mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale 16 

elevilor. 17 



Dovezi 
✓ Actele normative ce demonstrează monitorizarea activităţii fizice şi mintale a elevilor; 

✓ Materiale didactice din cadrul activităţilor metodice; 

✓ Masă rotundă cu cadrele didactice cu subiectul:Prevenirea discriminării elevilor în mediul didactic  

 

Constatări 
Instituția nu dispune de psiholog școlar, dar elevilor li s-a asigurat confort și securitate 

psihoemoțională pe întreg parcursul procesului instructiv. 

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,5 Punctaj: 0,5 

 1 

Domeniu: Curriculum / proces educațional 2 

Indicator: 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de 3 

prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de prevenire a surmenajului și de 4 

profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea accesului elevilor/ copiilor la 5 

programe ce promovează modul sănătos de viață. 6 

Dovezi ✓ Discuţii cu promovarea regimului zilnic al elevului; 

✓ Respectarea măsurilor de protecție în contextul epidemiologic de COVID 19 

✓ Lecții desfășurate la Dezvoltarea personală despre Modul sănătos de viață cu produse 

realizate(proiecte de grup) 

✓ Proiectare de lungă durată la orele de dezvoltare personală; 

 

Constatări Preocuparea cadrelor didactice pentru încurajarea și sprijinirea elevilor în manifestarea 

inițiativelor de a realiza activități de promovare a modului sănătos de viață. 

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,5 Punctaj: 1 

 7 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 1.3: 3, puncte 8 

 9 

 Puncte tari Puncte slabe 

Dimensiune I. 

SĂNĂTATE, 

SIGURANȚĂ, 

PROTECȚIE 

❖ Planificarea activităţilor din perspectiva Standardelor de calitate 

pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din 

perspectiva Şcolii prietenoase copilului 

❖ Asigurarea pazei şcolii, a teritoriului aferent, siguranţa elevilor pe 

toată durata programului şcolar şi în cadrul activităţilor şcolare şi 

extraşcolare  

❖ Instruirea personalului didactic şi non-didactic pentru aplicarea 

procedurilor legale în organizarea instituţională şi de intervenţie 

în cazurile de abuz, neglijare, violenţă. 

❖ Planificarea şi realizarea diferitor activităţi şcolare şi 

extraşcolare de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală  

❖ Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii de sprijin pentru 

dezvolare fizică, psihică şi emoţională 

❖ Organizarea alimentației elevilor  

❖ Îngrădirea  teritoriului aferent școlii 

❖ Volum mare de 

❖ responsabilităţi la 

personalul , de 

conducere  

❖ Criza epidemiologică 

actuală 

❖ cu Covid-19 

❖ Venituri extrabugetare 

mici;  

❖ Lipsa grupului sanitar în 

interiorul instituției 

❖ Lipsa unei săli de sport 

 10 

                                                Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 11 

Standard *2.1. Copiii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare 12 
(Punctaj maxim acordat – 6)  13 

Domeniu: Management 14 

Indicator: 2.1.1. Definirea, în planul strategic/ operațional de dezvoltare, a mecanismelor de participare a 15 

elevilor/copiilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri și instrumente ce asigură valorizarea 16 

inițiativelor acestora și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce țin de interesul lor imediat. 17 



Dovezi ✓ Colaborare cu biserica creștină baptistă ,,Un cadou de Crăciun,, 

✓ Desfășurarea campaniei de voluntariat ”Ne pasă de cei singuratici”decembrie 2020 

✓ Participarea la desfășurarea activităților din comunitate: ziua Europei, ziua de 9 mai 

 

Constatări Elevii participă activ în activități extrașcolare desfățurate în instituție cât și în comunitate., 

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,5 Punctaj: 0,5 

                                                      1 

 2 

 3 

                           Domeniu: Capacitate instituțională 4 

Indicator: 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și autoorganizată, 5 

care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/ copii. 6 

Dovezi ✓ Organigrama Instituției privind organizarea activității extrașcolare 

✓ Susţinerea şi încurajarea elevilor în participarea tuturor activităților  extrașcolare  şi implicarea 

acestora în viaţa şcolii; 

Constatări Se practică consultații individuale privind interesul la aspectul vieții școlare și extrașcolare 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor:1 Punctaj: 2 

 7 

Indicator: 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor/copiilor 8 

(pagini pe rețele de socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative etc.) . 9 

Dovezi ✓ Toate clasele au create grupuri de elevi ,parinţi pe Viber, Mesenger, Facebook ,adrese de email 

✓ Chestionare adresate elevilor 

Constatări Începând cu luna martie 2020 toate  cadrele didactice şi elevii şi-au creat grupuri de lucru, inclusiv grupul 

învățătoarelor din instituție pe Mesenger 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 
Autoevaluarea conform criteriilor: 0,5 

Punctaj: 0,5  

Domeniu: Curriculum / proces educațional 10 

Indicator: 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/copiilor în consilierea aspectelor legate de viața școlară, în 11 

soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului educațional, în evaluarea propriului 12 

progres. 13 

Dovezi ✓ Fişe de autoevaluare/evaluare; 

✓ Organizarea olimpiadelor şcolare locale la disciplinele  limba română și matematică în clasa a 4 

✓ Note informative elaborate; 

✓ Rapoarte de autoevaluare la nivel de instituție, de disciplină,comisie metodică; 

✓ Chestionare  

Constatări Proiectul „Școala mea„ a dezvoltat abilitățile elevilor de a se implica în viața școlară. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 2.1 : 5 puncte14 

Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în procesul decizional 15 

(Punctaj maxim acordat – 6) 16 

Domeniu: Management 17 

Indicator: 2.2.1. Existența unui set de proceduri democratice de delegare și promovare a părinților în structurile 18 

decizionale, de implicare a lor în activitățile de asigurare a progresului școlar, de informare periodică a acestora în 19 

privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de comunicare pentru exprimarea poziției părinților și a altor 20 

subiecți implicați în procesul de luare a deciziilor. 21 



 

 

 

Dovezi 

✓ Ordinul nr.55 din 02.09.2020 privind componența Consiliului de administație conform 

prevderilor Codului educației. 

✓ Comitetul părintec al școlii ales la Ședința părinților din septembrie 2020.Procesele-verbale ale 

ședințelor cu părinții; 

✓ Regulamentul intern de organizare și funcționare a școlii: 

✓ Trei  părinţi sunt membrii ai Consiliului de Administrație al școlii 

 

 

Constatări 

În contextul pandemiei cu Covid-19, au fost organizate discuții online privind calitatea procesului 

educațional la distanță, consultarea modelelor privind redeschiderea instituției.Informarea şi 

implicarea părinţilor în procesul educaţional şi în diferite structuri cu rol de decizie; Comitetul de 

părininţi; Reprezentanţi ai părinţilor în CA; Activităţi şcolare şi extraşcolare cu implicarea părinţilor;  

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 0,75 

 1 

Indicator: 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte ce țin de interesul 2 

elevului/ copilului, și a acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor de învățare și odihnă pentru 3 

elevi/ copii. 4 

Dovezi ✓ Colaborare cu APL,Asistența socială  

✓ Desfășurarea activităților extrașcolare la nivel comunitar:  

 

Constatări Instituția organizează și ședinţe cu părinţii în scopuri de informare privind activitatea de organizare și de 

planificare a activităţilor educaţionale.nstituția colaborează cu APL, Asistența Socială 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 0,75 

Domeniu: Capacitate instituțională 5 

Indicator: 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în consiliul de 6 

administrație, implicarea lor și a elevilor, ca structuri asociative, în luarea de decizii, beneficiind de mijloace 7 

democratice de comunicare, implicarea părinților și a membrilor comunității în activități organizate în baza unui plan 8 

coordonat orientat spre educația de calitate pentru toți copiii. 9 

 10 

Dovezi ✓ Plan de activitate  al Consiliului de Administrație al instituției; 

✓ Procese-verbale al Consiliul de administrație 

 

Constat
ări 

La fiecare ședință a Consiliului de administrație participă părinții-membri ai CA. 

 

Pond

ere și 
punc
taj 

Pondere: 
2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 1,5 

Domeniu: Curriculum / proces educațional 11 

Indicator: 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a comunității la elaborarea      12 

documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea acestora și a altor actori 13 

comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional. 14 

 
Dovezi 

✓ Organizarea activităţilor de pedagogizare a părinţilor privind educaţia copiilor; 

✓ Şedinţe tematice cu părinţii la nivel de școală;  

✓ Planul anual de activitate 

✓ Procese verbale ale ședințelor cu părinții 

Constatări Părinții-membri ai CA participă la aprobarea Proiectului anual de buget (pentru anul de studii 

2020-2021 si Planului managerial pentru anul 2020-2021. 

Informarea părinților privind gestionarea bugetului. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 0.75 Punctaj: 1,50 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 2.2 : 4,5 puncte 15 

 16 
 17 



Standard 2.3.  Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o societate 1 
interculturală bazată pe democrație (Punctaj maxim acordat – 6) 2 

Domeniu: Management 3 

Indicator: 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă, prin actele 4 

reglatorii și activități organizate de instituție. 5 

 6 

 

 

 

Dovezi 

✓ Se respectă cele 7 zile  de activități transdisciplinare în învățământ primar 

✓ Plan managerial;  

✓ Planificări ale cadrelor didactice; Poze, materiale video, 

Constatări Instituția organizează și desfășoară puține activități care promovează diversitatea culturală, etnică și 

religioasă. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 0,75 

 7 

Indicator: 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, religioase și de valorificare a 8 

multiculturalității în toate documente și în activitățile desfășurate în instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor 9 

din comunitate privind respectarea principiilor democratice. 10 

Dovezi  

✓ Ordinul nr. 73 din 17.12.2020 privind organizarea și desfășurarea sărbătorilor de iarnă; 

✓ Monitorizarea respectului pentru diversităţi culturale, etnice, lingvistice, religioase; 

✓ Plan managerial 2020-2021; 

✓ Planificări ale cadrelor didactice;  

✓ Poze, materiale video,  

Constatări S-au realizat activități extracurriculae privind respectarea diversității religiei în colaborare cu biserica  

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 0,75 

Domeniu: Capacitate instituțională 11 

Indicator: 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/copil indiferent de 12 

apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă, încadrarea în promovarea multiculturalității, valorificând 13 

capacitatea de socializare a elevilor/copiilor și varietatea de resurse (umane, informaționale etc.) de identificare și 14 

dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților. 15 

Dovezi 
✓ Careul de început de an școlar, sfârșit de an școlar (online) tradițional; 

✓ Activitatea tradițională „Scump învățător…”; 

✓ Activități extracurriculare, organizate în instituție în colaborare cu IET Andrieș din localiatate 

✓ Colaborarea cu Caminul cultural din localitate întru promovarea valorilor cultural 

Constatări Activităţi educaţionale privind respectarea diversităţii culturale, etnice, lingvistice, 

religioase;Sunt desfășurate activități de promovare a valorilor naționale . 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 

 16 

Domeniu: Curriculum / proces educațional 17 

Indicator: 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor/ copiilor și ale cadrelor 18 

didactice, a viziunilor democratice de conviețuire armonioasă într-o societate interculturală, a modului de promovare a 19 

valorilor multiculturale. 20 

 ✓ Portofoliile elevilor 

✓ Activităţi, evenimente cu tematică ; 

✓ Certificare, diplome de participare la diferite concursuri, festivaluri cu tematica  imagini foto. 

Constatări Elevii demonstrează cunoașterea și respectarea culturii și tradițiilor locale și  din Republica 

Moldova 

Pondere și 
punctaj 

Pondere
: 2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 

1,5 



                                                                                    Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 2.3: 4,25 puncte1 

                                                            2 

 
Puncte forte Puncte slabe 

 

 

 

 

Dimensiune 

II. 

PARTICIP

ARE 

DEMOCRA

TICĂ 

❖ Interesul stabil al elevilor pentru  a participa la 

diverse  activități extracurriculare; 

❖ Acces la informaţie prin intermediul internetului. 

❖ Comunicarea online in cadrul comunitătii 

școlare. 

❖ Tradiţiile ale şcolii: Ziua limbii, Ziua de naștere 

a lui M. Eminescu, 100 de zile în 

școalăDragobete, Pascala, Ziua teatrului, 

❖ Consiliul de administrație care funcționează  

conform Codului educației. 

❖ Implicarea familiilor în viața școlii. 

❖ Proces educațional la distanță care  a permis 

participarea și implicarea tuturor elevilor; 

❖  

 

 

❖ Scăderea interesului pentru 

învăţare și implicare din partea 

unor elevi; 

❖ Volum mare de teme și sarcini 

❖ didactice propuse elevilor; 

❖ Slaba motivație elevilor 

eminenți; 

❖ Experiența insuficientă 

a Consiliului de 

administrație în 

❖ probleme de gestionare a 

bugetului și evaluare a calității 

educației; 

❖ Părinți și elevi rezervați la 

capitolul implicare în viața 

școlii 

Dimensiune III INCLUZIUNE 3 

EDUCAȚIONALĂ 4 
Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, origine și stare 5 

socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime pentru realizarea și dezvoltarea 6 
potențialului propriu în procesul educațional 7 

(Punctaj maxim acordat – 8) 8 

Domeniu: Management 9 

Indicator: 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire la educația 10 

incluzivă (EI), a strategiilor de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a proiectelor de asigurare a incluziunii 11 

prin activități multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES. 12 

Dovezi ✓  Proiectul managerial anual, pentru anul de studii 2020-2021,  

✓ Participarea CD la activitățile de formare continuă raională, . 

Constatări Instituția  își planifică în planurile strategice și operaționale activități cu privire la formarea cadrelor 

didactice în domeniul educației incluzive și  elaborează documente de asigurare a serviciilor de sprijin 

pentru elevii cu CES. 

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:0,75 Punctaj: 1,50 

 13 

Indicator: 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru procesul de 14 

înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin pentru copiii cu CES. 15 

Dovezi ✓ În instituție activează:Comisia Multidisciplinară Instituțională 

✓ Instituția deține lista tuturor copiilor din comunitate și monitorizează procesul de frecventare a 

școlii de către toți copii,  

✓ Referirea cazului către SAP, care efectuează evaluarea complexă a dezvoltării copilulu 

Constatări Conlucrare  eficientă dintre  CMI a școlii și  SAP Drochia la necesitate 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:0,5 Punctaj: 0,5 

 16 

Domeniu: Capacitate instituțională: 17 

Indicator: 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES, elaborarea actelor privind 18 

evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența înmatriculării elevilor indicatorul se aplică IET, școlilor 19 

primare, gimnaziilor, liceelor, instituțiilor de învățământ general cu programe combinate. 20 



 

Dovezi 

✓ Înmatricularea  copiilorîn instituție se realizează la solicitarea părinților ; 

✓ Cartea de ordine privind activitatea de bază: 

✓ Raportul statistic ŞGL-1 – completat corect, prezentat anual la DE Drochia; 

✓ Baza de date SIME – completată şi actualizată  anual de către administratorul SIME; 

✓ Instituția deține: 

✓ Registrul alfabetic al elevilor; 

✓ Registrul proceselor-verbale al Consiliului profesoral și al Consiliului de 

✓ administrație. 

Constatări Activități comune cu CMF, APL la completarea bazei de date a tuturor copiilor de vârstă şcolară din 

districtul școlar  privind evoluţiile demografice şi perspectivele de şcolarizare pentru următorii 5 

ani;În localiatate activează o școală primară 

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 

:0,75 

Punctaj: 1,50 

 1 

Indicator: 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev/copil și asigurarea activității 2 

Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin, în funcție de necesitățile copiilor. 3 

Dovezi ✓ Activitatea CMI; 

✓ Plan de activitate al CMI  ; 

✓ Procese-verbale ale ședințelor CMI; 

✓ Baza de date completate; 

✓ Rapoarte semestriale; 

 

Constatări Instituția monitorizează progresul și dezvoltarea fiecărui elev; 

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:0,5 Punctaj: 0,5 

 4 

Domeniu Curriculum / proces educațional 5 

Indicator: 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile 6 

specifice ale fiecărui elev/copil și asigurarea unui Plan educațional individualizat (PEI), curriculum adaptat, 7 

asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin. 8 

Dovezi ✓ Note informative, rapoarte semestriale, anuale; 

 

Constatări În anul curent de studii nu au fost ănregistrați copii cu ces 

Pondere și 
punctaj 

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

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 3.1 : 5,5  puncte 9 

Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, nediscriminatorii și respectă 10 
diferențele individuale                                                                                               (Punctaj maxim acordat – 7) 11 

Domeniu: Management 12 

   Indicator: 3.2.1. Existența, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare și combatere a oricăror forme de 13 

discriminare și de respectare a diferențelor individuale. 14 



Dovezi 
✓ Regulamentul intern al instituției respectă principiul nediscriminării și a înlăturării oricărei forme de 

încălcare a demnității, promovează tratamentul echitabil, egalitatea de șanse, toleranța și respectul 
reciproc; 

✓ Familiarizarea personalului cu privire la procedurile de prevenire, identificare, semnalare, 

evaluare şi soluţionare a situaţiilor de discriminare. 

✓ Procese verbale ale ședintelor cu părinții elevilor 

✓ Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază: 

✓ În fișele de post ale cadrelor didactice,sunt prevăzute sarcini cu referință la respectarea normelor 
etice și a principiilor morale; 

Constatări Instituția dispune de proceduri de prevenire,,identificare, semnalare și solușionare a situațiilor de 

discriminare.Familiarizează  personalul cu privire la procedurile de prevenire, identificare, 

semnalare, evaluare şi soluţionare a situaţiilor de discriminare. 

 

Pondere și 
punctaj 

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

 1 

Indicator: 3.2.2. Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității, în planurile strategice și 2 

operaționale ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile copiilor cu CES 3 

Dovezi ✓ Activitatea CMI; 

 

 

Constatări 

Educația incluzivă ocupă un rol important în toate documentele strategice și operaționale ale 

școlii.  

Pondere și 
punctaj 

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

 4 

Domeniu: Capacitate instituțională 5 

Indicator: 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 6 

prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare și informarea personalului, a 7 

elevilor/copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la utilizarea acestor proceduri. 8 

Dovezi ✓ Activităţi, evenimente cu tematică respectivă; 

✓ Grupul de lucru ANET;  

✓ Fișa de sesizare; 

✓ Coordonatorul pentru abuz; 

 

Constatări 

 Informarea personalului, copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la aceste proceduri se 

realizează conform activităților la necesitate. Nu întotdeauna funcționează procedurile de 

soluționare a situațiilor de discrminareRespectarea diferențelor individuale se realizează prin 

diferite proceduri de prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de 

discriminare.. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,5 

Punctaj: 0,5 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 



                                                       Domeniu Curriculum / proces educațional 1 

Indicator: 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/adaptat pentru copiii cu CES, 2 

și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ copiilor, în scopul respectării individualității și tratării valorice a 3 

lor. 4 

 

 

 

 

 

 
Dovezi 

✓ Tratarea copiii 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; 

✓ Activități educaționale de sprijin și promovare a tuturor categoriilor de elevi; 

✓ Individualizarea procesului educațional prin modificări curriculare (finalități, conținuturi). Curriculum 

modificat se elaborează pentru fiecare disciplină pentru care echipa PEI a decis și a specificat 

parcurgerea materiei de program prin modificări curriculare CM.  

 

 
Constatări 

Strategiile de învăţare-evaluare utilizate stimulează dezvoltarea personalităţii şi tratarea 

echitabilă a fiecărui elev. 

Pondere și 
punctaj 

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

 5 

Indicator: 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor individuale și de 6 

discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză. 7 

Dovezi 
✓ Asigurarea funcționării mecanismelor pentru identificarea şi combaterea oricăror forme de 

discriminare. 

 

Constatări Deorece în instituție domină un climat favorabil și prietenos pentru copii, nu au fost planificate activități. 

Pondere și 
punctaj 

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

            Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 3.2 : 4 puncte 8 



Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil 1 

(Punctaj maxim acordat – 7) 2 

Domeniu: Management 3 

Indicator: 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil și sigur 4 

pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și utilizarea resurselor noi. 5 

Dovezi 

 

✓ Gestionarea rezonabilă a resurselor instituţionale existente pentru asigurarea unui mediu accesibil 

şi sigur pentru fiecare copil. 

✓ Bugetul instituției 

✓ Decizii ale CA 

Constatări Resursele instituţionale existente în instituție asigură un mediu accesibil şi favorabil pentru fiecare elev.â  

 6 

Pondere și 
punctaj 

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

 7 

    Indicator: 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, 8 

la datele de interes public. 9 

Dovezi ✓ Dosarele personale ale elevilor şi ale angajaţilor din instituție sunt păstrate în siguranţă şi doar un 

număr limitat de angajaţi au acces la ele. 

✓ Regulamentul de ordine intern 

 
Constatări 

La editarea, completarea şi modificarea datelor din SIME au acces doar persoane autorizate şi desemnate 

prin ordinul directorului 

Pondere și 
punctaj 

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

Domeniu: Capacitate instituțională 10 

Indicator: 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/copiilor, a spațiilor dotate, 11 

conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin. 12 

Dovezi ➢ Instituția dispune de sali de clasă dotate cu mobilier,proiectoare, TIC, planșe didactice, literatură. 

Constatări  

Pondere și 
punctaj 

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

Domeniu Curriculum / proces educațional 13 

Indicator: 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, 14 

utilizând tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor. 15 

 

Dovezi 

✓ Proiectele didactice de lungă şi de scurtă durată; 

✓ Fiecare clasă este dotată cu un calculator conectat la internet 

✓ Cadrele didactice dispun de tablete  personale.Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de 

comunicare adaptate la necesităţile tuturor elevilor, inclusiv ale elevilor cu cerinţe educaționale 

speciale. 

✓ Mijloace TIC în dotarea instituției; 

 

Constatări Mijloacele de învățământ și auxiliarele curriculare sunt puse în aplicare, utilizând tehnologii 

informaționale și de comunicare. 

Toate cadrele didactice posedă și implementează TIC în procesul de predare-învățare evaluare. 

 16 

Pondere și 
punctaj 

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

 17 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 3.3 : 4,75 puncte 18 

 19 

 20 

 21 



 

 

 

Dimensiune III 

INCLUZIUNE 

EDUCAȚIONALĂ 

Puncte forte Puncte slabe 

 

1) Acces la informaţie prin intermediul internetului. 

2) Baza materială corespunzătoare capabilă să asigure un 

învățământ eficient, în concordanță cu specificul școlii; 

3) Activitatea CMI. 

 
 

 

1) Buget insuficient pentru a crea 

un Centru de resurse 

2) Proces educațional la distanță 

care n- a permis participarea și 

implicarea tuturor elevilor; 

 

 1 

Dimensiune IV EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 2 

Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional de calitate 3 

                                                                                                                       (Punctaj maxim acordat – 13) 4 

Domeniu: Management 5 

Indicator: 4.1.1. Orientarea spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a resurselor 6 

umane și       materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției, cu mecanisme de monitorizare a 7 

eficienței educaționale. 8 

Dovezi ✓ Elaborarea raportului privind rezultatele evaluărilor naţionale în clasa IV 

✓ Raport pentru anul de studii 2019-2020 prezentat la Consiliul 

profesoral, Proces verbal nr.1 din 26.08.2020; 

✓ Asigurarea calităţii educaţiei prin realizarea integrală a curricula 

şcolar 2018, a obiectivelor şi activităţilor din planul de dezvoltare şi 
planul anual al instituţiei. 

✓ Proiectul de dezvoltare strategică;Planul anual; Note informative, 

rapoarte; 
✓ Rapoarte semestriale și anuale privind reușita școlară 

✓ Note informative 

 
Constatări Administraţia documentează sistematic progresul în atingerea rezultatelor 

planificate, practicile de succes și modalitățile de abordare a problemelor 

prin asistențe la ore şi 

monitorizarea asistenților reciproce de către cadrele didactice. Planul de 

îmbunătățire a calității se ralizează 70% în raport cu standardele de 

calitate.Activităţile planificate sunt orientate spre a măsura şi a estima progresele 

înregistrate de către cadrele didactice, dar şi pentru a elabora măsuri de corecţie 

şi de îmbunătăţire pe baze reale de cercetare prin monitorizare, analiză şi 

prognoză a activităţilor de învăţare pe tot parcursul întregii vieţi. 

 

Pondere și 
punctaj 

 
Pondere: 2 

Autoevaluare conform 

criteriilor: 0,75 

Punctaj: 1,5 

 9 

Indicator: 4.1.2. Realizarea efectivă a programelor și activităților preconizate în planurile strategice și 10 

operaționale 11 

ale instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor. 12 



Dovezi 
✓ Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința 

✓ consiliului profesoral, proces verbal nr. 2 din 09.09. 2020; 

✓ Proiect de dezvoltare instituțională; 

✓ Activități de realizare a ofertei școlii pentru disciplinele școlare și opționale: 

✓ Educație ecologică; 

✓ Activități organizate pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri pe discipline de 
învățământ, examenele naționale; 

✓ Activităţi extracurriculare,  

✓  Implementarea și monitorizarea realizarării eficiente a curriculum-ului școlar. 

✓ Planificări de lungă durată la disiplinele școlare, 

✓ Rapoarte, note informative, fișe de evaluare, autoevaluare; 

Constatări Instituția realizează programele și activitățile din planurile strategice și operaționale 

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 1,5 

 1 

Indicator: 4.1.3. Asigurarea, în activitatea consiliilor și comisiilor din instituție, a modului transparent, 2 

democratic 3 

și echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale, cu aplicarea mecanismelor de monitorizare a 4 

eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de comunicare internă și externă cu privire la 5 

calitatea serviciilor prestate. 6 

Dovezi ✓ Actele aprobate de Consiliul de administraţie (conform Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a CA), sunt discutate la Consiliul profesoral; 

✓ Proces - verbal nr.1 din 06.09.2018, proces – verbal nr.1 din 28.08.2020 al Consiliului 

profesoral cu privire la prezentarea raportului desfăşurat, inclusiv pe clase şi pe 
diferenţele de la media anuală şi nota obţinută la examen; 

✓ Regulamentul intern de funcţionare a școlii  este adus la cunoştinţă atât elevilor, cât şi 

părinţilor( Consiliul profesoral, proces – verbal nr.1 din 26.08.2020 proces – verbal 

nr.1 din 01.09.2020). 

✓ Elaborarea unui mecanism de monitorizare/automonitorizare a eficienţei educaţionale 

în instituţie; 

✓ Activitatea CEAC conform regulamentului; 

✓ Rapoarte de activitate la nivel de instituție 

✓ Planuri de activitate  ale CM, CP; 

 

Constatări În instituție se promovează activități de informare a cadrelor didactice, părinților, asigurând 

modul transparent, democratic și echitabil cu privire la Politicile instituționale. 

 7 

Pondere și 
punctaj 

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

 8 

Domeniu: Capacitate instituțională 9 

Indicator: 4.1.4. Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea instituției de învățământ 10 

printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia. 11 

Dovezi ✓ Activitățile organizate au reșit din misiunea școlii în care accentul  este pus pe formarea 

elevului ca personalitate liberă și creativă și asigurarea  dezvoltării competențelor  

necesare continuării  studiilor în învățământul gimnazial. 
✓ Cadrele didactice dispun de TIC  în desfășurarea activităților 
✓ Clasele sunt dotate cu calculatoare conectate la internet. 

Constatări Organizarea procesului educaţional utilizând TIC , materiale şi auxiliare 

curriculare necesare aplicării curriculumului naţional în raport cu 



obiectivele şi misiunea instituţiei; 
 1 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 

 2 

Indicator: 4.1.5. Prezența și aplicarea unei varietăți de echipamente, materiale și auxiliare curriculare 3 

necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale acestuia, a 4 

curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate. 5 

Dovezi ✓ În cadrul instituţiei sunt prezente echipamente, materiale curriculare, 

necesare curriculumului național pentru desfăşurarea activităţilor la 

disciplinile școlare și opționale 

✓ Fiecare cadru didactic deține curriculum, ghid de implimentare, repere 

metodologice și curriculum la opționala aleasă 

✓ Portofoliile cadrelor didactice 
 

Constatări Materiale  didactice, curriculare ; Analize, rapoarte, note informative;  Lista de 

achiziţii;Registrul de evidenţă a materialelor, cărţilor şi  altor echipamente; 
Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 1,5 

 6 

Indicator: 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice (eventual 7 

titluri 8 

științifice), pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în vigoare. 9 

Dovezi ✓ Contracte individuale de muncă; 

✓ Contractul colectiv de muncă; 

✓ Statele de personal completate; 

✓ Registrul de ordine de bază; 

✓ Registrul de ordine cu privire la personal; 

✓ Dosarele angajaţilor privind angajarea, pregătirea de specialitate; 

✓ Fișa postului; 

✓ Regulamentul de ordine internă 

 

Constatări Plan operațional de formare continuă;  Documentația comisiei de atestare;  Certificate, 

alte acte care atestă formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale;Graficul 

formărilor continuă; 

 Fișei de autoevaluare/ evaluare a cadrului didactic. Cadrele didactice dețin 

Portofoliul profesional, unde se regăsesc Certificate de participare la cursuri, seminare, 

formări, traininguri, etc. 

 10 

Pondere și 
punctaj 

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

Domeniu Curriculum / proces educațional 11 

Indicator: 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în limitele 12 

permise de cadrul normativ. 13 

Dovezi ✓ Plănuirea de lungă și scurtă durată la orele opționale. 

✓ Cererile părinților privind orele opționale 

Constatări Curriculum Naţional se aplică şi se adaptează de către cadrele didactice în condiţiile 

instituţiei prin rapoartele prezente , cataloagele şcolare şi notele informative ale 

controalelor tematice  

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 



 1 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 4.1 : 10,75 puncte 2 

 3 
Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu finalitățile stabilite 4 
prin curriculumul național 5 

(Punctaj maxim acordat – 14) 6 

Domeniu: Management 7 

Indicator: 4.2.1. Monitorizarea, prin proceduri specifice, a realizării curriculumului (inclusiv componenta 8 

raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI). 9 

 
Dovezi 

✓ Monitorizarea  implementării și dezvoltării curriculumului școlar: 

✓ monitorizarea elaborării proiectării didactice de lungă durată pentru anul curent de 

studii; 

✓ Raport pentru anul de studii 2020-2021,  

✓ fişele de observare în cadrul asistenţelor la ore; 

✓ Participarea cadrelor didactice la seminare raionale, stagii de formare continuă 

✓ Planul de prspectivă a cadrelor didactice 

 
Constatări Monitorizarea în baza Legii 270/2018 în scopul stabilirii sporului pentru performanță al 

angajaților. 

Monitorizarea internă și monitorizarea externă de către Direcția Educație Drochia 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 0,75 

 10 

Indicator: 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților 11 

de recrutare și de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor  individuale, 12 

instituționale și            naționale. 13 

Dovezi 
✓ Cadrele didactice din instituţie participă cel puțiu o dată la 3 anila formări de 20 de credite și 

la toate seminarele organizate la nivel de raion  

Constatări În PD I și Proiectul managerial anual al instituției de 

învățământ sunt incluse programe și activități de  formare continuă a cadrelor didactice . 

Fiecare cadru didactic și-a proiectat propriul traseu de dezvoltare profesională. 

Pondere și 
punctaj 

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

Domeniu: Capacitate instituțională 14 

Indicator: 4.2.3. Exis  tența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.) pentru 15 

realizarea 16 

finalităților stabilite prin curriculumul național. 17 

Dovezi ✓ Cadrele didactice au în dotare un calculator; 

✓ În fiecare sală de clasă este instalat câte un calculator, proiector şi conectare la internet; 

✓ Materiale şi echipamente didactice; 

✓ Instituția deține un televizor Smart și un proiector 

Constatări Instituția este asigurată cu cadre didactice 

Se aplică  TIC, în cadrul  orelor 

 
Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 1,5 

 18 

Indicator: 4.2.4. Monitorizarea centrării pe Standardele de eficiență a învățării, a modului de utilizare a 19 

resurselor 20 

educaționale și de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul educațional. 21 

 22 



Dovezi ✓ Decizia CA nr.5 din 31.03.2021 privind rezultatele controlului tematic ”Respectarea instrucțiunii 

✓ privind managementul temelor pentru acasă.” și  respectarea instrucțiunii privind completării 

catalogului școlar 

 

Constatări Toate cadrele didactice utilizează  mijloacele TIC în cadrul procesului educațional.( cu prezența fizică a 

elevilor sau la distanță ). 

Ponder/punct Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj: 1 

Domeniu Curriculum / proces educațional 1 

Indicator: 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate 2 

pe elev/ copil și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de eficiență a 3 

învățării. 4 

Dovezi 
✓ Metode de învățare activă, centrate pe elev, utilizarea TIC”; 

✓ Întruniri metodice organizate de DE Drochia  

✓ Procese-vebale ale Comisilor metodice 

✓ Potofoliile profesionale 

✓ Studierea diverselor platforme educaționale 

✓ Activități metodice în cadrul Comisiilor Metodice  
 

 5 

Constatări Proiectele de lungă durată sunt discutate în cadrul ședinței Comisiilor Metodice 

Cadrele didactice elaborează proiecte didactice de lungă și scurtă durată în conformitate cu  

principiile educației centrate pe elev și pe formarea de competențe, în baza Curriculumul-ui la 

disciplinele școlare 

 6 

Ponder/punctaj Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 1,5 

            Indicator: 4.2.6. Organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu    7 

standardele și       referențialul de evaluare aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea elevului/ copilului. 8 

Dovezi ✓ Raport de activitate pentru anul de studii 2020-2021; 

✓ Evaluările inițiale  

✓ Teste sumative la sfârșit de an școlar în ciclul primar  la limba română și 

matematică 

✓ Teste de evaluare finale cl. a IV-a la limba română și matematică; 

și matematică; 

✓ Analiza rezultatelor evaluărilor; 

✓ Mapa evaluarea rezultatelor școlare  cu analiza calitativă și cantitativă a testelor 
Constatări Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și 

absolvirea în învățământul primar și secundar; Instrucțiunea privind „Managementul 

temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial, liceal”; Rapoartele elaborate de 

către administraţie denotă monitorizarea continuă a progresului; 

 Cadrele didactice evaluează rezultatele şcolare în conformitate cu Standardele de 

eficiență a învățării; 

 
Pondere și 
punctaj 

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

 9 

Indicator: 4.2.7.Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu misiunea școlii, cu 10 

obiectivele din curriculum și din documentele de planificare strategică și operațională 11 

Dovezi ✓ Planul  activităţilor extracuriculare 

✓ Mapa cu Scenarii și activități 

 12 



 ✓ Săptămâna Siguranţei pe internet; 

Constatări Proiectul managerial anual include planificarea activităților extracurriculare în concordanță 

cu  misiunea școlii. 

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 

 1 

    4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/copii, întru a obține rezultate în conformitate cu standardele și   2 

       referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI). 3 

Dovezi ✓ Asigurarea elevilor în proporție de 100% cu manuale școlare; 

✓ Fondul de carte corespunde numărului de elevi din instituţie; 

Constatări  În conformitate cu prevederile curriculare și Standardele de dotare minimă a cabinetelor la 

disciplinele școlare instituția este dotată minim pentru sprijinul elevilor  .Instituția nu dispune 

de bibliotecar școlar, nici de bibliotecă. 
Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,25 Punctaj: 0,5 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 4.2 : 9,5 puncte 4 

Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul educațional 5 

(Punctaj maxim acordat – 7) 6 

Domeniu: Management 7 

Indicator: 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaționale (bibliotecă, laboratoare, 8 

ateliere, sală de festivități, de sport etc.) și a participării copiilor și părinților în procesul decizional privitor la 9 

optimizarea resurselor. 10 

Dovezi ✓ Plan al activităților cu părinții 

✓ Procese verbale ale ședințelor cu părinții 

Constatări Instituția nu dispune sală festivă, bibliotecă. Sala sportivă este în stare avariată. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 

Domeniu: Capacitate instituțională 11 

Indicator: 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor și mecanismele de valorificare a 12 

potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului modificat sau a PEI. 13 

 
Dovezi 

✓ Ordin cu privire la numirea administratorului Sime; 

✓ ,,Succese și eșec în implementarea și organizarea procesului de evaluare criterială prin 

descriptori”; 

✓ Registru de evidență a performanțelor elevilor; 

✓ Bază de date SIME. 

 

 

 

 

 
Constatări 

Sunt discutate și analizate  în cadrul Consiliilor profesorale, Consiliilor de administrație prin 

prezentarea notelor informative cu privire la rezultatele academice și a rapoartelor semestriale/ 

anuale . Prin ECD este monitorizat progresul elevilor din ciclul primar. Se necesită completarea 

permanentă a bazei de date privind performanțele elevilor la nivel de școală. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 
2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj: 1,5 

 14 

     Indicator:4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a 15 

succesului elevului 16 

Dovezi ✓ Succesul elevilor este motivat cu diplome, la finele anului de studiu 
 



Constatări Activitățile de predare-învățare-evaluare se axează pe Standardele de eficiență a învățării, 

care permit analiza echitabilă și validă a rezultatelor elevilor; 

Panouri cu toate rezultatele elevilor obţinute la concursuri de orice nivel. 
 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,25 Punctaj: 0,25 

 1 

 2 

 3 

Domeniu Curriculum / proces educațional 4 

Indicator: 4.3.4. Încadrarea elevilor/copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-le 5 

capacitățile de dezvoltare individuală, și consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ . 6 

 
Dovezi 

✓ Portofoliul comisiei metodice; 

✓ Proiecte didactice;  

✓ Produsele proiectelor elevilor, analiza rezultatelor elevilor 

✓ Portofolii ale elevilor; 

✓  Fise de evaluare/autoevaluare 

 
Constatări ECD-ul, CDȘ, Curricula 2018, implică încadrarea avansată a elevilor în învățarea interactivă 

prin cooperare. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor:0,5 
 
 
Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 4.3 -4,75puncte 

Punctaj: 1 

 

 

 

Dimensiune IV 
EFICIENȚĂ 

EDUCAȚIONALĂ 

Puncte forte Puncte 

slabe 

❖ Dotarea instituţiei cu materiale de sprijin 

(echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile;) 

❖ Instruirea/formarea continuă a personalului didactic ş 

❖ Planificarea şi realizarea diferitor activităţi şcolare şi 

extraşcolare de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală 

cu/fără implicarea părinţilor sau a altor reprezentanţi ai 

comunităţii 

❖ Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii de   sprijin 

pentru dezvolare fizică, psihică şi emoţională: centrul de 

resurse, serviciul psihologic şcolar. 

❖ Acces la informaţie prin intermediul internet-ului. 

❖ Baza materială corespunzătoare capabilă să asigure un 

învățământ eficient, formativ-performant, în concordanță cu 

specificul școlii; 

❖ Comunicarea on-line in cadrul comunitătii școlare 

❖ Toate disciplinile sunt predate de cadre didactice calificate 

❖ Cadrele didactice participă o dată la trei ani la cursuri de 

formare continuă 

 

❖ Pandemia cu 
Covid-19 a 
afectat 
semnificativ 
procesul de 
predare- 
învățare-
evaluare. 

❖ Volum mare de 

teme și sarcini 

❖ didactice 

propuse      

elevilor;  

❖ Buget 

insuficient 

pentru a 

dezvolta baza 

materială 

existentă;  

❖ Cadrele 

didactice nu 

dețin grad 

didactic 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 7 

Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile 8 

echității de gen.                                                                                                        (Punctaj maxim acordat – 6) 9 

Domeniu: Management 10 

Indicator: 5.1.1. Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității de gen, prin 11 

informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în privința acestor politici și programe, 12 

prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților de prevenire a discriminării de gen, prin 13 

asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul interrelaționării genurilor. 14 



Dovezi Statutul Instituției  prevede ca aceasta să elaboreze și implementeze politica de 

protecție a copilului,; 

✓ Panoul informativ; 

✓ Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, trafic al 

✓ copilului, din 2013; 

✓ Plan de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar pentru anul de studii 2019- 

2020; 

✓ Raport privind evidența sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic, 2016- 

2017, 2018-2019;2020-2021 

✓ Fișele de post ale angajaților, a diriginților de clasă; 

✓ Acțiuni de implementare a Curriculumului disciplinei Dezvoltare personală; 

✓ Registrul de evidență a fișelor de sesizare; 

✓ Registrul de evidență a elevilor din grupul de risc, pentru anul 2018-2019; 2019-2020; 

✓ Chestionare cu părinții, elevii; 

✓ Informarea cadrelor didactice cu Ordinul nr. 77 din 22.02.2013 cu privire la ANET, la  

✓ 06.09.2018, (informare contra semnătură a tuturor colaboratorilor instituţiei). 

Constatări Asigurarea spaţiilor şcolare adecvate particularităţilor de gen;  

Aplicarea de către personalul didactic  a metodologiilor care încurajează 

articiparea echitabilă atât a fetelor cât şi a băieţilor în cadrul procesului educaţional;Angajații 

instituției  sunt obligați să sesizeze toate cazurile de discriminare, abuz sau neglijare a copiilor 
prin ordin și obligațiunile din fișa postului. 

Realizarea planificărilor incluzând dimensiunea echitate de gen, prevenirea discriminării de 

gen; Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare în domeniul comunicării şi 

interrelaţionării genurilor.  

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 

Domeniu: Capacitate instituțională 1 

Indicator: 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării cadrelor 2 

didactice în privința echității de gen. 3 

Dovezi ✓ Nu se aplică 

Constatări Cadrele didactice  au participat la formări la tema dată 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 0 Punctaj: 0 

 4 

Indicator: 5.1.3. Realizarea procesului educațional – activități curriculare și extracurriculare – în vederea 5 

 Formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-cheie ale educației   6 

de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen. 7 

Dovezi 
✓ Proiecte didactice; 

✓ Panoul de afişaj, buletine informative, broşuri; 

Discuţii cu cadrele didactice; 

✓ Chestionare promovate cu elevii şi părinţii; 

✓ Feedback-ul din partea elevilor, părinţilor; 

✓ Note informative referitor la activităţile desfăşurate 

✓ Produsele elevilor la modulul dat  

Constatări Organizarea activităţilor curriculare şi extracurriculare de promovare a echităţii de gen; Promovarea de 

către cadrele didactice în activitatea educaţională a unui comportament nediscriminatoriu în raport cu 

genul; Implicarea scăzută a părinţilor şi a comunităţii în activităţi cu teme privind echitatea de gen. 
Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 5.1 : 4puncte 8 

 9 

 10 



 

 

 

Dimensiune V. 

EDUCAȚIE 

SENSIBILĂ LA 

GEN 

Puncte forte Puncte slabe 

❖ Asigurarea serviciilor de consiliere şi 
orientare în domeniul comunicării şi 
interrelaţionării genurilor; 

❖ Realizarea planificărilor 
incluzând dimensiunea echitate 
de gen; 

❖ Organizarea activităţilor curriculare şi 
❖ extracurriculare de promovare a echităţii 

de; 
❖ În școală nu au fost sesizate cazuri de 

discriminare 

❖ Buget insuficient pentru activitățile de 

❖ formare a cadrelor didactice în privința 

echității 

❖ de gen. 
❖ Implicarea scăzută a părinţilor şi a 

comunităţii în activităţi cu teme privind 
echitatea de gen. 

❖ Instituția se implică puțin la tema dată 

    Analiza SWOT a activității IP școala primară Lazo în perioada evaluată 2020-2021 1 

 2 

Puncte forte                Puncte   slabe 

❖ Baza materială corespunzătoare capabilă să asigure un 

învățământ eficient, în raport cu specificul școlii; 

❖ Cadre didactice cu studii în domeniu. 

❖ Acces  la informaţie prin intermediul internet-ului. 

❖ Comunicarea on-line in cadrul comunitatii școlare. 

❖ Bază materială bună care permite desfășurarea unui 

proces educațional modern, de calitate. 

❖ Organizarea alimentației elevilor 

 

❖ Lipsa interesului pentru învăţare din partea 

       unor elevi. 

❖ Colaborare slabă între școlile primare din 

raion 

❖ Volum mare de responsabilităţi la 

cadrele didactice şi manageriale; 

❖ Venituri extrabugetare mici; 

❖ Buget limitat  

Oportunități Riscuri 

❖ Diversificarea ofertei de formare continuă a 

      personalului didactic prin multiple forme; 

❖ Creşterea accesului la surse de informare, 

       diversificarea acestora; 

❖ Dezvoltarea unor parteneriate cu asociații care 

promovează acțiunile de voluntariat 

❖ Preocuparea în mică măsură a părinţilor 

în educaţia şi instruirea propriilor copii; 

❖ Ritmul creşterii violenţei şcolare; 

❖ Scăderea interesului pentru 

profesia didactică; 

❖ Scăderea interesului pentru lectură; 

❖ Insuficienţa fondurilor financiare alocate 

pentru  instituția de învățământ; 

❖ Riscurile și consecințele Pandemia cu 

Covid-19; 

 3 

 4 

 5 
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 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 




