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  DATE GENERALE 

Raion/ municipiu Drochia 

Localitate Or. Drochia 

Denumirea instituției Instituția Publică  

Adresa  Str. Independenței 36/A  

Adresa filiale - 

Telefon 0252522939 

E-mail  ltmeminescu@gmail.com 

Adresa web http..//ltdrochia.educ.md 

Tipul instituției Instituție publică 

Tipul de proprietate De stat 

Fondator/autoritate administrativă Consiliul raional Drochia 

Limba de instruire Română  

Numărul total de elevi 1070 

Numărul total de clase 43 

Numărul total de cadre de conducere 5 

Numărul total de cadre didactice 73 

Program de activitate De zi 

Perioada de evaluare inclusă în raport 2020-2021 

Director  Vrabie Sergiu  

 

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

Standard 1.1. Instituția de învățământ asigurară securitatea și protecția tuturor elevilor.(8 

puncte) 

Domeniu: Management 

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice. 

Dovezi 

 

1.Autorizație  sanitar - veterinară de funcționare Seria ASVF 0028455 din 01.09.2017 (valabil - 

nelimitat), eliberată de ANSA 

2.Autorizație sanitară de funcționare   

3.Buletin de verificare metrologică corector  gaze  

4. Buletin de verificare metrologică termometru   

5. Buletin de verificare metrologică  termometru 

6.Buletin de verificare metrologică  aparat de cântărit  

7. Proces-verbal de verificare metrologică a analizatorului de gaze   

8.Proces- verbal de punere în funcțiune a  cazangeriei 

9. Act de cercetare tehnică a coșurilor de fum  

10. Registre medicale cu date despre starea sănătății elevilor 

- 92 cartele medicale și controlul medical efectuat 

- Cartele medicale F-026e ale elevilor. 

- Discuţii conform planului de activitate a sistentului medical cu  elevii, personalul didactic și 

nedidactic. 

11. Raportul de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituţiei de învăţământ 

12. Plan de acţiuni privind respectarea cerinţelor sanitare pe timp de pandemie de COVID -19 

 

Constat

ări 

Instutuția deține documentația tehnică, sanitaro-igienică și medicală prin care se atestă pregătirea 

școlii pentru desfășurarea procesului educațional. Instituția de învățământ colaborează cu 

autoritatea publică locală, cu respectarea atribuțiilor stabilite de lege pentru fiecare parte, pentru 

asigurarea securității și siguranței elevilor. Administrația instituției de învățământ, cu sprijinul 

structurilor asociative ale părinților și elevilor monitorizează  permanent respectarea normelor 

sanitaro-igienice.Instituția deține în ordine sistemică  toată documentația tehnică , sanitaro-igienică 

și medicală obligatorie și monitorizează frecvent, respectarea normelor sanitaro-igienice și de 

securitate tehnică . 

- colaborează cu instituțiile de specialitate în domeniul securității, protecției civile, situațieilor 

excepționale, medico-sanitare, Inspectoratul energetic de Stat, Inspecția muncii etc. 



-Normele sanitar-igienice sunt respectate, lucrările de igienizare se efctuează cu substanţe 

dexinfectante conform unui orar stabilit. 

- Organizarea controlului medical al angajaţilor 

- Organizarea controlului medical al elevilor 

- Monitorizarea respectării cerinţelor sanitaro-igienice , discuţii 

Ponder

e  și 

punctaj 

acordat 

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

puncte 

 

Domeniu: Management 

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

durata programului educativ. 

Dovezi 

 

1.Accesul în școală se face numai pe:  

 blocul I - 4 ieșiri / intrări supravegheate de personalul auxiliar;  

 bolcul II- 2 ieșiri / intrări supravegheate de personalul auxiliar;  

2. Existența persoanei de servici la intrările în unitatea școlară, legitimarea tuturor persoanelor 

care intră în școală  

3. Fișe de post ale personalului  

4. Existența mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă  

5. A fost instalat sistem video din 8 camere video care monitorizează teritoriul școlii și 14 

camere în interior în anul 2020-2021 în sumă de 29 973 lei.  

7. Angajați 2 paznici de noapte prin ordinul directorului 

8. Graficul de serviciu al paznicilor. 

9.Graficul de serviciu al profesorilor 

10. Registrul de evidență a vizitatorului 

11 Registrul de tehnica securită 

12.Registrul de evidență a instruirii personalului privind regulile de securite 

13 Ordine ale directorului cu privire la obligarea cadrelor didactice şi tehnice despre regulile de 

securitate pe parcursulpe parcursul zilei. 

14. Planul de evacuare 

15.Decizia CA nr. 2 din  08.09.2020 privind intensificarea respectării cerințelor igienico-

sanitare în instituție și organizarea măsurilor de diminuare a riscului răspândirii COVID 19, 

controlul stării sănătății elevilor și evidența vaccinării acestora; 

16. Instructaj cu angajații cu referire la implementarea măsurilor de control și prevenire COVID, 

process verbal   CP nr.12 din 24.08.2020; 

17.  Ordin   Referitor la organizarea anului 2020-2021 în IP  LT ,,M. Eminescu”, or. Drochia în 

condiții de pandemie; 

18. Ordin cu referire la persoana responsabila de monitorizare a stării de sănătatea a angajatii 

din instituție, ordin nr. 91 din. 02.09.2020 

Constatări Administrația instituției de învățământ asigură paza și securitatea tuturor elevilor, în parteneriat 

cu firma de pază. Securitatea elevilor este asigurată pe toată durata procesului educațional de 

cadrele didactice de serviciu, precum și de camerele video, activate 24/24 ore. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

puncte 

 

Domeniu: Management 

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

Dovezi 1.Orar echilibrat, unde disciplinele exacte alternează cu celelalte, proces-verbal nr.02/ din 

08.09. 2020, CA 

 2.Testele de evaluare sunt repartizate uniform, nu mai mult de 1 per zi, Proiecte de lungă 

durată pe discipline/ 2020, grafic evaluară pe instituție. 

3. Orarul lecţiilor şi al activităţilor extrașcolare este discutat și aprobat la Consiliul de 



administraţie al. IP LT ,,Mihai Eminescu”, or. Drochia, Proces-verbal Nr. _2__, din 

08.09.2020. 

4.Orarul sunetelor reglementat, proces-verbal nr.02/ din 08.09 2020, CA 

Constatări  Orarul elaborat este echilibrat și flexibil, întocmit în conformitate cu Planul-cadru, în care 

disciplinele exacte alterează cu cele umanistice și artistice și asigură raportul optim între 

timpul instruirii formale și cel al instruirii nonformale. La întocmirea graficului evaluărilor 

semestriale și sumative anuale se respectă indicațiile prevăzute în Planul-cadru 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

puncte 

 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

particularităților psihofiziologice individuale 

Dovezi 1.Numărul de locuri de lucru în bănci corespunzător numărului de elevi, la clasă,  

2.Toate clasele dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar și gimnazial,liceal  

3.Act de predare- primire a băncilor și scaunelor, pentru clasa de elevi,  

4.Registrul clasei, anual/2020 

5.  În anul curent de studii au fost procurate  :  

2 pesoane 77 seturi  

1 persoana 60 seturi 

Constatări  Instituția dispune de spații  educaționale corespunzătoare adecvate  și asigură, exceptând  1-2 

cazuri obiective și temporare, toate categoriile de elevi  au locuri corespunzătoare 

particularităților fiziologice . Anual în instituție este completat fondul mobilier cât și material 

pentru adaptarea spațiilor clasei la nevoile elevilor cât și a cadrelor didactice. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor : 1 1 punct 

 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

etc.), în corespundere cu parametrii sanitaro- igienici și cu cerințele de securitate 

Dovezi 1.Caiet/ registrul de inventariere (pe clase/ cabinete),  

2.Registrul de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și materialelor de sprijin la: 

- Chimie 

- Biologie 

- Fizică 

- Informatică 

- Educație tehnologică 

- Educație fizică 

- Educație muzicală 

3.Locurile de lucru cu construcție specific cerințelor disciplinei de studiu și sanitaro- igienice. 

4. Reguli și procese- verbale de instruire a elevilor privind reguli de securitate  

5. Notă informativă în baza Standardelor de dotare  

6. Personalul tehnic menţine în ordine spaţiile interne şi aferente ale instituţiei, respectând 

planul de igienizare prezent în şcoală. 

7. Fiecare sala este asigurată cu tablă, televizor LED, internet 

8. Băile dotate cu ucătoare de mâini, săpun  

9. Aparate de dezinfectat mâinile instalate la fiecare intrare 

Constatări Asigură prezența , funcționalitatea și conformitatea cu parametrii sanitaro-igienic și cu  cerințe  

de securitate a materialelor de sprijin utilizate în procesul de instruire, alimentare etc 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor : 1 Puncte1 



 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și comfortul 

elevilor 

Dovezi 1.Pașaportul sanitar,  

2.Cartele tehnologice,  

3.Lista produselor interzise,  

4.Fișele examenelor medicale ale angajaților cantinei, anual/2020 

5.Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor intestinale,  

6.Registrul de evidență a materiei prime rebutate 

7.Registrul de rebutare a bucatelor gata,  

8.Registrul de evidență a sănătății,  

9.Lista de acumulare a produselor alimentare,  

10.Sufrageria/sala de mese permanent 

Constatări . În instituție sunt amenajate spații pentru prepararea  și sevirea hranei care  corespund în cele 

mai multe privințe normelor sanitare  în viguare privind siguranța, accesibilitatea, 

funcționalitatea și confortul copiilor.  Din acauza spațiului de servire a mesei insuficient și 

anumărului de elevi, alimentarea elevilor are loc în două schimburi. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

funcționalitate și confort pentru elevi. 

Dovezi În instituție sunt  amenajate 12 blocuri sanitare de interior , a căte 4 tualete fiecare, 2 lavoare, 1  

uscător de mâini, în egală măsură pentru fete și băieți. 

12  lavoare  amenajate la intrarea uin sala de mese ,  

Uscătoare electrice pentru maini atât în blocuri sanitare cât și în spațiul special amenajat 

pentru spălarea mânilor. 

Vestiare separate  pentru fete și băieti  

Săpun la fiecare lavoar 

Asigurarea cu apă rece și canalizare  

 

Constatări Școal este dotată cu  spații/ blocuri sanitare care respectă  integral normele sanitare și cu 1-2 

devieri nesemnificative și temporare criteriile de accesibilitate , funcționalitate și confort  

pentru elevi . 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

Dovezi 1. Ordinul directorului nr.85 din01.09. 2020  Cu privire la numirea persoanei responsabile 

de starea antiincendiară în școală 

2. Planul de măsuri cu privire la preîntâmpinarea incendiilor,Ordinul nr 85. din 

01.09.2020 

3. Ieșire de rezervă din instituție. 

4. Panoul informațional  

5. Stingătoare cu termen de valabilitate - 29 

6. Ieșire de rezervă din instituție -8 

Constatări Instituția dispune  de ordinul instituției cu privire la numirea persoanei responsabile de 

situațiile antiincendiare, planul de măsuri de preîntâmpinare a incendiilor, în totalitate de 



mijloace antiincendiare și de ieșiri de rezervă (din sala de sport, din cantină și sala de mese, 

din sălile de clase ) 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi 1.Înregistrări în Caietul dirigintelui/ Registrul de clasă, anual 

2.Listele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității în școală(portofoliul 

profesorilor): 

 La orele de Fizică 

 La orele de Chimie 

 La orele de Educație tehnologică 

3.Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație, CP, procesul verbal nr. 12 din 

24.08. 2020 

4.Proiecte didactice, portofoliul profesorilor, anual/2020 

5.Procese- verbale, (portofoliul profesorilor) 

6.Informații afișate pe panoul de afișaj, permanent, incinta școlii 

7.Poze de la activități, permanent 

8. Activități de formare la elevi a comportamentului responsabil în caz de situații excepționale 

și /sau risc în anul de studii 2020-2021  

9. Organizarea instructajului semestrial : 

,,Securitatea elevilor la lecțiile de Fizică ,Chimie, Biologie ,Informatică ,Educație fizică 

,Educație tehnologică .,Educație pentru societate ,Educație civică ,Produse chimice și 

securitatea personală cu consemnarea în catalog la disciplinele respective, procese verbale  

10.Instructaj periodic ,săptămânal /lunar ,în ajunul vacanțelor  :Reguli de securitate în 

condițiile COVID -19 și prevenirea situațiilor de , regitrul de clasa , semnături . 

 11.Organizarea activităților de formare la elevi a comportamentului responsabil în caz de 

situații excepționale și/sau de risc .   

12. Proces-Verbal nr.1 din 29.09.2020 al adunării generale a părinților din IP LT ,,Mihai 

Eminescu”, or. Drochia: 

Cu privire la : 

1.Planul de activitate privind organizarea deschiderii IP LT ,,Mihai Eminescu”, or. Drochia: în 

contextul situației epidemiologice COVID-19 din 01.09.2020 

 2.Ordin nr.840 din 19.08.2020  MECC Cu privire la organizarea anului de studii 2020-2021  

3.Instrucțiunea privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității 

în contextul epidemiologic al COVID-19. 

Constatări  În temeiul prevederilor Planului -cadru pentru învățământul primar ,gimnazial și liceal au fost 

organizate și realizate sistematic în clasele I-IX ,în cadrul disciplinelor Dezvoltare  personală 

,Biologie, Fizică,Chimie, informatică, Educație pentru societate, Educație civică, Educație 

tehnologică, Educație fizică, Educație pentru sănătate, Produse chimice și securitatea personală  

s-a format elevii și adulții  privind comportamentul responsabil în caz de situații excepționale 

și sau de risc (cutremur, inundații, accidente rutiere, electrocutare, pericol de înec, infecții, 

intoxicare, situația epidemiologică COVID-19 ș.a  

etc).  

Proiectul ”Bunicii grijulii„ oferă un sprijin considerabil instituției de învățământ. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

 

 

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 



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

psihice a fiecărui elev.(4,0 puncte) 

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

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

trafic al copilului, CP, procesul verbal nr.12  din 24.08. 2020 

2. Demersuri către APL, Comisariatul de poliție,  

3.  Informații pe panoul de afișaj, permanent, incinta școlii; 

4. Procese verbale ale ședințelor CP, CA, cu părinții și cu elevii, mape separate 

5. Prevederi de referință în Planul de activitate a Consiliului local, nr. 

6. Listele  cu semnături ale participanților la seminare, mese rotunde, Procese verbale  

7. Proiecte didactice, Portofoliul profesorului 

8. Fotografii de la activități de informare 

9. Metodologia de prevenire si interventie in cazurile ANET. 

10. Coordonator ANET, ord. 89, din 02.09.2020 

11. CP ,Procedura de organizare instituțională si de interventie a lucrătorilor instituției de 

învățământ in cazurile ANET al copilului. Luarea de cunostință sub semnatura  la 

inceput de an scolar , procesul verbal nr.12  din 24.08. 2020 

12. Comisii Metodice diriginție   , 

13. Consiliul Elevilor  

14. Boxa  secreta 

15. Registru cazurilor ANET 

16. Fise de sesizare. 

Constatări Administrația școlii informează personalul, elevii, părinții sau, după caz, tutorii/ 

reprezentanții legali ai elevilor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile ANET. 

Instituția proiectează sistemic acțiuni de colaborare cu familia ,cu APL ,cu alte instituții cu 

atribuții legale în sensul protecției elevului , inclusiv acțiuni de informare a lor în privința 

procedurii ANET . 

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

Pondere  și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

de sprijin familial, asistență parentală etc.) pentru asigurarea protecției integrității fizice și  

psihice a elevului. 

Dovezi 1.Certificate despre formarea de referință, în dosarul angajatului; 

2.Lista participanților la formarea de referință, Cu semnătură 

3.Proces verbal  nr 12  din  24 august 2020 ”Metodologia ANET, Implementarea PPC în 

IPLT ,,M. Eminescu”, or. Drochia  

4.Ședinte  cu părinții pe clase cu subiectul : 

-Implicarea eficientă la acțiuni împotriva violenței și comportamentului nediscriminatoriu 

în raport cu genul 

Constatări S-a constatat că se utilizează eficient resursele interne și comunitare pentru asigurarea 

protecției integrității fizice și psihice a elevului. S-a îmbunătățit relația școală- părinte, 

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

copilului,s-a micșorat riscul eșecului școlar ,s-a ridicat reușita elevilor. 

Pondere  și 

punctaj 

acordat 

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

puncte 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 



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

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

Dovezi 1.Prevederi de referință în planul de activitate ale directorului adjunct pentru educație/ 

diriginte, Planul de activitate a directorului adjunct/diriginte; 

2.Ordine ale directorului,ordinul nr..09.2020, Cu privire la constituirea Comisiei ANET, 

3.Planul de activitate cu elevii cu comportament deviant/ Listele,  

Planul de activitate anual, 2020-2021/ 

4.Proiecte didactice ale orei de dirigenție, Portofoliul dirigintelui 

5. Registrul de clasă, Portofoliul dirigintelui 

6. Procese verbale ale ședințelor cu părinții, Procese verbale. 

 7. Graficul de servici al profesorilor 
8.  Boxa încrederii  

9. Baza de date a elevilor din grupul de risc  

11.Monitorizarea zilnică a frecvenței și disciplinei elevilor. 

12.Crearea panoului ”Un copil informat- un copil protejat ” 

 

Constatări S-a constatat că în instituție se realizează activitățile de prevenire și combatere a oricărui tip 

de violență. S-a creat în instituție un climat psihologic ,mediu prietenos ,constructiv pentru  

dezvoltarea favorabilă și armonioasă a elevului și  actorii educaționali. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

și emoționale și implicareapersonalului și apartenerilor instituției în activitățile de prevenire a 

comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi 1.Informații/date personale despre elevi, Dosarele personale ale elevilor; 

2.Raport de evaluare comportamentală, 

3.Fișe de evaluare a activităților cu părinții. 

4.Lucrări efectuate de către elevi 

5.Fotografii de la activități, 

Constatări S-a constatat că în instituție elevii au acces la servicii de sprijin, pentru asigurarea 

dezvoltării fizice, mintale și emoționale, însă sunt implicați pedagogii cât și a 

psihologului școlar cât și logoped, în acordarea acestor servicii. Elevii posedă informații 

cu referire la urmările stresului asupra organismului în curs de dezvoltare,cunosc tehnici 

și strategii de evitare și depășire a situațiilor conflictuale cât și a stărilor frustrante sau 

anxioase. 

Pondere  și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2  

Autoevaluare conform criteriilor : 0,75 

1,5 punct 

 

 

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

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

sănătos de viață. (4,75 puncte) 

Domeniu:Management 

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

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

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate. 

Dovezi 1. PDI,aprobat, procesul verbal nr.12 din 26408.2021, CA, 

2. Programul de activitate al serviciului medical, 

3. Materiale demonstrative de  activitate cu părinții. 



4. Informații de pe panoul de afișaj,  

5. Alimentație sănătoasă, meniuri/ 2021 

6. imunizarea/vaccinarea a 92% dintre angajați, lista persoanelor 

imunizate/vaccinate  

7. Centru medicilor de familie oferă permanent informație (pliante, postere) despre 

prevenirea unor maladii  

8. Centrul medicilor de familie anunță graficul imunizării copiilor   

9. Participarea elevilor cu CES la seminar cu subiectul „Strategii de disciplinare 

pozitivă”desfășurat de către SAP Drochia ( 11.2020 /02.2021) 

10. Instrucțiunea privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru 

organizarea activității în contextul epidemiologic al COVID-19.( zilnic, 

săptămânal ,semestrial 

11. Prezența cursului opțional Educația pentru sănătate  

12. Activități în colaborare cu  cu centru ANA,  

13. ONG ce promovează modul sanatos de veață 

14. Panou informativ (et.2) 

 

Constatări În școală se duce un mod sănătos de viață.În colaborare cu părinții și cu alte servicii 

publice de sănătate cu atribuții legale în acest sens în promovarea valorii sănătății fizice 

și mintale a elevilor în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate. 

Elevii au fost familiarizați îndeaproape cu serviciile publice de sănătate , care corespund 

necesităților tinerilor, oferindu-le și garatându-le confidențialitate și intimitate, astfel 

încât tinerii să facă alegeri libere și bine gândite despre sănătatea și sexualitatea lor. 

Pondere  și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor :1 2 punct 

 

  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. 

Dovezi 1. 1.PDI, aprobat, procesul verbal nr.07 din 26.01.2021, CA, 

2. Procese verbale, seminare psihopedagogice; 

3. Fișe de evidență a elevilor din grupul de risc 

4. Demers SAP 

5. Masă rotundă cu cadrele didactice Proces-verbal nr.3 din 14.04.2021 cu subiectul  

:Prezentarea strategiilor de reducere a agresivității în mediul școlar .Inteligența 

emoțională .Evaluarea impactului activităților educative la subiectul : ,,Inteligența 

emoțională asupra stării disciplinare a copiilor ,,.  

 

Constatări În școală dispunem de psiholog  școlar ,  prin care încercăm să asigurăm condiții fizice, a 

resurselor materiale și metodologice, pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale 

elevilor. Elevilor li s-a asigurat confort și securitate psihoemoțională pe întreg parcursul 

procesului instructiv de către diriginți ,psiholog școlar , logoped,  CDS ,  SAP Drochia. 

Pondere  și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum /proces educațional 

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

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

surmenajului și de profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea 

accesului elevilor la programe ce promovează modul sănătos de viață. 

Dovezi 1.PDI, Aprobat CA, Procesul verbal,  07 din 26 ianuarie 2021; 

2.Procese-verbale ale ședințelor  organului de autoconducere a clasei, cu decizii formulate, 



CE, procesul verbal nr. 

5.Informații pe panoul de afișaj al clasei 

6.Registrul clasei, permanent, incinta școlii; 

7.Dozarea temelor pentru acasă, Seminar ,, Managementul temelor pentru acasă„, CM. 

August 2020 

8.Procese-verbale ale adunărilor cu părinții, nr. 

9.Orarul lecțiilor, CA, procesul verbal nr.02 din 08.09. 2020 

10.Cererile elevilor pentru opționale, Mapa specială, Orele opționale,  

11.Procese verbale ale Consiliul profesoral, anual, 2020-2021 

Plan managerial alș instituției 2020-2021 

Planul asistentului medical 2020-2021 

Constatări Pedagogii încurajează și sprijină elevii să manifeste inițiativă și să realizeze activități de 

promovare a modului sănătos de viață.Instituția realizează activități de promovare 

/susținere a modului sănătos de viață ,  de prevenire a riscurilor de accident , îmbolnăviri , 

surmenaj , oferă copiilor acces la programe educative implicândui în diseminarea 

experiențelor legate de sănătate . 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor : 1 2punct 

 

 

Dimensiunea I 

SĂNĂTATE, 

SIGURANȚĂ, 

PROTECȚIE 

Puncte forte Puncte slabe 

-Documentația tehnică, sanitaro-igienică și 

medicală; 

-Monitorizarea permanentă a respectării  

normelor sanitaro-igienice; 

- Imunizarea a 92% dintre angajați; 

-1 % elevi care să fi fost bolnavi de 

COVID-19 

-Documentația cu privire la asigurarea pazei 

și securității instituției și elevilor;  

-Orare echilibrate; 

-Orarul sunetelor reglementat; 

- Asigurarea pentru fiecare elev a câte un 

loc în bancă; 

-Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea 

criteriilor de accesibilitate, funcționalitate și 

confort pentru elevi; 

-Existența și funcționalitatea mijloacelor 

antiincendiare și a ieșirilor de rezervă; 

-Respectarea regulilor de circulație rutieră, 

a tehnicii securității, de prevenire a 

situațiilor de risc și de acordare a primului 

ajutor.  

- utilizează eficient resursele interne și 

comunitare pentru asigurarea protecției 

integrității fizice și psihice a elevului. Nu s-

au depistat cazuri de ANET. 

-se promovează stilul sănătos de viață în 

instituție și în comunitate. 

-Asigurarea cu materiale de sprijin 

(echipamente, utilaje, dispozitive, 

ustensile etc.; 

-Lipsa certificatelor de valabilitate a 

reactivelor chimice; 

-Asigurarea slabă cu spații pentru 

prepararea și servirea hranei, care 

corespund normelor sanitare în vigoare 

privind siguranța, accesibilitatea, 

funcționalitatea și confortul elevilor 

(din timpul când a fost amplasată și 

cantina grădiniței în aceiași încăpere); 

- asigură preponderent formal, cu 

multiple carențe condițiile fizice, 

resursele materiale și metodologice 

pentru profilaxia problemelor 

psihoemoționale ale elevilor 

 

        Oportunități Riscuri  

 -Imunizarea a 100% angajați; 

-Procurarea mijloacelor antiincendiare; 

-Dotarea cabinetelor cu materiale de sprijin 

(echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile 

 -plecarea elevilor din școală (peste 

hotare, în alte localități etc.) 



etc.; 

 

Dimensiune II. PARTICIPAREA DEMOCRATICĂ 

Standard 2.1. Copiii participă  la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare.(4,25 

puncte) 

 

Domeniu: Management 

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

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

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

de interesul lor imediat. 

Dovezi 1.Procese-verbale ale Consiliilor pedagogice și de administrație, anual, CA, CP 

2.Consiliul elevilor,anual, procese verbale  

3.Consultații individuale,  

4.Chestionarea prin sondaj a elevilor despre modul de organizare, de luarea  deciziilor, de 

raportare, permanent, incinta școlii; 

5.Analiza rezultatelor activității elevilor,Rapoarte, Dosarele personale ale elevilor, mapa 

6. Elev – membru al Consiliului de administrație. 

7. S-a ținut cont de părerea elevilor referitor la :desfășurarea activităților extracurriculare,( 

cereri ale elevilor, sondaje ) 

8. Activități de voluntariat organizate de elevii; 

9. Desfășurarea campaniei de voluntariat   

10. Proces -Verbal nr.1 al adunării generale a părinților din 28.08.2020 

 

Constatări Administrația școlii oferă tuturor elevilor informații complete și în timp util pe subiecte ce 

țin de interesul lor imediat, referitoare la aspectele vieții școlare. Administrația instituției are 

definite în planul strategic și planul operațional de dezvoltare ,  mecanisme de asigurare a 

participării elevilor la soluționarea problemelor și luarea deciziei în viața școlii.  

Carențe : Implicarea elevilor  nemotivata 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:1 . Autoevaluare conform criteriilor :0,5 0,5 puncte 

 

 

 

 

 

Domeniu: Capacitatea instituțională 

Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor, construită democratic și 

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

Dovezi 1.Acte ce vizează activitatea consiliului elevilor: Consiliul Elevilor Regulamentul 

Consiliului Elevilor, elaborat de către instituție  

2. Planul de activitate a Consiliului Elevilor  

3. Panoul Consiliului Elevilor 

4. Procese verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor  

 

Constatări În instituție există o structură asociativă a elevilor (Consiliu), aleasă în mod democratic care 

participă la luarea deciziilor cu privire la toate problemele de interes pentru elevi.  

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

Dimensiune II. PARTICIPAREA DEMOCRATICĂ 



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

Domeniu: Capacitatea instituțională 

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

elevilor. 

Dovezi 1.Mijloace de comunicare scrise:                             

2.Grupul profesorilor pe Viber, TIC. 

3.Site-ul (majoritatea elevilor comunică, în deosebi, cu profesorii, diriginții etc.) 

4. Raport CE Analiza rezultatelor activității elevilor  

5. Site web a instituției  

6. Panouri informaționale  

7.Toate clasele au create grupuri de elevi (părinţi ) pe Viber, adrese de email,G-Suit, clase În 

Classroom 

Constatări S-a constatat că în liceu este o conlucrare calitativă între elevi și profesori, părinți prin mijloacele 

de comunicare care le permite tuturor să reflecte opinia liberă a tuturor actanților cointeresați de 

participarea democratică în luarea deciziilor referitor la aspectele vieții școlare.  

Instituția asigură în majoritatea cazurilor funcționalitatea mijloacelor de comunicare ce reflectă 

opinia elevilor cât și a cadrelor didactice. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

Indicator 2.1.4.Implicarea permanentă a elevilor în consilierea aspectelor legate de viața școlară, 

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

evaluarea propriului progres. 

Dovezi 1.Asistențe la ore, Fișe de asistențe le ore/ Caietul de asistențe 

2.Activități ale elevilor 

 Colectarea donațiilor 

 Voluntariat  

 Vizite la domiciliu 

3.Implicarea elevilor în proiecte, ,, cum este să crești ca o fată, clasa a V-VI”, ,,Educația pentru 

media”,   

4.Progresul continuu concretizat în instrumente măsurabile: 

5. Aplicarea evaluărilor la decizia școlii, Planul anual de activitate, Ciclograma evaluărilor 

Constatări Elevii sunt încurajați, susținuți și ajutați să participe la soluționarea problemelor la nivel de 

școală/ clasă, în consilierea aspectelor legate de viața școlară a lor și cadrele didactice implică 

sistematic elevii în evaluarea propriului progres școlar.Instituția implică în majoritatea cazurilor , 

cu eficiență considerabilă, consilierea aspectelor legate de viața școlară , în soluționarea 

problemelor la nivel colectiv , în conturarea programului educațional , în evaluarea propriului 

progres . 

 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

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

decizional.(4,5 puncte) 

Domeniu: Management 

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

în structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile de asigurare a progresului școlar, de 

informare periodică a lor în privința elevilor și de aplicare a mijloacelor de comunicare pentru 

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

Dovezi 1.Regulamentul intern de organizare și funcționare a școlii, procesul verbal al CP nr. 12. Din 

24.08. 2020 



2.Activități cu părinții 

 Interviuri 

3.Consultații individuale cu părinții, 

4.Includerea părinților în componența Consiliului de administrație, 

5.Ședințe cu părinții 

6. Consiliul părinților la nivel de clasă și școală 

7.Comitetele părintești în Proces -Verbal nr.1 al adunării generale a părinților  

 

Constatări Instituția elaborează și valorifică frecvent un set de proceduri democratice de delegare și 

promovare a părinților în structurile decizionale ,de implicare în activități ce asigură progresul 

școlar ,informare periodică în privința elevilor . 

 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Management 

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

țin de interesul elevului și al acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor 

de învățare și odihnă pentru elevi. 

Dovezi  

1. Plan strategic, CA, 2021 

2.Plan anual, CP/2020 

3.Rețele de informare /colaborare școală -familie : 

4.Pagină web a școlii 

5.Publicații periodice /buletine informative  

6.Însemnări în agenda elevului  

7.Informări scrise ,înștiințare  

8.Vizite în familie  

9.Discuții telefonice  

10. Acord de parteneriat : APL, ,Agenți economici ,ONG,Mediator comunitar  , SAP Drochia , 

Centru  Ana ,Inspectorat de poliție  

 

Constatări S-a constatat că exista acorduri de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte ce țin de 

interesul elevului și al acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor de 

învățare și odihnă pentru elevi 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

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 elevii.   

Dovezi 1. Planul activității Consiliului de administrație (componența consiliului),  

2. Ordinul cu privire la desemnarea componenței CA  din 01.09.2020  

3. Procese-verbale ale CA, Cartea de procese verbale ale CA/2020. 

4. Consiliul părinților, componența, PV  

5. Procesele verbale ale adunărilor cu părinții,  

6. Regulamentul intern,  

7. Fotografii, înregistrări video etc. ale activităților desfășurate cu părinții, Diriginții, cond. 



De cerc 

8. Acte  ce confirmă acțiuni de combatere a absenteismului  și a abandonului școlar, de 

combatere a violenței în școală, Plan strategic de diminuare a absenteismului  și a 

abandonului școlar, PV nr.12, din 24.08.2020 

9. Plan anual de activitate al școlii, PV nr.12, din 24.08.2020 

 

Constatări Sunt documente ce demonstrează 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. Instituția implică frecvent părinții și comunitatea în procesul de luare a 

deciziilor cu privire la educația de calitate pentru toți copiii, conlucrează periodic cu o structură 

asociativă a părinților și dispune de mijloace de comunicare pentru exprimarea opiniei 

subiecților indirect. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

puncte 

 

Domeniu: Curriculum/proces educațional 

Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor, părinților și a comunității la 

elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea 

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

Dovezi 1. Plan de activitate al școlii, procesul verbal PV nr.12, din 24.08.2020 

2. Ședințele cu  părinții, planul  instituției  PV nr.12, din 24.08.2020  

3. Procesele verbale ale ședințelor  cu părinții,  

4. Activități extracurriculare: afișe, diplome, fotografii etc. 

5. Procese verbale ale consiliilor  de părinți din fiecare clasă  

6. Procese-verbale ale ședințelor cu părinții  

 

Constatări Structurile asociative ale elevilor, părinților și a comunității participă la elaborarea 

documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților. Instituția asigură 

participarea frecventă a structurilor asociative al elevilor, părinților , comunității  la elaborarea 

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

altor actori comunitari  ca persoane - resursă în procesul educațional 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

puncte 

 

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

interculturală bazată pe democrație. (4,5 puncte) 

Domeniu: Management 

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

religioasă, prin actele reglatorii și activități organizate de instituție. 

Dovezi 1. Acte reglatorii, specifice instituției de învățământ. 

2. Activități organizate în cadrul diverselor sărbători,  

3. Săptămâna activităților pe discipline etc 

4. Ziua Elevului  

5. -Ziua  Limbilor Europene  

6. -Turnamentul pentru Drepturile Copilului/Omului la nivel local  

7. -Campania mondială ,,16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de gen ,,. 

 

Constatări S-a constat că în instituție se promovează respectul diversității culturale, etnice, lingvistice, 

religioase prin actele reglatorii și prin activitățile pe care le organizează și la care participă 

școala. 

Pondere  

și punctaj 

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



acordat 

 

Domeniu: Management 

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

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

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice. 

Dovezi 1. Discuții cu membrii comunității 

2. Îngrijirea mormintelor cadrelor didactice, biserica . 

3. ”Perioada mâinilor curate- o necesitate”, centrul medicilor de familie 

4. Activități organizate în cadrul diverselor sărbători, privind respectarea diversității 

culturale, religioase în școală, Excursii 

5. Includerea în Programele anuale ale Comisiilor metodice,   

6. Asistări la desfăşurarea Proiectelor intert̸ransdisciplinare şi la activităţile 

extracurriculare desfăşurate. 

7. Prin monitorizarea activităţilor desfăşurate în cadrul săptămânilor pe obiecte 

8. Chestionare online 

9. Discuții cu mediatorul comunitar, elevii, părinții 

10. Activități în parteneriat cu biserica, CMF, poliția 

Constatări S-a constat că în instituție se monitorizează respectarea diversității culturale, etnice, lingvistice, 

religioase prin actele reglatorii și prin activitățile pe care le organizează și la care participă 

școala. coletând periodic feedbackul  din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice. 

 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

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

(umane, informaționale etc.) de identificare și dezvoltare a stereotipurilor și prejudicăților. 

Dovezi  

1. Planul managerial al instituției de învățământ. PV nr.12, din 24.08.2020 

2. Discuții individuale cu elevii, părinții, cadrele didactice. 

3. Încadrarea elevilor în cercuri pe interese și secții sportive. 

4. Implicarea elevilor în activitățile extracurriculare  

5. Ore de dirigenție 

6. Activitatea consiliului de administrație (studierea rezultatelor chestionarelor, sondajelor  

7. Regulamentul intern al instituției 

 

Constatări  Instituția creează condiții tipice pentru respectarea diversității și valorifică intens capacitatea 

de de socializare a elevilor  și resursele de identificare și dizolvare a stereotipurilor și 

prejudecăților. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/proces educațional 



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

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

interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi 1. Portofolii ale cadrelor didactice. 

2. Portofolii ale elevilor 

3. Diplome de participare la diferite concursuri cu tematica respectivă  

4. Simbolurile statale în instituția de învățământ.  

5. Desfășurarea orelor cu tematica respectivă 

6. Activități organizate cu ocazia sărbătorilor. 

7. Planul de activitate pentru anul școlar  2020-2021 

8. Turnamentul Drepturilor Omului și a Copilului, 

9. Chestionarea elevilor cu referire la calitatea respectări Drepturilor Copilului ( ianuarie- 

februarie 2021). 

10. Conform Proiectarii calendaristice pentru disciplina Educație pentru Societate, clasa a 

VII-a, s-a realizat de către elevi elaborarea chestionarelor „ Starea de bine în instituție ( 

martie-mai 2021), fiind incluși ca respondenți toți actorii educaționali: administrație, 

profesori, elevi, părinți, angajați auxiliari.   

Constatări Se atestă reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor și ale 

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

interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor :0,75 1 punct 

 

Dimensiunea II 

PARTICIPARE 

DEMOCRATICĂ 

Puncte forte Puncte slabe 

-Participarea frecventă a elevilor la 

luarea deciziilor cu privire la 

aspectele de interes pentru ei. 

-elevii sunt încurajați și se implică în 

consilierea aspectelor legate de viața 

școlară a lor. 

-cadrele didactice implică sistematic 

elevii în evaluarea propriului progres 

școlar. 

- Părinții sunt implicați în structurile 

decizionale și de implicare a lor în 

activitățile de asigurare a progresului 

școlar. 

-Este asigurat  dreptul părinților și al 

autorității publice locale la 

participarea în consiliul de 

administrație. 

- se colectează feedback-ul din 

partea partenerilor din comunitate, 

privind respectarea principiilor 

democratice. 

-Folosirea  mecanismelor imperfecte de 

participare a elevilor la luarea deciziilor   ce țin 

de interesul lor. 

-nu-s perfectate în scris acorduri de parteneriat 

cu reprezentanții comunității, pe aspecte ce țin 

de interesul elevului.  

-Părinții nu sunt implicați ocazional în calitate 

de persoană- resursă în procesul educațional. 

- Se monitorizează respectarea diversității 

culturale, etnice, lingvistice, religioase în  

activitățile parțial desfășurate în școală. 

- Se promovează ocazional valorile 

multiculturale. 

 

        Oportunități Riscuri  

 -Extinderea mijloacelor/rețelelor de 

informare on-line: pagina Web a 

școlii/ clasei etc. 

-extinderea promovării imaginii 

școlii 

-menținerea numărului de elevi 

-amenajarea terenului de sport 

- să se monitorizeze respectarea 

-Lipsa mijloacelor de informare școală-familie 

va duce la diminuarea % de promovabilitate a 

elevilor. 



diversității culturale, etnice, 

lingvistice, religioase în toate  

activitățile desfășurate în școală. 

- de perfectat Planul strategic cu 

activități specifice diferitelor 

comunități culturale, etnice, 

lingvistice, religioase. 

- organizarea sistematică a activității 

educaționale menite să dezvolte prin 

acțiunile elevilor și ale cadrelor 

didactice reflectarea viziunii 

democratice de conviețuire într-o 

societate interculturală. 

 

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.(6 puncte) 
 

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 activități multiculturale, a documentelor de asigurare 

a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES. 

Dovezi 1. Planul strategic și cel operațional al instituției de învățământ conține scopuri, 

activități care se bazează pe principiul Educației pentru toți, PV nr.12, din 

24.08.2020 

2. Planul strategic al instituției și cel anual conține obiective, activități  care se 

bazează pe principiul ,,Educație pentru toti ,,. 

3. Activitatea CREI ,  

4. -Plan de activitate CMI  

5. -Plan de activitate a CDS 

6. -Săptămâna Educației Incluzive 

Constatări S-a constat că PDI și cel operațional cuprinde ținte și activități specifice de aplicare a 

politicii statului cu privire la educația incluzivă, Atât PDI cât și PAI reflectă sistemic 

activități specifice de aplicare a politicilor statului  cu privire  la EI  a proiectelor de 

asigurare a incluziunii prin activități multiculturale , a documentelor de asigurare  a 

serviciilor de sprijin pentru elevii cu erințe educaționale speciale.  

 

Pondere  și 

punctaj 

acordat 

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

 

Dimensiune III.INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

Domeniu: Management 

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

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

pentru copiii cu CES. 

Dovezi 1. Ordinul privire la Activitatea Centrului de resurse 

2. Ordinul  cu privire la Desemnarea coordonatorului CREI 

3. Ordinul nr.86 din 01.09.20 cu privire la Constituirea CMI 

4. Proces- verbal Nr. 2 al ședinței Consiliului Profesoral din 17 09 2020 cu privire 

la: Aprobarea PEI-urilor pentru elevii cu CES; 

5. Aprobarea Planului de activitate a CMI, Regulamentul de activitate CMI pentru 



anul școlar 2020-2021;Proces verbal nr. din   

6. Aprobarea listei elevilor asistați de CDS și care frecventează CREI în anul școlar 

2020-2021, ordin 87 din 01.09.20 

7. Selectarea și aprobarea listei disciplinelor școlare pentru elevii cu  CES; 

8. Aprobarea orarului de asistență a elevilor cu CES la ore conform legislației în 

vigoare. 

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

speciale/necesităților și recomandarea programelor de suport. ordin 88 din 

01.09.20 

 

Constatări Instituția asigură centru de resurse dotat,cadre didactice de sprijin,psiholog , logoped 

resurse necesare pentru înmatricularea și incluziunea tuturor elevilor , cu  dificultăți 

obiective și temporare de antrenare a acestor structuri, mecanisme și proceduri 

Pondere  și 

punctaj 

acordat 

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

 

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. 

Dovezi 1. Existența listelor copiilor pe anii de naștere,  

2. Existența listelor familiilor vulnerabile, Listele prezentate de către diriginții de 

clasă)/2020; 

3. Existența listelor elevilor orfani de un părinte, Listele prezentate de către diriginții 

de clasă)/2020; 

4. Existența listelor elevilor cu ambii/ un părinte plecat peste hotare, Listele 

prezentate de către diriginții de clasă)/2020; 

5. Registru care conține evidențe privind frecventarea regulată a elevilor, Registrul de 

evidență a frecvenței, anul de studii 2020-2021 

6. Instituția dispune de o bază de date a tuturor copiilor inclusiv a celor cu CES; 

7. Instituția dispune de evidențe clare despre elevii înmatriculați, inclusiv privind  

starea familiară, condițiile de trai; 

8. Funcționează Comisia multidisciplinară  intrașcolară cu atribuții stabilite de lege, 

constituită prin ordinul directorului nr.2019 din 03 septembrie 2020 

9. Instituția dispune de  specialiști (logoped, psiholog,psihopedagog) pentru 

asigurarea serviciilor de sprijin în funcție de  necesitățile copiilor cu CES 

10. Registru de evidență a copiilor cu CES, mai 2021 

11. Prezența pachetului de documente:cererile părinților, copia buletinului părinților, 

certificatul de naștere, raportul privind dezvoltarea copilului, 2 fotografii, lista 

elevilor ce vor fi înmatriculați în clasa I-âi, anul de studii 2021-2022. 

 

Constatări Instituția dispune de o bază de date actualizată a copiilor de vârstă școlară și preșcolară 

din comunitate, inclusiv a celor cu CES, cu  rețineri nesemnificative în procedura de 

actualizare, monitorizează evoluțiile demografice  și elaborează perspectivele de 

școlaritate , duce evidența înmatriculării tuturor elevilor și valorifică informații cu privire 

la mediul familial.  

 

Pondere  și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor : 1  2 punct 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 



Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev și asigurarea 

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

necesitățile copiilor. 

Dovezi 1. Planul de activitate a CMI; 

2. Planul săptămânal, asistența la ore, asistență logopedică, ludoterapie asigurată de 

CDS 

3. Planul zilnic a CDS (asistența la ore și CREI), 

4. Raportul de evaluare/reevaluare complexă a fiecărui copil cu CES. 

5. Elaborarea testelor/ probelor individualizate de evaluare finală pentru copii cu CES 

Raport semestrial/ anual privind progresul școlar. 

6. Raportul de activitate a CMI (Proces-verbal nr.7  din 31.05.2021 al CP 

7. Procese verbale aCMI: Proces- verbal nr.2 din 03.09.2020 cu privire la evaluarea 

inițială a elevului din clasa a II;, Proces-verbal nr. 3 din 

8. CDS împreună cu cadrele didactice monitorizează sistematic progresul și 

dezvoltarea fizică a fiecăruii elev. 

Constatări Cadrele didactice de sprijin monitorizează sistematic progresul și dezvoltarea fiecărui 

elev,valorifică ascensiunea în dezvoltarea acestuia, creează condiții optime pentru 

dezvoltarea potențialului cognitiv, aptitudinal și afectiv al lui și asigură funcționalitatea 

CMI. La finele fiecărui semestru şi a anului de studii se prezintă reuşita şcolară 

pentrutoate treptele de şcolaritate şi pe clase în parte unde se iau decizii de 

îmbunătăţire a situaţiei şcolare a elevilor ce au potenţial intelectual înalt şi 

note, calificative scăzute la unele discipline. Starea de bine a elevilor este 

monitorizată de către diriginte,iar CMI monitorizează rezultatele 

evaluărilor iniţiale şi referirea elevilor către SAP spre evaluare complexă 

Pondere  și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

specifice ale fiecărui elev și asigurarea unui PEI, curriculum adaptat, asistent personal, set de 

materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin 

Dovezi 1. Pentru elevii cu CES procesul educațional se desfășoară în conformitate cu 

recomandările și cerințele SAP. 

2. Cadrele didactice în colaborare permanentă cu CDS elaborează setul de 

materiale:Curriculum modificat,PEI în corespundere cu particularitățile și nevoile 

specifice ale fiecărui elev. Ordin 87.din 01.08.2020 

3. Ordinul nr.87 din 01.09.20 cu privire la aprobarea listei elevilor ce vor fi asistați de 

CDS 

4. PEI pentru fiecare copil cu CES, aprobat la CP. 

5. Program de activitate a CMI, 

6. Curriculum adaptat/modificat pentru elevii cu CES 

 

Constatări Procesul educațional  se realizează în corespundere cu particularitățile  și nevoile specifice 

ale fiecărui elev, în funcție de recomandările SAP, prin elaborarea unui set complex de 

materiale și softuri educaționale pentru diversitatea  formelor de lucru, a curriculumului 

adaptat, aP EI,implicând  în majoritatea cazurilor cadre didactice competente, inclusiv 

cadre de sprijin 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

 



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

și respectă diferențele individuale. (4,75 puncte) 

Domeniu: Management 

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

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

Dovezi 1. Acte ce conțin stipulări privind obligativitatea sesizării cazurilor de ANET: 

2. Regulamentul de activitate a instituției,  

3. Fișele de post 

4. Procese verbale ale CP privind organizarea ședințelor de informare a tuturor 

angajaților instituției (cel puțin 1 ședință), privind procedura de identificare, 

înregistrare și evaluare inițială a cazurilor suspecte de ANET. 

5. Fișe de sesizare 

6. Formularele-tip 

7. Registre 

8.  Contractele de muncă  ale angajaților conțin stipulări privind obligativitatea 

sesizării cazurilor de violență , neglijare , trafic al copilului 

9. Proces- verbal nr 12 din 24 august 2020 al Consiliului profesoral și al angajaților 

privind procedura de identificare , înregistrare și evaluare inițială a cazurilor 

suspecte de violență  

Constatări S-a constat că  instituția dispune de mecanisme pentru identificarea și combaterea oricăror 

forme de discriminare. PDI și PAI reflectă sistemic mecanisme de identificare și combatere  

a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale PDI și PAI 

reflectă sistemic mecanisme de identificare și combatere a oricăror forme de discriminare și 

de respectare a diferențelor individuale, implicând în acțiunile preconizate preponderent 

personalul instituției. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Management 

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

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

copiilor cu CES. 

Dovezi 1. Planul strategic și cel operațional al instituției, CA, procesul verbal nr.06 din 

26.01.2021 

2. Activități planificate cu părinții 

3. Analiza SWOT 

4.  Planul strategic și cel operațional conțin activități privind dezvoltarea comunicării , 

modalități de ajutor reciproc , a toleranței precum și promovarea interacțiunii 

interpersonale bazate pe respect reciproc și acceptarea diferențelor :  

5. Activități extracurriculare unde participă copii cu CES. 

 

Constatări  PDI și PAI reflectă sistemic cultura diversității promovând în toate aspectele vieții școlare 

programe cu accent pe incluziune și  nondiscriminare și activități ce țin de respectarea 

diferențelor , cu implicarea majorității factorilor educaționali , inclusiv a elevilor în 

organizarea acestor activități. PDI  reflectă cultura diversității, cu scopul promovării (după 

necesități) în majoritatea aspectelor vieții școlare programe cu accent pe incluziune și 

nondiscriminare în activități ce țin  de respectarea diferențelor, cu implicarea mai multor 

factori educaționali, inclusiv a elevilor, în organizarea acestor activități. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:2  

 Autoevaluare conform criteriilor :0,5 

1 puncte 

 

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 in 

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

proceduri. 

Dovezi 1. Desemnarea coordonatorului ANET, Ordinul nr. 59 /01.09.2020, 

2. Constituirea comisiei ANET, Ordinul nr. 89 /02.09.2020 

3. Copii din familiile defavorizate, Liste, Mapa ȘCOLARIZAREA 

4. Fișe psihopedagogice ale copiilor din familiile defavorizate, Portofoliul dirigintelui 

5. Listele copiilor din familiile defavorizate pe cercuri. 

6. Rezultatele chestionării elevilor și părinților, Informații/Chestionare/2020. 

7. Planul managerial  

8. Informarea angajaților , părinților privind modul de sesizare  a cazurilor suspecte de 

violență  

Constatări  S-a constat că instituția informează personalul, elevii și părinții acestora cu privire la 

procedurile de prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de 

discriminare și in formarea personalului, a elevilor și  reprezentanților lor legali cu privire la 

utilizarea acestor proceduri și nu s-au depistat în instituție cazuri de ANET. Instituția asigură 

în majoritatea acțiunilor șanse egale de incluziune tuturor elevilor și respectarea diferențelor 

individuale , informează, formează frecvent personalul privind procedurile de prevenire , 

identificare , semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare prin personal cu 

o anumita formare 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

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,  în scopul 

respectării individualității și tratării valorice a lor. 

Dovezi 1. Promovabilitatea 100 %, CP, procesul verbal nr. 07 din   31.05. 2021, 

2. Implicarea copiilor din familiile defavorizate în cercuri, activități extracurriculare, 

voluntariat,. 

3. Mapele Evaluări/discipline școlare, 2020-2021, 

4. Date privind progresul și dezvoltarea elevilor stocate, Portofolii/mape 

Evaluări/discipline școlare, 2020-2021, 

5. Rezultatele chestionării  părinților, privind informarea elevilor și părinților, privind 

progresul școlar, Chestionare/2020-2021 

6. Tabele/ fișe/ agendele cu rezultatele elevilor, privind progresul școlar, Tabele/ fișe/ 

agende-2020-2021. 

7.  În instituție  8 elevi cu CES studiază în bază de curriculum modificat 

8. Cadrele didactice elaborează și aplică curriculumul adaptat/ modificat pentru copiii cu 

CES conform recomandărilor SAP; 

9. Se evaluează progresul școlar al copilului cu CES, stabilind oportunități de evaluare 

finală și certificare a acestora. 

Constatări În instituție se  tratează toți elevii în mod egal prin aplicarea documentelor de politici 

incluzive, a curriculumului, inclusiv a curriculumului modificat pentru elevii cu CES, prin 

diverse activități de cunoaștere și evaluare a progresului fiecărui elev, prin mecanisme de 

susținere a individualității și tratării valorice a fiecăruia, prin activități ce îi încurajează să 

participe activ la propriul proces de învățare cu 1-2 neajunsuri nesemnificative în acest 

ansamblu de aspecte 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/proces educațional 



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

individuale și de discriminare și manifestarea capacității de s le prezenta în cunoștință de cauză. 

Dovezi 1. Boxă în cadrul instituției  pentru raportarea cazurilor de violență, neglijare, exploatare 

și trafic din partea semenilor și adulților, 

2. Materialele cu privire la organizarea seminarului privind procedurile de prevenire, 

identificare, semnalare, evaluare și soluționarea suspeciunilor sau acuzaților de abuz/ 

neglijență a copiilor., Mapa 2020-2021, Proces Verbal  .nr.2 al CE din 02.12.2020 cu 

privire la : Documentele care apără și promovează drepturile 

copilului/omului:Convenția cu privire la drepturile omului/copilului în scopul 

prevenirii și asistenței copiilor în cazurile de ANET (cap.I din Procedura de organizare 

instituțională și de intervenție în cazurile ANET ) .  

3. Ore de dirigenție per clasă  

 

Constatări S-a constat că copiii recunosc situațiile de discriminare și le aduc la cunoștința CD și 

coordonatorului ANET.Instituția organizează frecvent activități educaționale îndreptate spre 

recunoașterea de către elevi a situațiilor de discriminare și a cazurilor de nerespectare a 

diferențelor individuale și informează despre necesitatea de a prezenta  oportun și elevat. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

Standard 3.3. Toți elevii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil.(5,5 puncte) 

Domeniu: Management 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu 

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

resurselor noi 

Dovezi 1. Ordin cu privire la  organizarea matineelor și activităților de Anul Nou,  

2. Rezultatele chestionarelor elevilor, privind asigurarea unui mediu accesibil și sigur 

pentru fiecare copil, Mapa  2020-2021 

3. Schema de evacuare în caz de necesitate,  

4. Amplasarea edificiilor de pe teritoriul școlii și paza lor, 

Constatări Administrația instituției utilizează resursele instituționale disponibile pentru asigurarea 

mediului accesibil și sigur pentru fiecare copil: intrări interzise persoanelor necunoscute, 

acces liber în sala de lectură, persoană de serviciu la intrare, 8 ieșiri de rezervă. 

Rezerve : Lipsa pandusului 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:2 . Autoevaluare conform criteriilor :0,75 1,5 punct 

 

Domeniu: Management 

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

datele de interes public. 

Dovezi 1. Regulamentul de ordine interioară privind protecția datelor cu caracter personal, 

aprobat la CA/2020. 

2. Ordinul nr. 75 din 21 august 2020 Cu privire la asigurarea securității datelor cu 

caracter personal, prelucrate în procesul de utilizare a SIME. 

3. Dosarele personale ale elevilor şi ale angajaţilor din instituție sunt păstrate în 

siguranţă şi doar un număr limitat de angajaţi au acces la ele. 

4. La editarea, completarea şi modificarea datelor din SIME,  SIPAS au acces doar 

persoane autorizate şi desemnate prin ordinul directorului 

5. Angajament privind securitatea datelor cu caracter personal a responsabilului SIME , 

SIPAS, Administratori - diriginți 

Constatări S-a constat că administrația instituției asigură protecția datelor cu caracter personal și 

asigură accesul, conform legii, la datele de interes public. 

Pondere  Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor :1 1 punct 



și punctaj 

acordat 

 

 

Domeniu: Capacitate instituțională. 

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

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

Dovezi 1. 2.Blocuri sanitare aprovizionate cu apă rece, Raport de autoevaluare privind 

pregătirea pentru redeschiderea instituției de învățământ,ANSA, CSP DrochiaCA, 

proces verbal nr.01 din 22.08.2021 

2. Instituția dispune de spații pentru instruirea tuturor copiilor dotate cu calculatoare 

pentru fiecare disciplină școlară ,materiale didactice necesare, inclusiv pentru elevii 

cu CES 

3. CREI 

4. Blocuri sanitare în interiorul  clădirii 

5. Spații școlare semnalizate pentru a fi usor găsite  

6. Cadrele didactice utilizează TIC adaptate la nevoile elevilor speciale și generale ( 

PEI, proiecte de ore, asistențe la ore), au beneficiat toți de cursuri Alfabetizate 

digital. 

Constatări S-a constat că în instituție nu sunt copii cu CES și nu este asigurat un mediu accesibil pentru 

elevii cu dizabilități, inclusiv adaptări ale blocului sanitar, adaptările intrărilor, punte de 

acces. Spații dotate și amenajate. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

punct 

 

 

Domeniu: Capacitate instituțională. 

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. 

Dovezi 1. Existența unei tehnologii informaționale și de comunicare pentru toți elevii, inclusiv 

cu CES.,Clasa de calculatoare, 2021 

2. Extinderea rețelei internet (WI-FI) în toate sălile de clasă/cabinete., Contractul  

3. Rezultatele observării privind accesul tuturor elevilor la , CD la rețeaua de 

calculatoare,  

4. În instituție sălile de clasă sunt dotate cu echipamente TIC. Echipamentele TIC sunt 

amplasate la o distanță ce asigură utilizarea eficientă,dar și securitatea celor ce 

învață. 

5. Activitățile propuse spre  desfășurare sunt monitorizate de către administrație ,CDS 

și au  scopul de  autodezvoltarea și autoevaluarea elevului și formarea sa personală. 

 

Constatări Cadrele didactice utilizează TIC pentru toți elevii, însă tehnica este învechită. Instituția 

aplică variate mijloace de învățământ și auxiliare curriculare, inclusiv TIC, adaptate 

necesităților tuturor celor ce învață, monitorizează desfășurarea activităților educaționale, 

inclusiv a celor ce țin de CES , încurajând participarea activă a majorității elevilor, 

cultivandu-se frecvent abilități de autodezvoltare pentru a-și manifesta armonios 

personalitatea 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:2  

Autoevaluare conform criteriilor :0,75 

1,5 punct 

 

Dimensiune

a III 

INCLUZI

UNE 

Puncte forte Puncte slabe 

-Prezența  listelor cu privire la 

școlarizare. --Evidența strictă a tuturor 

elevilor din comunitate. 

-CD tratează în mod echitabil își evaluează 

progresul școlar (după -posibilități în perioada 

pandemiei). 



EDUCAȚI

O-NALĂ 

-Promovabilitatea-100%.  

-Instituția dispune de mecanisme pentru 

identificarea și combaterea oricăror 

forme de discriminare. 

-Planul strategic conține programe, 

măsuri și activități care au ca țintă EI și 

nevoile copiilor cu CES 

-CD informează părinții/ reprezentanții 

legali ai elevilor cu privire la utilizarea 

procedurilor ANET. 

-Nu s-au depistat în instituție cazuri de 

ANET. 

-Se asigură protecția deplină a datelor 

cu caracter personal și accesul în limite 

pre văzute de lege la datele de interes 

public 

- CD utilizează TIC pentru toți elevii,   

- Tehnica de calcul este învechită 

        Oportunități Riscuri  

 -Identificarea   elevilor cu CES. 

-Constituirea CMI cu scopul de a evalua 

elevii. 

- Să asigurăm un mediu accesibil pentru 

elevii cu dizabilități, inclusiv adaptări 

ale blocului sanitar, adaptările intrărilor, 

punte de acces. (nu sunt elevi cu CES) 

 

-Va scădea % promovabilității în școală. 

 

 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ. 

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

calitate. (9,75 puncte) 
Domeniu: Management. 

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

resurselor umane și materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției, cu mecanisme 

de monitorizare a eficienței educaționale. 

Dovezi 1. Proiectul de dezvoltare,aprobat la CA, procesul verbal nr.07 din 26 ianuarie 2021. 

2. Planul anual, aprobat CP, procesul verbal nr. 12 din 24.08.2020 

3. Dotarea instituției cu TIC,  

4.  Participarea la proiecte educaționale, Proiectul transnațional ”Ziarul Timpul 

România”/2020. 

5. Formarea Cursuri de formare continua de digitalizare 45 cadre didactice. 

6. Profesională  continuă a 40 CD la 8 discipline, 2020-2021 

7.Aplicarea platformelor educaționale, 2020-2021, PV nr.12 din24.08. 2020 

Constatări S-a constata că în instituție sunt toate planurile de activitate și se realizează cu scopul 

creșterii calității educației Instituția proiectează sistemic în PDL și PAI orientarea spre 

creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a resurselor umane și materiale și 

conceptualizeză mecanisme funcționale de monitorizare a eficienței educaționale 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Management. 

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

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

elevilor. 

Dovezi 1. Note informative, CA, CP, CM etc., conform Planului anual de activitate, 2020-



2021. 

2. Rapoarte de activitate, CA, CP, CM etc., conform Planului anual deactivitate, 2020-

2021. 

3. Procesele verbale ale ședințelor, CA, CP, CM etc., conform Planului anual 

deactivitate, 2020-2021. 

4. Procesele verbale ale ședințelor cu părinții, 2020-2021 

5. Folosirea mijloacelor TIC în cadrul orelor de către toți pedagogii, 2020-2021 

6. Selectarea și organizarea orelor opționale, Ordinul nr.35, pct.2 din 01.09.2020 

7.  Raport anual de activitate a Comisiei metodice prezentat în cadrul ședinței CP pr.v 

nr.7din 31.05.2021 

8. -Raport anual privind formarea continuă a cadrelor didactice prezentat în cadrul 

ședinței CP pr.v nr.7 din31.05.2021 

9. -Raport final privind implementarea curriculumului la nivel instituțional prezentat în 

cadrul ședinței CP pr.v nr.7 din 31.05.2021 

10. -Raport anual privind activitatea CMI prezentat în cadrul ședinței Comisiei metodice 

pr.v nr.7 din 31.05.21  

11. -Raport anual privind validarea situației școlare a elevilor prezentat de către diriginți 

în cadrul CP pv nr.7 din 31.05.21 

12. -Raport ANET prezentat în cadrul CP pr.v nr.7 din 31.05.21 

13. Note informative, CA, CP, CM etc., conform Planului anual de activitate, 2020-

2021. 

14. -Procesele verbale ale ședințelor, CA, CP, CM etc., conform planului anual de 

activitate, 2020-2021. 

15. Procesele verbale ale ședințelor cu părinții, 2020-2021 

 

Constatări Activitățile planificate în planul strategic și cele operaționale ale școlii sunt realizate efectiv. 

Instituția realizează eficient și aproape integral , cu lacune nesemnificative programe și 

activități preconizate în PDI și PAI, inclusiv proiectate de structurile asociative ale părinților 

și elevilor. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Management. 

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

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

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

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate. 

Dovezi 1. Monitorizarea și revizuirea planului anual: rapoarte, informații, fișe de evaluare, 

procese verbale ale CA, CP, CM etc., conform Planului anual deactivitate, 2020-

2021. 

2. Procesele verbale ale ședințelor, CA, CP, CM etc., conform Planului anual 

deactivitate, 2020-2021. 

3. Avizierul cu informații relevante despre activitatea cercurilor, 2020-2021 

4. Avizierul cu informații despre activitățile/ concursurile pentru elevi, 2020-2021 

5. Monitorizarea și revizuirea planului anual: rapoarte, informații, fișede evaluare, 

procese verbale ale CA, CP, CM etc., conform planuluianual de activitate, 2020-

2021. 

6. Procesele verbale ale ședințelor, CA, CP, CM etc., conform planuluianual de 

activitate, 2020-2021. 

7. Panou informativ cu informații relevante despre activitatea cercurilor, 2020-2021 

8. Panou informativ cu informații despre activitățile/ concursurile /olimpiadele pentru 

elevi,2020-2021 

 

Constatări Se promovează un model eficient de comunicare internă și externă cu privire la calitatea 

serviciilor prestate. Monitorizarea eficienței educaționale se asigură în mod transparent, 



democratic și echitabil aldeciziilor cu privire la politicile instituționale, implicând 

sistematictoate consiliile și comisiile constituite  în instituție.Se promovează un model 

eficient de comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitatea instituțională. 

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

printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia.. 

Dovezi 1. Raport săli de clasă/număr de elevi, CP, nr. /mai, 2021. 

2. Dotarea fiecărei clase  cu mobilier  

3. Săli pentru WC-uri separate cu respectarea intimității,  

4. Contracte privind furnizarea energiei electrice , gaze, alimentație CSP .,  

5. Echipament special pentru elevii cu CES (CREI) 

6. Fiecare elev este asigurat cu un loc în banca conform par-lor anatomo-fiziologice 

(Act de verificare CSP Drochia din august 2020) 

7. Numărul spațiilor școlare este sufiecient pentru numărul de elevi în clasă chiar și în 

condiții de pandemie  

8. Reparații curente în sumă de 44 200 lei 

Constatări Procesul educațional se organizează în raport cu infrastructura instituției carepermite 

realizarea obiectivelor și misiunea instituției. Instituția asigură eficient organizarea 

procesului educațional în raport cu obiectivele și cu misiunea sa printr-o infrastructură în cea 

mai mare parte adaptată necesităților sale. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitatea instituțională. 

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

curriculare necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale 

acesteia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate.  

Dovezi 1. Mijloace de învățământ și auxiliare curriculare adecvate 

2. Portofoliile cadrelor didactice, anual, 2020-2021. 

3. Pașaportul laboratorului, anual 2020-2021. 

4. Fond de carte, Registru de inventar al manualelor. 

5. Fond de carte, Registru de inventar al literaturii artistice. 

6. Registru de inventar al publicațiilor, anual. 

7. Pașaportul bibliotecii școlare,  

8. Mijloace de învățământ și auxiliare curriculare adecvate la fiecare disciplină școlară 

9. Completarea bazei tehnico - materiale în anul 2020-2021 cu 1 calculatoare  

10. Lista de achiziții, Portofoliul asistentului medical. 

11. Facturile fiscale, Contabilitatea instituției. 

12. Planificări ale unor ore folosind TIC, Cadrele didactice, anual 

Constatări S-a constat că instituția dispune de echipamente, materiale și auxiliare curriculare minime 

necesare aplicării curriculumului național. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:2 . Autoevaluare conform criteriilor :0,75 1,5 punct   

 

Domeniu: Capacitatea instituțională. 

Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice, 

pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în vigoare. 

Dovezi 1. Regulamentul de ordine internă, aprobat prin Ordinul nr. 41 din 01.09.2020. 



2. Dosarul cu ordine interne anual, 2020-2021. 

3. Statele de funcții cu necesarul de personal didactic, anual 2020-2021. 

4. Dosarele personale ale cadrelor didactice, conform Nomenclatorului de tip nou, 

Mapa cu dosare. 

5. Tarificarea, Contabilitatea instituției, anual 2020-2021. 

6. Contracte de muncă, Acorduri adiționale (suplimentare), anual, la necesitate, 

dosarele personale ale cadrelor didactice. 

7. Fișe de evaluare a cadrelor didactice, ordinul nr.72/septembrie 2020, nr.01/ ianuarie 

2021, nr. 54/aprilie 2021, nr.90/iulie 2021. 

8. Încadrarea cadrelor didactice în ateliere de formare profesională. 

9. Atestarea cadrelor didactice , conform ciclogramei  

 

Constatări În instituție este încadrat personal didactic și auxiliar necesar. Încadrarea personalului 

calificat  este asigurată prin creșterea număruluide cadredeținătoare de grade didactice 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:1 . Autoevaluare conform criteriilor 0,75   0,75puncte   

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional. 

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

limitele permise în cadrul normativ. 

Dovezi 1. Plan de formare continuă, 

2. Portofolii de atestare,annual, la solicitare,2021. 

3. Planuri de activitate ale comisiilor metodice, a comisiei de atestare,  

4. Planul de activitate, 2020-2021 
5. Rapoarte, chestionare, anchete,  

6. Certificate de grad ale cadrelor didactice 

7. Ciclograma atestasrii cadrelor didactice 

8. Ciclograma formării continue a cadrelor didactice  

Constatări În instituție sunt prezente documentele necesare, în limitele permise de cadrul normativ. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:2 . Autoevaluare conform criteriilor :0,75 1,5 punct   

 

. 

Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu finalitățile 

stabilite prin curriculumul național. (11,5 puncte) 
Domeniu: Management. 

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

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI). 

Dovezi 1. Planificări de lungă durată la disiplinele școlare, 

2. Procese verbale ale CP, conform PAI, 2020-2021. 

3. Materiale ale sedintelor tematice ale CP, mapa cu materiale ale CP. 

4. Comisii metodice, conform PAI, 2020-2021. 

5. Materiale ale sedintelor tematice ale CM, mapa cu materiale ale CM. 

6. Rapoarte, note informative,mapa cu materiale. 

7. Fișe de evaluare,mapa cu materiale. 

8. Autoevaluare, mapa cu materiale. 

9. Plan de monitorizare/evaluare a implementării curriculumului 2019 aprobat la 

ședința CP pr.v nr.12 din 24.08.2020 

10. -Plan de activitate a comisiei metodice aprobat la CP  pr.v nr.12 din 24.08.2020 

 

Constatări S-a constatat că în instituție se monitorizează sistematic și eficient realizarea curriculumului 

Realizarea curriculumului este monitorizată  prin elaborarea planificărilor de lungă durată 

la toate disciplinele școlare; desfășurarea ședințelor comisilor de specialitate; evaluări 



interne;evaluări sumative; asistări la ore etc. Administraţia instituţiei monitorizează 

participarea cadrelor didactice din gimnaziu la seminarele metodice raionale, stagiile de 

formare continuă. Majoritatea cadrelor didacticedispun de plan individual de dezvoltare 

profesională. Este elaborate planul anual de perspectivă de formare a cadrelor didactice . 

În ultimii 3 ani toate cadrele didacticeau beneficiat de stagii de formare în Centrele 

republicane de formarcontinuă. Atestarea cadrelor didactice este realizată în conformitate 

cu prevederile Regulamentului de atestare a cadrelor didactice în 

vigoare. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Management. 

Indicator 4.2.2. Prezența, în planurile strategic și operaționale, a programelor și activităților de 

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

instituționale și naționale. 

Dovezi 1. Plan operațional de formarecontinuă, 2020-2021. 

2. Documentația comisiei de atestare, conform Regulamentului de atestare. 

3. Certificate, alte acte care atestă formare acontinuă a cadrelor didactice, 

4. Certificate, alteacte care atestă formarea continuă a cadrelor manageriale,  

5. Ciclograma formărilor continuă. 

6. Statele de personal, procesul verbal nr.06 din 31.12.2020, CA. 

7. Acoperire de 100% cu personal didactic.  

8. Instituţia monitorizează ca fiecare cadru didactic să participle cel puţin o dată la 3 

ani la formări naționale de 20 credite și la toate seminarele metodice organizate la 

nivel național/raional/local. 

9. În instituție este elaborat: 

10. -Strategia de formare continuă a cadrelor didactice aprobată în cadrulCP pr.v nr.2 

din 17.09.20 

11. Ciclograma stagiilor de formare continuă a cadrelor didactice 

12. -Raport anual privind formarea continuă a cadrelor didactice prezentat în cadrul 

ședinței CP pr.v nr.6 din 19.04.2021 

13. Chestionarea cadrelor didactice privind identificarea nevoilor de formare continuă 

Constatări Sunt prezente, în planurile strategic și operațional, programele și activitățile de recrutare și 

de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale, instituționale 

și naționale. În instituție se monitorizează permanent necesarul de cadre raportat 

fiind la stringențele procesului educațional.Este elaborat planul anualde perspectivă de 

formare a cadrelor didactice în Centrele republicane abilitate. În ultimii 3 ani toate cadrele 

didactice au beneficiat de stagii de formare în Centrele republicane de formare continuă și 

diverse activități de dezvoltare profesională 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

 

Domeniu: Capacitate instituțională. 

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

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național. 

Dovezi 1. Plan perspectiv al necesarului de cadre pentruurmătorii 5 ani, CA, procesul verbal 

nr.13 din 22.06.2021. 

2. Oferta  necesarului de personal, CA, procesul verbal nr.13 din 22.06.2021. 

3. Diversificarea ofertei de opționale, 

4. Note informative,CA, procesul verbal nr.13 din 22.06.2021. 

5. Rapoarte  semestriale, 

6. Rapoarte  anuale,CA, procesul verbal nr.13 din 22.06.2021. 



7. Implicarea cadrelor didactice în proiecte, programe, 

8. Materiale realizate de elevi, cadre didactice, 

9. 9Fișe de autoevaluare,CA, procesul verbal nr.13 din 22.06.2021 

10. Plan operațional al controlului intern,CA, procesul verbal nr.13 din 22.06.2021.  
11. Instituția asigură specialiști pentru fiecare disciplină propusă de plan cadru. 

12. Toate cadrele didactice  dispun de formare continuă la specialitate 

13. Instituția dispune de biblioteca dotată cu literatură necesară,manuale pentru toate 

disciplinele, curricula,ghid ș.a 

14. Dotarea cu TIC este la nivel înalt, tablă interactive, televizoare calculatoare,tablete, 

conectare la internet,softuri educaționale,fișe,planșe ș.a 

Constatări Asigurareaunuinumărsuficient de cadre didactice şi auxiliare pentru realizarea finalităţilor 

stabilite prin curriculum-ul national. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională. 

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

utilizare a resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a 

TIC, în procesul educațional. 

Dovezi 1. Proiecte didactice de lungă durată, 

2. Proiecte didactice de scurtă durată personalizate, în divers format, 

3. Note informative, rapoarte 

4. Portofolii profesionale conform cerințelor în vigoare, 

5. Dotarea instituției cu mijloace TIC 

6. Ciclograma evaluărilor interne 

7. -Evaluări interne frontale și tematice 

8. -Fișa de autoevaluare a cadrelor didactice 

9. Analiza SWOT a cadrelor didactice cu referire la realizareaprocesului educațional 

la disciplina predată 

 

Constatări Se monitorizează frecvent realizarea de către cadrele didactice a proiectelor didactice de 

lungă și scurtă durată. Instituția monitorizează eficient și asigură centrarea pe Standardele 

de eficiență a învățării,utilizarea resurselor educaționale, aplicarea strategiilor 

didacticeinteractive, inclusiv a TIC, în procesul ducațional. 

 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

puncte 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional. 

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

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

eficiență a învățării. 

Dovezi 1. Certificate de participare: la seminare,  traning-uri de formare în domeniu, 

2. Implicarea cadrelor didactice în proiecte,  

3. Note informtive, rapoarte, CA, procesul verbal nr.13 din 22.06.2021. 

4. Rezultatele chestionarelor,  

5. Anchetelor elevilor;  

6. Proiecte educaționale, didactice 

7. Proiectarea didactică de lungă durată analizată și evaluată în cadrul ședinței 

Comisiei metodice, proces-verbal nr. 1 din 09.09.2020 

8. Asistențe la ore 

Constatări Elaborarea de către cadrele didactice a proiectelor în cele mai multe privințe  este 

monitorizată  de către administrație pentru a corespunde cu principiile educației centrate pe 



elev și pe formarea de competențe, demonstrând ajustarea conținuturilor la actualitate, cu 

valorificarea curriculumului în baza Standardelor de eficiență a învățării 

 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:2 . Autoevaluare conform criteriilor : 1 

 

2 

punct  

 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional. 

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

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

Dovezi 1. Probe de evaluare conform cerințelor în vigoare, 

2. Rapoarte, note informative cu privire la calitatea probelor de  evaluare și a 

rezultatelor, CA. 

3. Proiectarea didactică de lungă durată analizată și evaluată în cadrul ședinței Comisiei 

metodice. 

4. -Cadrele didactice dispun de instrumente de evaluare în conformitate 

5. cu recomandările documentelor normative 

6. -Procesul de evaluare are loc prin realizarea de către elevi a produselor recomandate  

de către Reperele metodologice în conformitate cu disciplina de studiu 

7. Portofoliul elevului 

8. Portofoliul cadrului didactic 

9. Cadrele didactice dispun de grile de evaluare elaborate conform prevederilor 

Referențialului de evaluare 

 

Constatări Se organizeazăevaluarearezultatelorșcolareînconformitate cu standardele și referențialul de 

evaluare 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor : 1 2 

punct  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional. 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu 

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

operațională. 

Dovezi 1.Graficul activităților extracurriculare, 

2.Oferta diversificată a activităților extracurriculare,  

3.Note informative cu privire la impactulactelor, 

4.Ordinul cu privire la organizarea activităților extracurriculare,Ordinul nr. 36 din 

03.03.2021 

5.Repartizarea orelor extrașcolare, 

 

Constatări S-a constatatcă sunt organizate activităţi extracurriculare în concordanţă cu misiunea şcolii, 

cu obiectivele din curriculum-ul naţional şi cu obiectivele din documentele de planificare 

strategic şi operaţională. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor :1 2 

puncte 

 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional. 

Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi, întru a obține rezultate în 

conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate. 

Dovezi 1. Proiecte implemntate.Participări la concursuri școlare la diferit nivel, Oferte. 

2. Locuri premiante la concursuri, 



3. Diplome pentru rezultatele elevilor la concursurile locale, raionale, naționale, 

internaționale.  

4. 8 elevi cu CES se instruiesc în bază de PEI și beneficiază de 

Constatări S-a constat că în instituție se asigurară pregătirea individuală a elevilor pentru obţinerea 

rezultatelor şcolare conform Standardelor de eficienţă a învăţării. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

puncte 

 

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

(5,75 puncte) 
Domeniu: Management. 

Indicator 4.3.1.Asigurarea accesului elevilor la resursele educaționale (bibliotecă, laboratoare, 

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

decizional privitor la optimizarea resurselor . 

Dovezi 1.Proiete și lucrări practice realizate de elevi, 

2.Baza material imbunătățită, 

3.Proiecte implementate în scopul dotării instituției, 

4. Note informative; rapoarte, 

5.Consiliul elevilor activ, implicat la nivel de instituție, 

6.Elevi în diverse grupuri și comisii, 

7.Chestionare, anchete înr ândulele  vilor, 

8.Note informative și date cu privire la rezultatele anchetelor, chestionarelor,. 

Constatări  S-a constatat că în instituție se stimuleazăimplicăreaelevilorînprocesuldecizional cu referire 

la calitateaprocesuluieducational. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

puncte 

 

Domeniu: Capacitate instituțională. 

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

valorificare a potențialului creativ și acestora, ( inclusiv rezultatele parcurgerii 

curriculumuluimodificat sau a PEI)  . 

Dovezi  

1. Certificate care justifică performanțele, 

2. Ordine și dispoziții ale organelor superioare , partenere, etc., 

3. Diplome de performanțe, 

4. Baza de date privind performanțele elevilor, - 

5. Raport semestrial/anual privind reușita școlară a elevilor prezentat în cadrul CP pv 

nr. 07 din 31.05.21 

6. -Procese - verbale cu înregistrarea rezultatelor de la concursul școlar 

7. -Panou informativ privind rezultatele elevilor la concursurile extrascolare 

8. -Raport privind progresul școlar al elevilor cu CES prezentat în cadrul ședinței  

Comisiei metodice pv nr. 7 din 31.05.21 

Constatări Înșcoală se duce evidențașicompletareauneibaze de date 

privindperformanțeleelevilorInstituția actualizează  permanent și oportun  baza de date 

privind performanțele tuturor elevilor și mecanismele de valorificare a potențialului creativ 

al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului modificat sau a PEI 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor : 1 2 

puncte 

 

Domeniu: Capacitate instituțională. 



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

succesului elevului. 

Dovezi 1.Proiecte educaționaleimplementate, 

2.Participarea / certificareaelevilor in cadrulunorproiecte,  

3.Activități de instrire non-formală, 

Constatări Creareaposibilităților de manifestare a potențialuluicreativ al elevuluiprinactivitățiformaleși 

non-formale 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

puncte 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional. 

Indicator 4.3.4.Încadrarea elevilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-le 

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

. 

Dovezi 1.Cereri ale elevilorpentrudisciplineleopționale, 

2.Cereri ale elevilorpentrucercuri,  

3.Cereri ale elevilorpentrusecții 

4.Proiectedidactice ale activităților, 

5.Proiectedidactice alecompetițiilor, 

6.Rezultatele elevioorîncadrulactivităților, Ordinul nr. 37 din 03.03.2021. 

Constatări S-a constatatcăeleviiparticipă la redimensionareacurriculară, înraport cu nevoile de 

formareșiașteptărileindividuale 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

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

puncte 

 

Dimensi

une IV. 

EFICI 

ENȚĂ 

EDUCA

ȚIONA 

LĂ 

Puncte forte Puncte slabe 

- Toate planurile de activitate se realizează cu 

scopul creșterii calității educației. 

- Se promovează un model eficient de 

comunicare internă și externă cu privire la 

calitatea serviciilor prestate 

- Asigurarea eficientă a organizării procesului 

educațional. 

-Formarea continuă a cadrelor didactice (2020-

2021. 

- Formarea continuă a cadrelor manageriale, 

2020. 

-Monitorizarea frecventă în realizarea de către 

cadrele didactice a proiectelor didactice de lungă 

ș iscurtă durată. 

- Se aplică strategii didactice interactive, 

inclusive tehnologii informaționale, înprocesul 

de predare-învățare-evaluare de cătrecadrele 

didactice. 

- Se organizează   cu standardele și referențialul 

de evaluare 

-Se organizează activităţi extracurriculare 

înconcordanţă cu obiectivele din documentele de 

planificare strategică şi operaţională. 

- Se duce evidența și completarea unei baze de 

date privind performanțele elevilor 

- Îmbunătățirea continuă a resurselor 

umane și materiale. 

- Promovarea sporadică a comunicării 

eficiente cu privire la calitatea serviciilor 

prestate 

- Instituția aplică parțial curriculumul, 

adaptat la necesitățile și particularitățile 

elevilor. 

-Acordarea unui număr insuficient de ore 

extracurriculare. 

- se stimulează implicărea elevilor în 

procesul decizional cu referire la calitatea 

procesului educațional doar cu diplome. 

-Număr modest de performanțe ale 

elevilor, îndeosebi, la concursurile pe 

discipline. 

        Oportunități Riscuri  

  - Proces educațional online  



-Reparația capitală a unor săli de clasă; 

-Amenajarea terenului sportiv artificial. 

- Imposibilitatea de a acoperi 

necesitățile cadrelor didactice cu 

tehnică de calcul  

 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

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

echității de gen. (6 puncte) 

Domeniu: Management. 

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

de gen, prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor și părinților în privința acestor 

politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților de 

prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul 

interrelaționării genurilor. 

Dovezi 1. Planuri strategice și operaționale, 

2. Activități realizate cu privire la Educația sensibilă de gen: 

3. Rapoarte administrațieila subiect din discuțiile cu elevii, părinții, 

4. Raportul dintre băiețiși fete, reflectatînd agenda dirigintelui,, 

5. Participanți la activitățiși organelle școlare, CE, CA, 

6. Rezultatele chestionarelorrealizate cu eleviișipărinții, 

7. Lecții promovate pentru diseminarea experienței, 

8. Politica de Protecție a Copilului. 

9. Participarea in egală masura a elevilor in diverse competiții și concursuri indiferent 

de apartinența de gen. 

10. Divizarea clasei la ed. tehnologică 

Constatări  Administrația liceului asigură echitatea de gen în activitățile curriculare și extracuriculare. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor :1 2 

puncte 

 

Domeniu: Capacitate instituțională. 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen. 

Dovezi 1.Formarea cadrelor didactice privind egalitatea la gen, 

2.Activitățide formare reflectate în planurile și rapoartele administrației cu privire la 

Educația sensibilă de gen, 

3.Planul anual de activitate, 

4.Viceuri amenajate separate pentru ambele genuri,incinta școlii. 

5.Participanți la activitățiși organelle școlare, CE, CA CM la diriginție și dezvoltarea 

personală. 

Constatări Îninstituție sunt planificateactivitățipentruformareacadrelordidacticeînprivințaechității de 

gen. Cadrele didactice demonstrează comportament nediscriminatoriu în raport cu genul. 

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor : 1 2 

puncte 

 

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 de gen . 

Dovezi 1.Chestionare promovate cu părinții și elevii, 

2.Discuții și rapoartele administrației cu privire la Educația sensibilă de gen, 

3.Măsuri reflectate în agenda dirigintelui, în planul anual de activitate și rapoartelor 

administrației, 

4.Discuții cu elevii și părinții,, 



5.Rezultatele chestionarelor realizate cu părinții și elevii, 

6.Rapoartele diriginților și administrației,  

7,Informații cu privire la chestionarele promovate cu părinții/elevii, 

8.Informații obținute prin asistarea la lecții, activități, discuții cu cadrele didactice și 

aplicând chestionare părinților/elevilor, 

Constatări S-a constatatcă indiferent de gen, elevii sunt familiarizați cu conceptele-cheie ale educației 

sensibile de gen.  

Pondere  

și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor :1 2 

puncte 

 

Dimensi

une IV. 

EDUCA 

ȚIA 

SEN 

SIBILĂ 

LA 

GEN 

Puncte forte Puncte slabe 

-Înșcoală se asigură echitatea de gen 

prinproiectări, activități. 

- Sunt planificate activități pentru 

formarea cadrelor didactice în privința 

echității de gen. 

 

 

       Oportunități Riscuri  

-Asigurarea separării spațiilor școlare 

adecvate particularităților de gen. 

 

 

Total pe instituție-  67,75  de puncte 

În temeiul art. 23, 24, 25 din Metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ general, aprobată 

prin Ordinul MECC nr.581 din 23.06.2020, IPLT ,,Mihai Eminescu” se atribuie calificativul ”BINE”. 
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