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 Domeniul : A. Capacitatea instituţională; criteriul : a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale  
Subdomenii Indicatori performanţă Descriptori DOVEZI DA NU 

1. Management 
Strategic 

 1.1. Existenţa, structura 
şi conţinutul 
documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi 
planul de implementare). 

 1.1.1.Existenţa proiectului de dezvoltare pe termen mediu (3-5 ani) pentru organizaţia 
furnizoare de educaţie, având cel puţin elementele prevăzute la autorizare. 

PDI-ciclul de viata de minim 3 ani, 
PM 

oblig  

1.1.2. Îndeplinirea scopurilor şi a obiectivelor stabilite prin proiectul de dezvoltare şi 
prin planurile de implementare, pentru întreaga perioadă de autorizare provizorie, 
după caz. 

PDI-analiza SWAT si PEST, PM   

I1  1.1.3. Fundamentarea proiectul de dezvoltare pe analiza contextului socio-economic 
şi cultural în care va funcţiona organizaţia furnizoare de educaţie. Pentru organizaţiile 
furnizoare de educaţie care fac parte din învăţământul profesional şi tehnic, proiectul 
de dezvoltare se fundamentează pe planul local de acţiune pentru învăţământ – PLAI 
şi pe planul regional de acţiune pentru învăţământ – PRAI. 

PDI, PM 
Analiza  contextului  socoi-economic 
trebuie sa se bazeze pe date reale 

  
 

1.1.4. Fundamentarea noului proiect de dezvoltare pe rezultatele proiectului anterior 
(se aplică  unităţilor şcolare acreditate  şi celor pentru care perioada de autorizare a 
fost mai lungă decât durata de viaţă a proiectului de dezvoltare). 

PDI – rezultatele proiectului anterior 
sunt parte din argument, PM 

  

1.1.5. Formularea clară a viziunii şi a misiunii asumate de organizaţia furnizoare de 
educaţie. 

PDI-viziune,      misiune      (realism, 
max.200 cuv., usor de inteles 

  

1.1.6. Definirea unor scopuri / ţinte strategice care vor fi realizate în perioada de 
aplicare a proiectului de dezvoltare. 

PDI  –  tinte  strategice  cel  putin  3 
max. 7 

  

1.1.7. Motivarea necesităţii, fezabilităţii şi a oportunităţii noului proiect de dezvoltare. PDI, PM, panouri afisajm motivare   

1.1.8. Afişarea la loc vizibil a misiunii şi a ţintelor strategice. PDI, PM, interviu, chestionar   
1.1.9. Cunoaşterea misiunii şi a ţintelor strategice de către cadrele didactice, elevi, 
părinţi, autorităţi locale, comunitatea în general. 

PDI-cel  putin  ½  din  c.d.,  elevi  din 
CE, parinti din CRP, 1 rep CL in CA 

  

1.1.10.  Concordanţa  viziunii,  misiunii  şi  ţintelor  strategice  cu  tipul  organizaţiei 
furnizoare de educaţie,  cu forma şi nivelul de educaţie la care aceasta funcţionează. 

PDI-corespondenta  cu  legislatia  in 
vigoare ci curriculum national 

  

1.1.11. Definirea etapelor în realizarea proiectului de dezvoltare şi a principalelor 
categorii de resurse utilizate pentru realizarea proiectului. 

PDI-etape  corect  dimensionate  in 
functie de an si cicluri, clase resurse 

  

1.1.12. Precizarea indicatorilor de realizare şi a modalităţilor de evaluare a atingerii 
ţintelor propuse. 

PDI-indicatori si modalitati realizare, 
strategii de evaluare 

  

1.1.13. Elaborarea, pe baza proiectului de dezvoltare, a planului operaţional / planului 
de implementare a proiectului, pentru primul an în care acesta se aplică. 

PDI, PM pentru anul in curs   

1.1.14. Planul de implementare va cuprinde programe sau acţiuni. Pentru fiecare 
program  /  acţiune  sunt  precizate:  obiectivele  (definite  în  termeni  de  rezultate 
aşteptate),  resursele  (umane,  materiale,  financiare,  de  timp,  de  informaţie,  de 
expertiză etc.) utilizate, termenele de realizare, responsabilităţile precum şi indicatorii 
de realizare (reperele observabile ale îndeplinirii obiectivelor propuse). 

PDI-plan operational cu actiuni, 
obiective in termeni de rezultate 
asteptate, resurse, termene de 
realizare, responsabilitati, 
monitorizare, ind. de realizare 

  

1.1.15. Prezentarea rezultatelor participării organizaţiei la alte proiecte educaţionale 
dezvoltate la nivelul şcolii, al comunităţii locale, la nivel naţional sau internaţional. 

Foto/film,  programe  CDS  si  extra, 
adeverinte,diplome, certificate etc. 

  

1.1.16.  Prezentarea  bugetului  estimat  necesar  pentru  realizarea  proiectului  de 
dezvoltare şi a bugetului detaliat pentru programele /  acţiunile cuprinse în planul 
operaţional pentru primul an de funcţionare. Adecvarea acestuia la dezvoltarea 
preconizată a unităţii de învăţământ. 

Proiectul  de  buget,  plan  achizitii, 
corelatia dintre ele 

oblig  
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  1.1.17. Existenţa, în proiectul de dezvoltare şi în planul de implementare, a 
elementelor de dezvoltare a unui învăţământ incluziv (de asigurare a egalităţii de 
şanse in educaţie şi de sprijinire a elevilor din grupuri sociale defavorizate, respectiv a 
celor cu cerinţe educaţionale speciale). 

PDI,  elemente  statistice  legate  de 
grupuri dezavantajate,elemente de 
identificare, planuri operationale 
specifice 

  

Pentru B si FB 1.1.18. Existenta, în proiectul de dezvoltare institunională, a unor scopuri, obiective si 
programe rezultate din politicile si strategiile europene, nationale, regionale si locale 
privind educatia si formarea profesională precum si la solicitarea beneficiarilor. 

in PDI: (cel putin una) 
-scopuri, obiective si programe 
specifice privind învătarea 
permanentă si formarea 
competentelor de bază 
- scopuri, obiective, programe si 
activităti la initiativa consiliului 
profesoral, a structurilor 
reprezentative ale părintilor, ale 
educabililor, ale administratiei locale 
si a altor institutii reprezentative de 
la nivelul comunitătii. 
- scopuri, obiective, programe si 
activităti pentru / la initiativa 
minoritătilor (nationale sau de alt tip) 
existente în scoală si / sau 
comunitate. 
- scopuri, obiective, programe si 
activităti la initiativa minoritătilor 
(nationale sau de alt tip) existente in 
scoală si / sau comunitate. 
- scopuri, obiective, programe si 
activităti în spiritul integrării 
europene(cetănenie democratică, 
multiculturalism etc.). 

  

1.1.19.Atingerea scopurilor si obiectivelor stabilite în proiectul de dezvoltare si în 
planurile operationale. 

-Atingerea tuturor scopurilor si 
obiectivelor stabilite în PDI si în 
planurile operationale sau progres 
dovedit de la o etapă la alta. 

  

1.1.20.Nivelul de satisfactie a beneficiarilor fată de documentele programatice ale 
unitătii scolare. 

-Cunoasterea, la nivelul intregii 
comunităti, a documentelor 
proiective. 
- Satisfactia cel putin a majoritătii 
părintilor si, după caz, a educabililor. 

  

 1.2.  Organizarea  internă 
a unităţii de învăţământ 

 1.2.1. Existenţa, cel puţin, a   regulamentelor interne de funcţionare prevăzute de 
legislaţia în vigoare. 

ROI, organigrama, respectarea 
legislatiei in vigoare 

oblig  

I2  1.2.2. Existenţa organigramei organizaţiei furnizoare de educaţie, cu linii clare de 
decizie, comunicare şi raportare. 

ROI, organigrama,   
 

1.2.3. Existenţa “fişei postului” pentru toate posturile prevăzute în organigramă. Fişa 
postului va cuprinde, cel puţin: numele postului, locul de muncă, condiţiile de ocupare 
(pregătire, experienţă, calificări, competenţe etc.), locul în structura organizaţiei  şi 
relaţiile cu alte posturi din organigramă (subordonare, coordonare sau supervizare), 
scopul activităţii şi funcţia / funcţiile îndeplinite, atribuţiile specifice cu standardele şi 
descriptorii de nivel asociaţi, limitele autorităţii. 

Fisa postului, elaborarea acesteia in 
conf. cu legislatia in vigoare 
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 Pentru B si FB 1.2.4.Cunoasterea, de către personalul scolii, a reglementărilor interne, a modului de 
organizare, de luare a deciziilor, de comunicare si de raportare. 

-Cunoasterea fisei postului 
(chestionar) 
- Corelarea fisa post –organigrama 
(fisa post) 
- Cunoasterea, de către majoritatea 
personalului scolii, a liniilor de 
decizie, comunicare si raportare 
(privind responsabilitătile 
prevăzute in fisa postului si pentru 
fiecare categorie de 
personal).(chestionar) 
- Cunoasterea prevederilor 
regulamentelor interne de 
functionare de către intreg 
personalul scolii (in functie de 
responsabilitătile fiecărei categorii 
de personal) si de majoritatea 
educabililor si a 
părintilor.(chestionar) 
- Scăderea constantă, in ultimii trei 
ani, a numărului si gravitătii 
abaterilor disciplinare ale 
personalului si ale 
educabililor.(rapoart comisie 
disciplina) 
- Includerea, in cadrul 
reglementărilor interne, a 
elementelor de autonormare (de 
exemplu: reguli specifice stabilite de 
către educabili, de părinti, de diverse 
categorii de personal).(ROI) 
- Implicarea in dezbaterea publică a 
proiectelor de documente normative. 
(procese-verbale) 
- Existenta initiativei legislative la 
diferite niveluri. (initiative leg.) 

  

1.2.5.Intrunirea periodică a organismelor consultative ale beneficiarilor -cel putin 2 sedinte ale consiliuli 
elevilor/sem 
-cel putin 2 sedinte ale CRP/sem 
-discutarea prop. beneficiarilor in CA 

  

 1.3. Existenţa şi 
funcţionarea sistemului 
de comunicare internă şi 
externă 

 1.3.1. Funcţionarea eficientă a sistemului de comunicare formală internă cu personalul 
propriu şi cu elevii. 

Interviu, chestionar – c.d., elevi, 
ROI, procedura specifica 

  

1.3.2. Funcţionarea eficientă a sistemului de comunicare formală externă cu părinţii, 
angajatorii şi cu alte instituţii şi grupuri semnificative de interes. 

Interviu,  chestionar,  pv  sedinte  cu 
parintii, pliante, site scoala 

  

I3  1.3.3. Funcţionarea eficientă a sistemului de comunicare instituţională cu alte instituţii 
şi organizaţii cu rol în conceperea, furnizarea şi evaluarea serviciilor educaţionale 
oferite. 

Procedura specifica, registru intrari- 
iesiri 

  
 

1.3.4. Promovarea ofertei educaţionale. Pliante, masss-media, site scoala   
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 Pentru B si FB 1.3.5. Comunicarea sistematică cu părintii si cu ceilalti beneficiari -1 activ/luna cu parintii (PV) 
-informarea lunara a fiecarui parinte 
asupra sit scolare folosind diferite 
mijloace (scrisori, carnet elev, cont 
catalog online, site scoala) 
-utilizarea TIC pentru comunicare 
interna si externa (casuta mail a 
scolii, pagina web) 
-afisarea in scoala sau pe site a 
deciziilor organismelor de conducere 
sau consultative (panou afisaj, site 
scoala) 
-existenta unor mijloace proprii de 
comunicare interna si externa (post 
radio, TV, buletin informativ, camere 
video cu acces internet) 

  
  

1.3.6.Utilizarea feed-back-ului obtinut de la educabili si de la părinti pentru optimizarea 
circulatiei informatiei în organizatie. 

-inexistenta/scaderea numarului de 
sesizari privind circulatia informatiei 
(raport secretariat) 

  

2. Management 
operaţional 

 2.1. Funcţionarea curentă 
a  unităţii de învăţământ 

 2.1.1.Funcţionarea organismelor de conducere – individuală şi colectivă - în condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare şi de reglementările interne. 

ROI, Registru pv CA   

I4  2.1.2. Existenţa şi gestionarea eficientă a documentelor manageriale prevăzute de 
legislaţia în vigoare şi reglementările interne. 

ROI, dosare decizii, Registru pv CA 
si CP 

  
 

2.1.3. Realizarea procedurilor de management al resurselor umane pentru personalul 
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic (recrutare, selecţie, normare, utilizare, 
stimulare, disponibilizare etc.) conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor interne. 

ROI, dosare decizii, Registru pv CA 
si CP, dosare personale angajati, 
state de functii 

oblig  

2.1.4. Funcţionarea curentă a organizaţiei şcolare fără perturbări majore. Vizite, orar respecta curba efort oblig  
2.1.5. Există dovezi privind urmărirea respectării regulamentelor interne de 
funcţionare şi privind corectarea perturbărilor constatate în funcţionarea organizaţiei, 
dacă este cazul. 

Interviu, chestionar cu elevii si 
parintii 

  

Pentru B si FB 2.1.5.Cunoasterea activitătii scolii de către cadrele didactice si de către principalele 
categorii de beneficiari. 

-cunoasterea activitatii org de 
conducere de catre toate cd 
-cunoasterea de catre toate cadrele 
did a doc. curriculare 
(chestionar pentru amblele 
aspecte) 

  

2.1.6.Satisfactia personalului scolii si a principalelor categorii de beneficiari fată de 
activitatea scolii. 

-satisfactia majoritatii personalului 
scolii fata de activ director, CA, CP 
(sondaj de opinie) 

  

 2.2. Existenţa şi 
funcţionarea sistemului 
de gestionare a 
informaţiei; înregistrarea, 
prelucrarea şi utilizarea 

 2.2.1. Funcţionalitatea sistemului de gestionare a informaţiei  şi de înregistrare, 
prelucrare şi utilizare  a datelor şi informaţiilor. 

Baze de date, registre, dosare, doc. 
scolare, doc interne 

  

2.2.2. Cuprinderea, în sistemul de gestionare a informaţiei, a tuturor informaţiilor 
necesare raportărilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Procedura     reglementare     accces 
infrmatie, registru intrari-iesiri dir. 

  

2.2.3. Respectarea condiţiilor şi procedurilor legale şi privind siguranţa şi 
confidenţialitatea în activitatea de colectare, prelucrare şi utilizare a informaţiei. 

Angajamente scrise confindetialitate, 
decizii numire 

oblig  
datelor şi informaţiilor I5  
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 Pentru B si FB 2.2.4.Difuzarea  largă  a  tuturor  informatiilor  necesare  implementării  curriculumului 
national si desfăsurării vietii scolare. 

-Difuzarea, către cadrele didactice, 
părinti si educabili, a tuturor 
informatiilor necesare implementării 
curriculumului national 
- Difuzarea, către cadrele didactice, 
părinti si educabili, a tuturor 
informatiilor privind activitătile 
programate la nivelul scolii. 
- Accesul on-line al tuturor celor 
interesati la întreaga informatie 
privind oferta educatională, 
activitatea unitătii scolare, rezultatele 
scolare sau extrascolare, bugetul 
unitătii scolare, resursele umane si 
materiale etc. (cu exceptia 
informatiilor confidentiale). (panou 
afisaj, site scoala pt cei  3 
decriptori) 
- Informatizarea inregistrării si 
circulatiei documentelor intrate, iesite 
si de uz intern prin folosirea unui soft 
specializat si a comunicării 
electronice. (soft sepcializat) 

  

2.2.5Includerea, în baza de date existentă si difuzarea unor informatii specifice unitătii 
scolare si contextului în care aceasta functionează. 

-Existenta si difuzarea informatiilor 
privind posibilitătile de continuare a 
studiilor (panou afisaj, site scoala, 
pliante) 

  

 2.3. Asigurarea serviciilor 
medicale pentru elevi 

 2.3.1. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi, conform legislaţiei în vigoare. punct prim-ajutor, orar in scoala, 
proceduri de prim-ajutor, protocol cu 
CMI, chestionar satisfactie 

oblig  
2.3.2. Existenţa procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgenţă.   

I6  
Pentru B si FB 2.3.3 Accesul permanent al educabililor la servicii medicale prin cabinet propriu sau 

pe baza unor acorduri de asistentă cu unităti sanitare 
-Accesul educabililor la servicii 
medicale de specialitate. (protocol 
cu CMI si contract incheiat de 
primarie) 
- Existenta „planurilor de sănătate” 
pentru educabili  (actiuni preventive, 
analize etc.). (planuri de sanatate) 

  

2.3.4.Participarea personalului, a educabililor si, după caz, a părintilor, la campaniile 
de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătătii. 

-Campanii educative desfasurate in 
scoala (proiecte educative, 
imagini) 

  

 2.4. Asigurarea securităţii 
tuturor celor implicaţi în 
activitatea şcolară, în 
timpul desfăşurării 
programului 

 2.4.1. Existenţa unui sistem şi a procedurilor de asigurare a securităţii tuturor celor 
implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului (pază proprie, 
acorduri / contracte cu firme specializate, cu jandarmeria sau cu poliţia) 

Vizita scoala, sistem supraveghere 
video,  cel  putin  3 proceduri privind 
situatii de criza, PO acces in spatiul 
scolar, chestionar 

oblig  

2.4.2. Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi 
de  PSI  prevăzute  de  legislaţia  în  vigoare  pentru  activităţile  desfăşurate  în  tipul 
respectiv de organizaţie. 

Vizita  scoala,  dosar  ISU,  plan  de 
interventie  la  incendiu,  evaluare de 
risc, pv, plan simulari evacuare 

oblig  
I7  

 
2.4.3. Existenţa unor proceduri specifice, cunoscute şi asumate de către toţi cei 
implicaţi în activitatea unităţii de învăţământ, privind gestionarea situaţiilor de criză. 

chestionare   

Pentru B si FB 2.4.4.Cunoasterea procedurilor de gestionare a situatiilor de criză -Cunoasterea procedurilor de 
gestionare a sit. de criză (cutremur, 
inundatie etc.) de întregul personal 
al scolii si de majoritatea elevilor si a 
părintilor. (chestionar) 
- Realizarea periodică a exercitiilor 
privind comportamentul în situatii de 
criză. (Program comisie ISU) 
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  2.4.5.Existenta sentimentului de sigurantă la majoritatea educabililor, părintilor si 
cadrelor didactice în incinta scolii (inclusiv curtea, terenurile de 
sport si celelalte spatii scolare) si în vecinătatea scolii. 

-Contributia activă a elevilor, a 
părintilor si a personalului scolii la 
realizarea climatului de sigurantă in 
unitatea scolară si in vecinătatea 
acesteia. (PV CRP+ chestionare) 
- Asigurarea pentru accidente a 
elevilor si a personalului scolii. 
(asigurari elevi si personal scoala) 

  

 2.5. Asigurarea serviciilor 
de orientare şi consiliere 

 2.5.1. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi, conform legislaţiei 
în vigoare – de preferinţă prin cabinete proprii. 

Evidenta activitate desf., interviu si 
chestionare elevi si parinti, orar, 
dotare, incadrare 

oblig  

pentru elevi. I8  
 Pentru B si FB 2.5.2. Accesul beneficiarilor si al personalului scolii la servicii de orientare si consiliere -Accesul fiecărui educabil la servicii 

de orientare si consiliere oferite de 
personal calificat sau de către cadre 
didactice care au urmat programe de 
formare în acest sens. (grafic 
consiliere elevi educ+inv. + dirig.) 
- Asigurarea accesului la baze de 
date actualizate privind orientarea si 
consilierea pentru carieră. (site 
scoala – pagina Consiliere +dosar 
actualizat cu informatii retea 
scolara) 
- Indrumarea si facilitarea accesului 
educabililor, personalului scolii si 
părintilor la servicii specializate de 
consiliere (juridică, psihologică, 
medicală etc.).(contract incheiat cu 
cabinet medicina muncii) 
- Accesul părintilor si al cadrelor 
didactice la servicii de orientare si 
consiliere.(Program consiliere 
parinti si elevi educ+inv.+dirig.) 

  
  

2.5.3. Existenta măsurilor de diminuare a violentei în scoală. -Planul de masuri pentru 
combaterea si diminuarea 
violentei 

  

2.5.4 Utilizarea rezultatelor activitătilor de orientare si consiliere pentru imbunătătirea 
documentelor programatice, a activitătii curente si a ofertei educationale. 

-Succesul cel putin a 75% dintre 
absolventii care au urmat 
recomandările primite în cadrul 
activitătilor de orientare si consiliere 
pentru carieră (rata de promovare a 
elevilor plecati in clasa a IX a liceu 
sau scoala profesionala) 

  

2.5.5.Satisfactia beneficiarilor fată de activitatea de orientare si consiliere de la nivelul 
unitătii scolare 

-Satisfactia majoritătii educabililor si 
a părintilor fată de activitatea de 
orientare si consiliere de la nivelul 
unitătii scolare. (chestionar) 

  

 

 Dom eni ul  :  A.  Capaci tatea  i nsti tuţi onal ă;  cri teriul  :   b)  baz a  m ateri al ă  

 
1.Spaţii şcolare  1.1. Existenţa şi 

caracteristicile spaţiilor 
şcolare 

 1.1.1. Existenţa spaţiilor şcolare în care funcţionează unitatea de învăţământ (proprii 
şi / sau închiriate, concesionate, în comodat sau deţinute sub orice altă formă legală). 

Protocol preare-primire bunuri 
imobile cude la CL, acte proprietate 
alte spatii si terenuri 

  

I9  1.1.2. Adecvarea numărului sălilor de clasă, al laboratoarelor, al atelierelor/ fermelor 
şcolare, al sălilor de demonstraţie etc. la planul de şcolarizare prognozat şi realizat. 

Autorizatia sanitara, nr spatii =>nr 
colective de elevi, elev=loc in clasa 

oblig  
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  1.1.3. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/ fermelor şcolare, 
al sălilor de demonstraţie etc. la nivelul de şcolarizare şi profilul  unităţii de 
învăţământ. 

Orar scoala, grafic folosire 
laboratoare si cabinete, chestionare, 
dotare cabinete si laboratoare (vizita) 

  

1.1.4. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/ fermelor şcolare, 
al sălilor de demonstraţie etc. la disciplinele/ modulele cuprinse în planul de 
învăţământ. 

Orar scoala, grafic folosire spatii, 
autorizatia sanitara, autorizatia PSI, 
spatii scolare adecvate-vizita, 
chestionar, 

  

1.1.5. Folosirea eficientă a spaţiilor şcolare pe baza unei planificări riguroase.   
1.1.6. Respectarea, în spaţiile şcolare deţinute, a Normelor de igienă privind unităţile 
pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, conform legislaţiei în 
vigoare (norme generale şi specifice) 

Interviu/chestionar parinti si elevi, 
Plan de achizitii si lista de investitii pe 
ultimii ani, spatii adevatate 
cfOMS1955/1995 

  

Pentru B si FB 1.1.7.Existenta progresului, pe ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă, în 
construirea / amenajarea si întretinerea spatilor scolare. 

-Existenta unor spatii modularizabile 
(pereti mobili, paravane etc.) 
- Constructie cu design personalizat. 

- Utilizarea decoratorilor profesionisti 
pentru personalizarea spatiilor 
scolare. (observatii) 

  

1.1.8.Satisfactia beneficiarilor privind spatiile scolare. -Satisfactia majoritătii părintilor si a 
educabililor în privinta aspectului si 
caracteristicilor   spatiilor    scolare. 
(chestionar+discutii cu parintii) 

  

 1.2. Dotarea spaţiilor 
şcolare 

 1.2.1. Respectarea, în spaţiile şcolare deţinute, a normativelor de dotare, conform 
legislaţiei în vigoare 

Vizita, interviu, chestionar, plan si 
lista achizitii, spatii scolare dotate 
conform normativelor OMS 
1955/1995 

  

I10  1.2.2 Dotarea spaţiilor şcolare în concordanţă cu efectivele de elevi din cadrul 
formaţiunilor de studiu. 

  
 

1.2.3. Demonstrarea preocupărilor conducerii şcolii pentru îmbunătăţirea dotării 
spaţiilor şcolare. 

  

Pentru B si FB 1.2.4.Existenta progresului, pe ultimii trei ani de la ultima evaluare externă, în 
dotarea spatilor scolare. 

-Existenta planurilor de îmbunătătire 
a dotării spatiilor scolare în functie de 
nevoile unitătii scolare si de scopurile 
si obiectivele cuprinse în 
documentele programatice. (plan de 
imbunatatire) 
- Mobilare si dotare cu design 
personalizat. (observatii + facturi 
achizitie) 

  

 1.3. Accesibilitatea 
spaţiilor şcolare 

 1.3.1. Accesibilitatea spaţiilor şcolare pentru toţi elevii, inclusiv pentru cei  cu nevoi 
speciale. 

Rampe si alte facilitati, arhitectura loc 
si amplasare clase-vizita, chestionar 

oblig  

I11  1.3.2.Localizarea uşoară a spaţiilor şcolare prin semnalizarea lor corespunzătoare. Semne de orientare sin scoala   
Pentru B si FB 1.3.3.Acordarea de sprijin individual, privind accesul în spatiile scolare, pentru 

persoanele cu c.e.s. identificate la nivelul educabililor si al personalului scolii. 
-Existenta unei politici proprii de 
„discriminare pozitivă” a persoanelor 
cu c.e.s. din randul educabililor si al 
personalului scolii.(plan 
“discriminare pozitiva”) 

  

 1.4. Utilizarea spaţiilor  1.4.1.  Utilizarea  spaţiilor  şcolare  în  procesul  didactic  conform  destinaţiei  lor  şi 
planificării întocmite la nivelului organizaţiei şcolare. 

Vizite al ore de curs si compararea 
cu orarul scolii, 

  
şcolare I12  
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 Pentru B si FB 1.4.2.Existenta progresului, pe ultimii trei ani de la ultima evaluare externă, la 
indicatorii privind utilizarea spatiilor scolare. 

-Cresterea numărului de educabili - 
care folosesc spatiile respective / a 
numărului de ore în care spatiile 
respective sunt folosite / a 
numărului de activităti desfăsurate 
etc. 
- Desfăsurarea, in spatiile destinate 
anumitor discipline (laboratoare, 
ateliere, cabinete, sală / teren de 
sport etc.), cel putin a 1/2 din 
numărul de ore alocat disciplinelor 
respective, pentru fiecare colectiv 
(grupă, clasă etc.) – dacă este cazul 
si numai dacă normativele in vigoare 
nu prevăd alte reglementări. 

- Desfăsurarea tuturor activitătilor de 
invătare in spatii special destinate 
respectivelor activităti – de exemplu, 
prin utilizarea sistematică a “centrelor 
de interes” 

(program folosire cabinete si 
laboratoare+raport 
responsabil)-pt. tot 

  

1.4.3.Satisfactia beneficiarilor în privinta functionalitătii spatiilor scolare. -Satisfactia majoritătii părintilor si 
educabililor în privinta functionalitătii 
spatiilor scolare. (chestionar) 

  

2. Spaţii 
administrative 

 2.1. Existenţa, 
caracteristicile şi 
funcţionalitatea spaţiilor 

 2.1.1. Existenţa spaţiilor administrative (proprii şi / sau închiriate, concesionate, în 
comodat sau deţinute sub orice altă formă legală) în cadrul unităţii de învăţământ 

Existenta spatiu secretariat, contabil, 
director, cancelarie, arhiva 

oblig  

2.1.2. Organizarea şi dotarea spaţiilor  administrative corespunzător tipului de 
activitate 

Dotarea   permite   desfasurarea   in 
conditii optime-vizita, inventar 

  
administrative I13  
Pentru B si FB 2.2.3.Accesul tuturor persoanelor interesate (personalul scolii, educabilii, părintii etc.) 

la spatiile administrative. 
-Program activitate cu publicul 
-Program audiente 

  

2.3.4.Existenta progresului, pe ultimii trei ani de la ultima evaluare externă, în 
construirea / amenajarea si întretinerea spatiilor administrative. 

-Mobilier ergonomic pentru spatiile 
administrative.(observatie) 

  

 3.Spaţii  auxiliare  3.1. Existenţa, 
caracteristicile şi 
funcţionalitatea spaţiilor 
auxiliare 

 3.1.1. Existenţa spaţiilor auxiliare - săli de mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, 
spălătorie (proprii şi / sau închiriate, concesionate, în comodat sau deţinute sub orice 
altă formă legală), după caz, corelate cu proiectul de dezvoltare instituţională şi cu 
planul de implementare al proiectului. 

Corelarea cu mentiunile din actele de 
proprietate, inchiriere – urma vizitei 

  

I14  3.1.2. Corelarea spaţiilor auxiliare -  săli de mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, 
spălătorie, cu planul de învăţământ, cu numărul elevilor şi cu tipul, nivelul şi forma de 
învăţământ. 

Vizita in scoala si corelarea cu oferta 
educationala si planul de scolarizare, 
chestionar de satisfactie 

  
 

3.1.3. Existenţa spaţiilor sanitare şi dotarea lor în conformitate cu normativele de 
igienă în vigoare. 

Spatii suficiente si conforma cu 
normele sanitare si suficiente pt elevi 

  

3.1.4. Existenţa unui spaţiu propriu destinat bibliotecii şcolare / centrului de informare 
şi documentare sau a unui acord privind utilizarea bibliotecii unei alte unităţi de 
învăţământ. 

Inventar scoala, inventar CDI, nr 
volume la nivel CDI, nr volume /elev 

  

3.1.5. Existenţa unui spaţiu destinat cabinetului medical. Vizita, existenta punct de prim-ajutor oblig  
3.1.6. Existenţa unui spaţiu destinat cabinetului de orientare şi consiliere pentru elevi. Existenta unui spatiu destinat 

special-vizita 
oblig  

3.1.7. Respectarea, în spaţiile auxiliare, a Normelor de igienă privind unităţile pentru 
ocrotirea,  educarea  şi  instruirea  copiilor  şi  tinerilor  (norme    specifice),  conform 
legislaţiei în vigoare. 

Vizita,  interviu,  chestionar,  plan  si 
lista  achizitii,  spatii  scolare  dotate 
conform      normativelor            OMS 
1955/1995 

oblig  

3.1.8. Respectarea, în spaţiile auxiliare, a normativelor de dotare, conform legislaţiei 
în vigoare 

Vizita   in   scoala,   compararea   cu 
normativele in vigoare 
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 Pentru B si FB 3.1.9.Existenta progresului, în ultimii trei ani de la ultima evaluare externă, în 
construirea, amenajarea si întretinerea spatiilor auxiliare. 

-Existenta unor spatii modularizabile 
(pereti mobili, paravane etc.). 
- Constructie cu design personalizat. 

- Utilizarea decoratorilor profesionisti 
pentru personalizarea spatiilor 
auxiliare.(observatie) 

  

3.1.10.Satisfactia beneficiarilor în privinta functionalitătii spatiilor auxiliare. -Satisfactia majoritatii părintilor si a 
educabililor în privinta aspectului si 
caracteristicilor spatiilor auxiliare. 

  

 3.2. Accesibilitatea 
spaţiilor auxiliare 

 3.2.1. Accesibilitatea spaţiilor auxiliare pentru toţi elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi 
speciale. 

Chestionare parinti, vizita scoala   

I15  3.2.2. Localizarea uşoară a spaţiilor auxiliare prin semnalizarea lor corespunzătoare. Semnalizare corespunzatoare   
Pentru B si FB 3.2.3.Acordarea de sprijin individual, privind accesul în spatiile auxiliare, pentru 

persoanele cu c.e.s. identificate la nivelul educabililor si al personalului scolii. 
-Existenta unei politici proprii de 
„discriminare pozitivă” a persoanelor 
cu c.e.s. din randul educabililor si al 
personalului scolii.(plan 
“discriminare pozitiva”) 

  

 3.3. Utilizarea spaţiilor 
auxiliare 

 3.3.1. Utilizarea spaţiilor auxiliare conform destinaţiei lor şi planificării întocmite la 
nivelul organizaţiei şcolare. 

Vizita scoala, orar scoala,grafic 
folosire spatii auxiliare, chestionar 

  

I16  3.3.2. Asigurarea, prin programul de funcţionare, a accesului tuturor elevilor şi 
personalului şcolii la bibliotecă / centrul de documentare şi informare. 

Program CDI, orar scoala   
 

3.3.3.  Asigurarea,  prin  programul  de  funcţionare,  a  accesului  tuturor  elevilor  la 
serviciile de orientare şi consiliere. 

Program cabinet consiliere, orar 
scoala 

  

Pentru B si FB 3.3.4.Existenta progresului, în ultimii trei ani de la ultima evaluare externă, la 
indicatorii privind utilizarea spatiilor auxiliare. 

-Existenta planurilor de îmbunătătire 
a dotării spatiilor auxiliare în functie 
de nevoile unitătii scolare si de 
scopurile si obiectivele cuprinse în 
documentele programatice. 
- Existenta si dotarea unor spatii 
auxiliare create pe baza optiunilor 
educabililor, părintilor, altor membri ai 
comunitătii (de exemplu: 
săli de proiectie, săli de fitness, spatii 
/ terenuri specializate pentru diferite 
sporturi sau activităti etc.) 
(plan de imbunatatire dotari) 

  

3.3.5.Satisfactia beneficiarilor în privinta functionalităŃii spatiilor scolare -Satisfactia majoritătii părintilor si 
educabililor în privinta functionalitătii 
spatiilor scolare. (chestionar) 

  

 4. Materialele şi 
mijloacele de 
învăţământ, 
auxiliarele 
curriculare 

  
4.1. Dotarea cu mijloace 
de învăţământ şi cu 
auxiliare curriculare 

 4.1.1. Adecvarea mijloacelor de învăţământ şi a auxiliarelor curriculare deţinute la 
planul de şcolarizare prognozat, la nivelului de şcolarizare, la profilul şi la 
specializările / calificările profesionale existente în oferta educaţională. 

Plan scolarizare, portofolii cadre 
didactice, inventar biblioteca, plan 
de achizitii, 

  

4.1.2. Respectarea, în dotarea cu mijloace de învăţământ şi auxiliare curiculare, a 
normativelor de dotare, conform legislaţiei în vigoare. 

   
I17  

 4.1.3. Realizarea   unui progres (creştere cantitativă şi / sau diversificare) privind 
achiziţionarea / realizarea unor noi mijloace de învăţământ sau auxiliare curriculare. 

Lista  de  achizitii  pe  utlimii  3  ani, 
facturi achizitii 
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 Pentru B si FB 4.1.4.Existenta progresului, pe ultimii trei ani de la ultima evaluare externă, la 
indicatorii privind dotarea cu mijloace de învătământ si auxiliare curriculare si în 
întretinerea acestora. 

-Existenta progresului pentru fiecare 
nivel de învătământ, arie curriculara, 
categorie de auxiliare curriculare si 
de material didactic etc. (lista cu 
materiale achizitionate in 
ultimii 3 ani) 
- Întretinerea mijloacelor de 
învămământ si auxiliarelor 
curriculare existente. (lista 
inventar+observatii) 
- Crearea unor mijloace de 
invămămant si auxiliare curriculare 
proprii.(lista mijloace si auxiliare 
create) 
- Existenta planurilor de 
îmbunătătire a dotării cu mijloace de 
învămământ si auxiliare curriculare, 
în functie de nevoile unitătii scolare 
si de scopurile si obiectivele cuprinse 
în documentele 
programatice.(planuri de 
imbunatatire) 
- Omologarea, la nivel national, a 
altor mijloace de invătămant si 
auxiliare curriculare 
concepute.(documente 
omologare) 

  

 4.2. Existenţa şi 
dezvoltarea fondului 
bibliotecii şcolare / 
centrului de documentare 
şi  informare 

 4.2.1. Concordanţa fondului bibliotecii şcolare / centrului de documentare şi informare 
cu normativele  prevăzute  de legislaţia în vigoare. 

ROF CDI, registrul inventar, fise 
cititor, evidenta utilizarii, respectarea 
prevderilor Legii334/2202 

  

4.2.2. Adecvarea fondului  bibliotecii  şcolare / centrului de informare şi documentare 
la numărul de elevi estimat, la nivelul de şcolarizare,  la profilul şi la specializările / 
calificările   profesionale oferite. Numărul de   volume şi publicaţii per elev este cel 
puţin egal cu  numărul mediu de  volume şi publicaţii per elev corespunzător nivelului 
de educaţie. 

ROF  CDI,  registrul  inventar,  fise 
cititor, evidenta utilizarii, respectarea 
prevderilor Legii334/2202 
Se va urmari adecvarea fondului la 
specificul scolii si noutatea acestuia 

  

I18  
 

4.2.3. Existenţa, în biblioteca şcolii / în centrul de informare şi documentare a câte 
unui exemplar din fiecare manual alternativ aprobat,  pentru fiecare disciplină din 
planul de învăţământ al primului an de studiu sau suporturi de curs pentru fiecare 
disciplină / modul din planul de învăţământ al primului an de studiu. 

Liste de inventar, liste si documente 
de achizitie – existenta manualelor 
aprobate pentru toate disciplinele la 
care exista manuale 

oblig  

4.2.4. Existenţa unei evidenţe clare a utilizării fondului bibliotecii şcolare / centrului de 
informare şi documentare – număr de utilizări pentru fiecare elev şi pentru fiecare 
item utilizat. 

Liste de inventar, liste si documente 
de achizitie, fisa cititorului, 
chestionare, plan de achizitii pentru 
biblioteca, verificarea prin sondaj 
existent cu cel din inventar 

  

 

4.2.5.   Realizarea   unui   progres   (creştere   cantitativă   şi   diversificare)   privind 
achiziţionarea / realizarea de  noi materiale pentru bibliotecă / centrul de documentare 
şi informare. 

Liste inventar, liste cu doc d 
eachizitie, cresterea nr pe ultmii 3 
ani (suport hartie si digital) 

  

Pentru B si FB 4.2.6.Utilizarea de către cadrele didactice si de către elevi a bibliotecii scolare / 
centrului de documentare si informare. 

-Utilizarea de către toate cadrele 
didactice a bibliotecii scolare / 
centrului de documentare si 
informare.(fisa cititor) 
- Utilizarea de către fiecare elev, în 
medie o dată pe lună, a bibliotecii 
scolare / centrului de documentare 
si informare.(fisa cititor) 
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 Pentru B si FB 4.2.7.Dezvoltarea fondului de carte / a fondului de material informatic si audio-video. -Achizitia fondului de carte si a 
fondului de material informatic si 
audio-video luand in considerare 
cerintele curriculare si solicitările 
personalului didactic si ale 
educabililor. (referate necesitate 
cadre didactice, parinti si 
elevi+facturi achizitii) 

- Cresterea cu cel putin 5 % pe an a 
fondului bibliotecii scolare / centrului 
de documentare si informare, atat 
pentru fondul de carte, cat si pentru 
fondul de material informatic si 
audio-video. (facturi achizitii in 
paralel cu inventar anterior) 
- Existenta unor domenii speciale de 
interes in care dotarea bibliotecii 
scolare / centrului de documentare 
si informare este peste medie. 
(observatii + inventar) 
- Informatizarea activitătii bibliotecii 
scolare / centrului de documentare 
si informare. (observatii+inventar) 
- Accesul on-line la resursele 
fondului bibliotecii scolare / centrului 
de documentare si informare. 

- Facilitarea accesului, prin Internet, 
la resurse educationale din afara 
unitătii scolare. 

  
  

4.2.8.Satisfactia personalului scolii si a principalelor categorii de beneficiari privind 
accesul la fondul bibliotecii scolare / centrului de documentare si informare. 

-Satisfactia majoritatii personalului 
scolii, elevilor si, după caz, a 
părintilor.(chestionar) 

  

 4.3. Dotarea cu 
tehnologie informatică şi 
de comunicare 

 4.3.1.  Existenţa tehnologiei informatice şi  de comunicare (o reţea funcţională  de 
minim 6 calculatoare) - cu excepţia nivelului preşcolar. 

Vizita scoala, facturi achizitie, 
existenta retelelor de achizitii, 
contract mentenanta 

oblig  

I19  4.3.2. Existenţa conectării la Internet a reţelei de calculatoare. Contract ISP, facturi lunare, 
verificare functionare acces 

  
 

4.3.3. Extinderea utilizării tehnologiei informatice şi de comunicare la alte discipline 
din curriculum naţional şi / sau la decizia şcolii, în afara celor corespunzătoare ariei 
curriculare “Tehnologii”. 

Lista achizitii ultimii 3 ani 
(echipament si soft), raport server 
AeL, planificarea activitatilor folosire 
TIC, raport sef com metodica, raport 
autoevaluare, raport administrator 
mijloace TIC 

  

4.3.4. Creşterea numerică a disciplinelor care utilizează tehnologiile informatice şi de 
comunicare precum şi, în interiorul disciplinei, a numărului de ore în care sunt folosite 
tehnologiile informatice şi de comunicare 

  

4.3.5. Asigurarea accesului tuturor elevilor şi cadrelor didactice la reţeaua de 
calculatoare, pentru documentare şi informare în timpul şi în afara orelor de profil din 
programul şcolar. 

Program   laborator   AeL   si   TIC, 
planificarea  orelor  privind  folosirea 
TIC, program retea CDI 

  

 4.3.6. Asigurarea unui număr suficient de calculatoare astfel încât numărul de elevi 
din unitatea de învăţământ ce revine la un calculator este cel mult egal cu numărul de 
elevi ce revine la un calculator corespunzător judeţului / municipiului Bucureşti şi 
nivelului de şcolarizare. 

Lista achizitii utlimii ani-echipamente 
si  softuri,  Raport  AeL,  planificarea 
cd pentru folosirea TIC, chestionare, 
interviu 

  

4.3.7. Utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare în activitatea administrativă 
şi / sau de secretariat şi / sau a bibliotecii. 

Lista  achizitii  ultimii  ani,  softuri de 
secretariat folosite, chestionar 

  

4.3.8. Dotarea / îmbunătăţirea / actualizarea / înlocuirea periodică a echipamentelor şi 
programelor informatice utilizate. 

Gradul de acoperire a referatelor de 
necesitate intocmite, lisa achizitii 
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 Pentru B si FB 4.3.9.Existenta progresului, pe ultimii trei ani de la ultima evaluare externă, în dotarea 
cu si în utilizarea TIC (hardware si software) 

-Desfăsurarea tuturor orelor si 
activitătilor specifice în laboratorul 
de informatică.(raport com met si 
administrator laborator 
TIC+orar utilizare laborator) 
- Existenta progresului, pe ultimii 
trei ani de la ultima evaluare 
externă, în dotarea cu TIC 
(hardware si software).(facturi 
achizitii) 
- Desfăsurarea cel putin a 50% 
dintre orele de curs de alte 
specialităti decat “Informatica” 
utilizand TIC.(raport administrator 
laborator) 
- Dotarea cu TIC a tuturor spatiilor 
scolare.(inventar sali de curs) 

- Existenta, pentru intreaga 
suprafată a campusului scolar, a 
unei zone de acoperite “fără fir” 
pentru conexiunea la 
Internet.(verificare conexiune) 

  

4.4. Accesibilitatea 
echipamentelor, 
materialelor, mijloacelor 
de învăţământ şi 
auxiliarelor curriculare I20 

4.4.1. Accesul elevilor la mijloacele de învăţământ, auxiliarele curriculare, la bibliotecă 
/ centru de documentare şi informare, la tehnologia informatică şi de comunicare. 

Program  CDI,  fisa  cititorului,  vizita 
scoala 

  

4.4.2. Accesul personalului, în interesul unităţii şcolare,   la:   telefon, fax, copiator, 
computer cu scanner şi imprimantă. 

Telefon, copiator, imprimanta, 
calculator, laptop, scanner – in 
cancelarie, inventar, vizita in scoala 

  

Pentru B si FB 4.4.3.Adaptarea materialelor, mijloacelor de invăŃămant si auxiliarelor curriculare in 
functie de nevoile speciale identificate. 

-Achizitionarea de echipamente si 
programe pentru persoanele cu 
c.e.s.(facturi achizitii) 
- Activarea setărilor speciale ale 
echipamentelor informatice pentru 
persoanele cu c.e.s. identificate 
(educabili si / sau personalul 
scolii).(verificare sisteme) 

  

 5.Documente 
şcolare 

 5.1. Procurarea şi 
utilizarea  documentelor 
şcolare şi a actelor de 
studii 

 5.1.1. Achiziţionarea documentelor şcolare şi a actelor de studii în conformitate cu 
normativele în vigoare, cu numărul prognozat al elevilor, cu nivelul de şcolarizare, cu 
profilul şi cu specializările / calificările profesionale existente în oferta educaţională. 

Planul de scolarizare, lista achizitii, 
documente scolare, facturi achizitie 

oblig  

5.1.2. Existenţa, în bugetul şcolii,  a liniei bugetare destinată achiziţiei documentelor 
şcolare şi a actelor de studii. 

Capitol specific din bugetul scolii, 
plan de achizitii 

oblig  

I21  5.1.3. Respectarea legislaţiei în vigoare privind completarea, utilizarea şi gestionarea 
documentelor şcolare şi a actelor de studii. 

Verificarea prin sondaj a 
documentelor scolare 

oblig  
 

5.1.4. Existenţa unui sistem eficient de accesare a documentelor din arhiva unităţii de 
învăţământ. 

Spatiu special arhiva, securizare la 
efractie si incendiu, clasificare doc., 
timp   necesar   gasire   document), 
registru arhiva 

  

5.1.5. Securizarea  documentelor şcolare se realizează conform legislaţiei în 
vigoare. 

  

Pentru B si FB 5.1.6.Absenta erorilor de completare a documentelor scolare si a actelor de studii -documentele scolare si acte de 
studii 
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 Dom eni ul  :  A.  Capaci tatea  i nsti tuţi onal ă;  cri teriul  :  c)  resurse  um ane  

 
 

1.Managementul 
personalului 

 1.1.1. Respectarea, de către personalul de conducere angajat, a condiţiilor prevăzute 
de Legea Învăţământului,  precum şi de Statutul personalului didactic. 

Doc privind angajarea, titularizarea, 
promovarea,  incadrarea  –  dosare 
personale 

oblig  

 1.1. Managementul 
personalului didactic şi de 
conducere 

 

1.1.2.  Stabilirea,  în  statul  de  funcţiuni,  a  necesarului  de  cadre  didactice  pentru 
funcţionarea unităţii de învăţământ în funcţie de planul de şcolarizare realizat, de 
nivelul de şcolarizare, de profilul şi de specializările / calificările profesionale existente 
în oferta educaţională. 

Concordanta normare personal cu 
planuri de invatamant, de 
scolarizare, nivel scolarizare-stat de 
functii, incadrarea 

oblig  
I22  
 

1.1.3. Acoperirea cu personal didactic calificat este de minim 85%. Stat de functii, incadrarea oblig  
1.1.4. Acoperirea cu personal didactic titular angajat este de cel puţin 50%. Pentru 
restul  personalului, există contracte de muncă pe durată determinată (suplinire şi / 
sau cumul) sau contracte de colaborare. 

 oblig  

1.1.5.Transparenţa procedurilor de management al resurselor umane. Panou afisaj, site scoala, 
chestionaar 

oblig  

1.1.6. Corelarea activităţii de evaluare a cadrelor didactice cu celelalte proceduri de 
management al resurselor umane. 

Fisa postului, fisa evaluare, Registru 
pv CP si CA, chestionare 

oblig  

Pentru B si FB 1.1.7.Existenta si dezvoltarea politicilor de personal privind personalul didactic si de 
conducere. 

-Subsumarea politicii de personal 
fată de PDI (PDI) 
- Utilizarea indicatorilor demografici, 
economici si sociali în elaborarea 
politicilor previzionale privind 
managementul personalul 
did.(recensamant, analiza SWAT, 
PEST) 
- Existenta progresului, pe ultimii trei 
ani de la ultima evaluare externă, în 
privinta calificării c.d.(stat functii) 
- Existenta progresului, pe ultimii trei 
ani  de la ultima evaluare externă, în 
privinta c.d. cu contract de muncă 
pe durată ned.(REVISAL)) 
- Diminuarea constantă, în ultimii trei 
ani, a fluctuatiei 
personalului.(REVISAL) 
- Descresterea constantă / lipsa 
reclamatiilor privind activitatea c.d. si 
de conducere.(raport secretariat) 
- Existenta si functionarea 
“consiliului clasei” pentru fiecare 
colectiv de elevi (raportul CC) 
- Existenta si functionarea comisiilor 
metodice(dosar comisii met.) 
- Diminuarea constantă, în ultimii trei 
ani / inexistenta conflictelor (la 
nivelul sau între cadre didactice, 
părinti, elevi, personal 
conducere).(chestionare) 
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   - Participarea cel putin a 80% dintre 
c. d., în ultimii 3 ani, la programe de 
formare si dezvoltare profesională 
cu tematică legată de programele de 
reformă în curs.(raport comisia 
formare si dezvoltare 
profesionala+dosar personal) 
- Participarea personalului de 
conducere la programe de formare 
managerială acreditate (inclusiv 
programe universitare - masterat 
etc.) în ultimii cinci ani. .(raport 
comisia formare si dezvoltare 
profesionala+dosar personal) 
- Aplicarea sistematică în practică a 
rezultatelor participării cadrelor 
didactice si de conducere la 
activitătile de formare si dezvoltare 
profesională.(fisa asistenta la 
lectii+raport autoevaluare) 
- Valorificarea participării c.d. si de 
conducere la programe de formare 
prin sesiuni de formare 
internă.(dosar comisii metodice) 
- Autorat in domeniul didactic si 
managerial (cărti, articole, manuale 
etc.).(articole sau carti) 
- Incurajarea sistematică, utilizand 
parghii financiare si nefinanciare a 
inovatiei didactice si a utilizării 
acesteia in activitatea educatională 
curentă.(PM+PDI) 
- Sustinerea financiară a participării 
personalului didactic si de 
conducere la programe de dezv. 
profesională (buget scoala) 

  

1.1.8.Satisfactia beneficiarilor fată de activitatea personalului didactic. - Satisfactia majoritătii elevilor si, 
după caz, a părintilor (chestionar 
scris si online) 

  

 1.2. Managementul 
personalului didactic 
auxiliar şi personalului 
nedidactic 

 1.2.1. Stabilirea, în statul de funcţiuni, a necesarului de personal didactic auxiliar şi 
personal nedidactic necesar funcţionării unităţii de învăţământ, în funcţie de planul de 
şcolarizare prognozat, de nivelul de şcolarizare, de profilul şi de specializările / 
calificările profesionale existente în oferta educaţională. 

Stat de functii, stat incadrare, dosare 
personale, edusal, respectarea 
legislatiei in vigoare 

oblig  

I23  1.2.2. Acoperirea cu personal didactic auxiliar şi nedidactic calificat este de cel puţin 
75%. 

Stat de functii, stat incadrare, dosare 
personale, edusal, respectarea 
legislatiei in vigoare, calificarea 
respecta legislatia 

oblig  
 

1.2.3. Asigurarea necesarului de personal didactic auxiliar şi de personal nedidactic 
calificat în conformitate cu prevederile  normativelor  în vigoare. 

oblig  

1.2.4. Existenţa criteriilor, metodologiei  şi instrumentelor de evaluare periodică a 
personalului didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei în vigoare şi diferenţiat 
pe categorii de personal. 

Fisa de evaluare, chstionare, 
interviu, procedura evaluare 
perosnal nedidactic 

oblig  

 1.2.5.  Realizarea  procedurilor  de  evaluare  a  personalului  didactic  auxiliar  şi 
nedidactic în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările interne. 

 oblig  
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 Pentru B si FB 1.2.6.Existenta politicilor de personal privind personalul didactic auxiliar si nedidactic -Calificarea întregului personal 
didactic auxiliar si nedidactic pentru 
postul ocupat.(dosar personal) 
- Existenta politicilor de personal 
privind personalul didactic auxiliar si 
nedidactic.(PDI+PM) 
- Participarea personalului didactic 
auxiliar si nedidactic la programe de 
formare si dezvoltare 
profesională.(dosar personal) 
- Policalificarea personalului didactic 
auxiliar si nedidactic.(dosar 
personal) 

- Sustinerea financiară a participării 
personalului didactic auxiliar si 
nedidactic la programe de 
dezvoltare profesională.(buget 
scoala+plan achizitii) 

  
  

1.2.7.Satisfactia beneficiarilor fată de activitatea personalului didactic auxiliar si 
nedidactic. 

-Satisfactia majoritătii personalului 
scolii, elevilor si, după caz, a 
părintilor.(chestionare scrise si 
online) 

  

 

 Dom eni ul  :  B.  E fi caci tate  educaţi onal ă  ;  cri teri ul  :  a)  conţinutul  program el or  de  studi u  
 

1.Oferta 
educaţională 

 1.1. Definirea şi 
promovarea ofertei 
educaţionale 

 1.1.1. Existenţa ofertei educaţionale, care cuprinde cel puţin: nivelurile şi formele de 
învăţământ  autorizate şi /sau  acreditate,  după  caz,  în care  se  face  şcolarizare, 
specializările / calificările obţinute de absolvenţi, resursele educaţionale (umane şi 
materiale)  puse  la  dispoziţie  pentru  activităţile  curriculare  şi  extracurriculare, 
programul şcolii şi facilităţile puse la dispoziţia elevilor, datele de contact ale unităţii 
de învăţământ. 

Oferta educationala , PDI (existenta 
si structura prevazuta de standarde) 

oblig  

I24  
 

1.1.2.  Promovarea  ofertei  educaţionale  către  toţi  actualii  şi  potenţialii  beneficiari 
folosind mijloace clasice şi /sau electronice. 

Site scoala, pliante, panou afisaj, pv 
sedinte cu parintii, chestionare 

  

1.1.3.  Şcolarizarea  exclusiv  în  nivelurile  şi  formele  de  învăţământ,  specializări 
/calificări profesionale autorizate / acreditate, după caz. 

Planul de scolarizare, registre si foi 
matricole, cataloage, 

oblig  

1.1.4.  Adecvarea  ofertei  educaţionale  la  diagnoza  contextului  socio-economic  şi 
cultural în care va funcţiona şcoala, la proiectul de dezvoltare, la planul operaţional 
pentru primul an de funcţionare, la dotarea existentă şi la personalul prognozat. 

PDI, oferta educationala   

Pentru B si FB 1.1.5.Utilizarea metodelor de marketing în promovarea, la nivelul comunitătii, a 
ofertei educationale. 

-Promovarea, prin oferta 
educatională, a valorilor si principiilor 
educationale asumate.(oferta 
educationala) 
- Promovarea ofertei educationale 
prin întâlniri cu parintii absolventii 
ciclului prescolar sau primar (pv) 
- Existenta cel putin a unei activităti 
anuale de promovare a ofertei 
educationale cu participarea 
reprezentantilor 
comunitătii.(pv+imagini) 
- Oferirea de servicii educationale 
nespecifice nivelului sau tipului de 
unitate scolară (programe de 
educatie a adultilor, consiliere, 
consultantă etc.).(program 
activitati) 

  

16



 

  1.2. Existenţa 
parteneriatelor cu 
reprezentanţi ai 

 1.2.1. Existenţa şi funcţionalitatea unor parteneriate cu reprezentanţi ai comunităţii. Protocoale, acorduri, articole presa, 
fotografii, inregistrari video, 
chestionare apliate c.d., parintilor, 
elevilor, com locale 

  
1.2.2. Diseminarea, la nivelul unităţii de învăţământ şi al comunităţii, a rezultatelor 
parteneriatelor stabilite. 

  

comunităţii I25  
Pentru B si FB 1.2.3.Realizarea la nivelul unitătii scolare a proiectelor, programelor si activitătilor în 

parteneriat cu reprezentantii comunitătii. 
-Existenta, în scoală, în fiecare lună, 
cel putin a unei activităti realizată în 
parteneriat cu institutii 
reprezentative din comunitate 
(PV+foto) 
- Sprijinirea realizării unor activităti 
didactice si extracuriculare de către 
autoritătile locale sau de către alti 
reprezentanti ai comunităŃii 
(cu resurse materiale, umane, 
informationale, acces la spatii si 
facilităti etc.).(proiect 
activitate+foto) 
- Asigurarea accesului membrilor 
comunitătii la resursele scolii pe 
baza unor acorduri de 
parteneriat.(parteneriate) 
- Existenta unor proiecte realizate de 
echipe comune cu reprezentanti ai 
comunitătii (părinti, autorităti locale, 
angajatori etc.).(proiecte) 
- Desfăsurarea sistematică a unor 
activităti curriculare si 
extracuriculare cu resursele puse la 
dispozitie de partenerii publici si 
privati din comunitate.(program 
activitati educative+proiecte 
desfasurate) 

- Solicitarea si finantarea, de către 
comunitatea locală, a unor servicii 
educationale suplimentare (de 
educatie a adultilor, conferinte, 
prezentări etc.).(proiecte) 
- Participarea sistematică a 
reprezentantului conducerii unitătii 
scolare la sedintele consiliului local 
dedicate problematicii educatiei 
(copie PV sedinta CL) 

  

2.Curriculum  2.1. Proiectarea 
curriculumului 

 2.1.1. Utilizarea curriculumului  naţional sau alternativ aprobat de Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării   pentru fiecare nivel de şcolarizare, profil şi specializare / calificare 
profesională din oferta şcolii. 

OM de aprobare a planurilor cadru si 
programelor scolare, ghiduri, 
metodologii, chestionare 

oblig  

I26  2.1.2. Existenţa strategiei de dezvoltare-proiectare a curriculum-ului la decizia şcolii / 
curriculum-ului  în  dezvoltare  locală  pentru  fiecare  nivel  de  şcolarizare,  profil  şi 
specialitate / calificare profesională din oferta şcolii. 

PDI, PM, procedura stabilire 
optionale, chestionare stabilire 
optionale, PV CA aprobare optionale 

oblig  
 

2.1.3.  Stabilirea  orarului  /  programului  de  studiu  al  elevilor  în  conformitate  cu 
cerinţele igienice şi pedagogice. 

Orarul  scolii,  interviuri  elevi/parinti, 
instructiunea     de     lucru     privind 
realizarea orarului 

  

2.1.4.Există  planificarea  corespunzătoare  a  conţinuturilor  învăţării  pentru  toate 
disciplinele/modulele din curriculum. 

Planificari  si   proiectari   unitati  de 
invatare 

oblig  

2.1.5. Proiectarea unităţilor de învăţare promovează şi încurajează centrarea pe elev. Portofolii cadre didactice, interviuri, 
asistente cadre didactice 
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 Pentru B si FB 2.1.6.Proiectarea c.d.s. / c.d.l. pornind de la nevoile identificate si de la politicile 
nationale, judetene si locale. 

-Proiectarea c.d.s. / c.d.l. pornind de 
la nevoile identificate ale elevilor si / 
sau ale comunitătii.(chestionare 
optional+centralizare CDS- 
optional) 
- Proiectarea c.d.s. / c.d.l. pornind 
de la principiile de proiectare ale 
curriculumului national. 
(procedura+CDS+programe cds- 
optional) 
- Proiectarea c.d.s. / c.d.l pornind de 
la proiectul de dezvoltare 
institutională.(PDI+CDS) 
- Valorificarea în proiectarea c.d.s. / 
c.d.l. a specificului cultural, istoric, 
geografic al 
comunitătii.(CDS+programe CDS) 
- Asigurarea accesului elevilor la 
invătarea mai multor limbi străine – 
la alegerea educabililor si / sau a 
părintilor acestora: cel 
putin 2 limbi străine la nivelurile 
prescolar si primar si cel putin 3 
limbi străine la nivelurile superioare 
de invătămant.(chema orara clase) 
- Predarea limbilor străine de 
profesori vorbitori nativi ai limbilor 
respective.(stat incadrare) 

  

2.1.7.Luarea în considerare, în proiectarea curriculară, a achizitiilor anterioare de 
învătare ale educabililor. 

-teste initiale de evaluare cu plan de 
interventie, planificarea si proiectare 
unitatilor de invatare 

  

2.1.8.Luarea în considerare, în proiectarea curriculară, a dezvoltării laturii aplicative, 
practice, a competentelor dezvoltate. 

-proiectare unitatii de invatare, 
portofolii elevi si cadre didactice 

  

2.1.9.Selectarea manualelor si a celorlalte auxiliare curriculare în functie de specificul 
unitătii scolare si de achizitiile anterioare de învătare ale educabililor. 

-lista manuale si auxiliare diidactice 
folosite in scoala 

  

2.1.10.Proiectarea in echipă, cel putin la nivelul ariei curriculare, a activitătilor de 
predare, invătare si evaluare (pentru invătămantul gimnazial, liceal, postliceal si 
profesional). 

-program activitati comisii metodice, 
PV sedinte comisii metodice 

  

2.1.11.Participarea beneficiarilor la proiectarea activitătilor de predare, invătare, 
evaluare. 

-Implicarea elevilor in proiectarea 
activitătilor de predare, invătare, 
evaluare. 
- Implicarea, după caz, a părintilor, 
angajatorilor si altor reprezentanti ai 
comunitătii in proiectarea activitătilor 
de predare, invătare, evaluare. 
- Implicarea elevilor si / sau a 
părintilor in proiectarea activitătilor 
de predare, invătare si 
evaluare.(chestionare, PV sedinte) 

  

 2.2. Realizarea 
curriculum-ului 

 2.2.1. Respectarea orarului proiectat Orarul scolii, condica de prezenta oblig  
2.2.2. Utilizarea auxiliarelor curriculare, echipamentelor şi materialelor de studiu Chestionar, interviu, asistente   
2.2.3. Utilizarea manualelor şcolare aprobate M.EdC Asistente la ore, chestionar, 

portofoliu, notite caiete elevi 
oblig  

I27  
 2.2.4. Corelarea parcurgerii  disciplinelor la nivelul ariei curriculare. Planificare, proiectare, caiete elevi   

2.2.5.  Adecvarea  strategiilor  şi  a  metodologiei  didactice  la  specificul  cultural  al 
populaţiei şcolare şi la motivaţia fiecărui elev. 

Chestionar, CDS scoala, procedura 
CDS 
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  2.2.6. Utilizarea autoevaluării elevilor, a evaluării formative şi a feedback-ului pentru 
optimizarea procesului de învăţare. 

Probele     de     evaluare     aplicate, 
portofoliu elev, portofoli c.d. 

  

 2.2.7. Realizarea, conform prevederilor legale în vigoare, a  programelor de educaţie 
diferenţiată  (pentru  copiii  cu  cerinţe  educative  speciale  –  provenind  din  grupuri 
defavorizate social sau predispuse la abandon şcolar, pentru copii supradotaţi etc) 

Programe  de  educatie  diferentiata, 
grupa    tinta,    program    pregatire, 
afisier elevi, cancelarie 

oblig  

2.2.8. Informarea regulată a elevilor şi / sau a părinţilor acestora privind progresul 
realizat şi rezultatele şcolare. 

Program sedinte cu parinti, program 
consiliere parinti, carnet de elev, fisa 
de observatie elev 

oblig  

2.2.9. Revizuirea periodică a curriculumului la decizia şcolii / în dezvoltare locală pe 
baza rezultatelor autoevaluării, ale evaluării formative şi sumative. 

Procedura CDS   

Pentru B si FB 2.2.10.Asigurarea unui echilibru între activitatea scolară a educabilului si celelalte 
tipuri de activităti specifice vârstei. 

-Activitatea scolară a elevului (nr. 
ore curs + ore necesare realizării 
temelor pentru acasă + timpul 
petrecut cu celelalte activităti la care 
scoala solicită prezenta elevilor) nu 
depăseste, intr-o săptămană, 30 de 
ore pentru elevii din ciclul 
primar si 40 de ore pentru elevii din 
ciclurile   gimnazial   (orar+program 
activitati educ+chestionare) 

  

2.2.11.Realizarea unui invătămant incluziv prin mixarea sistematică a colectivelor de 
educabili 

-Mixarea sistematică a colectivelor 
de educabili in privinta abilitătilor, 
cunostintelor, capacitătii de 
invătare.(situatii scolare –catalog) 

  

2.2.12.Definirea clară a drepturilor si îndatoririlor cadrelor didactice si ale educabililor 
în predare, respectiv în învătare. 

-contract educational cu familia, 
ROI, fisa postului 

  

2.2.13.Utilizarea, de către cadrele didactice, în activitătile curriculare si 
extracurriculare, a achizitiilor anterioare ale educabililor. Utilizarea, de către cadrele 
didactice, în activitătile curriculare si extracurriculare, a achizitiilor anterioare ale 
educabililor. 

-Utilizarea cunostintelor, 
deprinderilor, atitudinilor etc., 
obtinute pe cale formală în scoală, 
de la toate disciplinele.(fisa 
asistenta la lectii) 
- Utilizarea cunostintelor, 
deprinderilor, atitudinilor etc. ale 
educabililor, obtinute pe cale 
nonformală si informală. (fisa 
asistenta la lectii) 
- Conceperea activitătilor si a 
sarcinilor de învătare pe baza 
specificului individual în învătare (stil 
de învătare, ritm etc.).(chestionar 
stil de invatare +fisa asistenta 
lecii) 

  

2.2.14.Dezvoltarea, prin metodologia specifică, a capacitătii educabililor de a învăta 
din experientă si din practică. 

-fisa asistenta la lectii   
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  2.2.15.Utilizarea auxiliarelor curriculare si a mijloacelor de invătămant existente. -Utilizarea auxiliarelor curriculare si 
a mij de invăt existente la cel putin 
75% din numărul orelor de 
curs.(raport autoevalaure c.d.) 
- Utilizare aux. curriculare si a mij de 
invăt existente cel putin de către 
75% dintre c.d. din scoală. 
(chestionare+raport sefi comisie 
metodica) 
-Utilizarea intensivă a e-learning-ului 
la disciplinele obligatorii si / sau 
optionale, precum si la activitătile 
extracurriculare  (extras raport 
server AeL, raport administrator 
cabinet Ael+raport profesor 
documentarist) 

  

   -Utilizarea unor auxiliare curriculare 
si materiale didactice care să 
permită atat activitatea individuală, 
independentă, cat si cea de 
grup.(fisa asistenta 
lectie+interviu) 
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  2.2.16.Aplicarea unei metodologii didactice centrate pe elev. -Încurajarea sistematică a initiativei 
si autonomiei educabililor prin 
mărirea proportiei activitătilor de 
învătare autoconduse de către 
acestia (proiecte individuale / de 
grup, cu temă la alegerea elevului 
etc.) 
- Utilizarea sistematică a învătării 
prin cooperare, a învătării bazate pe 
proiect si a altor metodologii care 
pun accent pe cooperarea între 
educabili. (portofolii elevi, 
chestionare, portofoliu c.d.) 
- Utilizarea tehnologiei informatice in 
orele de curs - în afara celor de 
specialitate (TIC, informatică 
etc.).(fisa asistenta, raport AeL, 
raport sef com. metodica) 
- Existenta unui orar diferentiat 
pentru educabili / categorii de 
educabili, in functie de 
particularitătile individuale / de grup 
(care oferă posibilitatea 
individualizării programului de 
studiu).(orar scoala) 
- Existenta unor spatii scolare (săli, 
panouri etc.) si mijloace de 
comunicare (statie de radio, pagină 
web, publicatii etc.) la dispozitia 
educabililor. 
- Realizarea in echipă a activitătilor 
de predare (“team-teaching”)(fisa 
asistenta, proiect activitate) 
- Luarea in considerare a sugestiilor 
educabililor in revizuirea 
metodologiei didactice 
folosite.(chestionare) 

  

 2.2.16.Oferirea, la cererea educabililor, de sprijin individual în învătare. -planuri individualizate de invatare   
 2.2.17.Respectarea prevederilor din curriculumul national privind elementele 

specifice ale minoritătilor etnice, religioase sau de altă natură. 
- Vizibilitatea elementelor de 
interculturalitate în întreaga viată 
scolară: mediul fizic, curriculum, 
proiectul de dezvoltare. 

  

 2.2.18.Satisfactia beneficiarilor fată de activitătile de învătare oferite. -Satisfactia majoritătii educabililor si 
a părintilor, fată de activitătile de 
învătare oferite.(chestionar) 

  

 

Domeniul : B. Eficacitate educaţională ; criteriul : b) rezultatele învăţării 

 
1.Performanţele 
şcolare 

 1.1. Evaluarea 
rezultatelor şcolare 

 1.1.1. Planificarea activităţilor de evaluare ( iniţiale, curente, finale) la nivelul 
catedrei de specialitate şi la nivelul unităţii de învăţământ. 

Planificarea si proiectarea unitatilor 
de invatare, afisarea in clasa a 
programului evaluarilor, fisele de 
evaluare, set teste evaluare aplicate 

oblig  

I28  
 1.1.2. Realizarea activităţilor de evaluare pe baza standardelor naţionale în vigoare. Cataloage, liste de participanti la 

evaluari nationale si locale, criterii 
notare afisate in clasa, asistente ore 

oblig  
1.1.3. Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare. oblig  
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  1.1.4. Aplicarea sistemului de notare prevăzut de legislaţia în vigoare pentru tipul 
respectiv de instituţie de învăţământ sau, în lipsa acesteia, conform unui sistem 
propriu. 

Cataloage, registre matricole, seturi 
de bareme de notare/descriptori 
performanta, criterii de notare 
succces/insucces scolar 

oblig  

1.1.5. Existenţa unor criterii clare şi cunoscute de către profesori, elevi şi părinţii 
acestora privind succesul şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare deosebite, 
precum şi privind insuccesul şcolar şi consecinţele acestuia. 

Carnet de note, fisa de prezentare a 
rez scolare, chestionar parinti/elevi, 
cadre didactice 

  

1.1.6. Urmărirea traiectului şcolar şi profesional ulterior cel puţin pentru un eşantion 
reprezentativ din rândul fiecărei promoţii de absolvenţi. 

Evidenta privind traseul scolar dupa 
clasa a VIII a 

  

1.1.7. Urmărirea evoluţiei performanţelor şcolare utilizând sistemul naţional de 
indicatori privind educaţia. 

Raportari care utilizeaza Sistemul 
National de indicatori privind 
Educatia 

  

1.1.8. Realizarea raportărilor solicitate de instituţiile abilitate prin lege (din cadrul 
sistemului de învăţământ şi din afara acestuia). 

Rapoartele solicitate de catre 
inspectorat  si alte autoritati 

oblig  

1.1.9. Realizarea raportărilor publice faţă de principalii purtători de interese de la 
nivelul şcolii şi al comunităţii. 

Rapoarte catre ISJ Calarasi, 
minister, CP, CA, CL, primarie, 
chestionare elevi/parinti 

oblig  

Pentru B si FB 1.1.10.Capacitatea fiecărui cadru didactic de a descrie pentru fiecare grupă / clasă si 
educabil a punctelor tari si a celor slabe privind realizarea obiectivelor curriculare. 

   

1.1.11.Folosirea, cu precădere, a stimulentelor pozitive (lauda, încurajarea etc.). -Existenta concursurilor interne cu 
premii pentru educabili.(program 
activitati extracurriculare, imagini) 

  

1.1.12.Folosirea sistematică, în activitătile de învătare, a autoevaluării si 
interevaluării educabililor. 

-Stabilirea, impreună cu educabilii si 
cu părintii a tintelor educationale 
individuale si a măsurilor remediale 
in caz de nereusită scolară, luand in 
considerare interesele si optiunile 
individuale.(plan individual 
interventie, portofoli elev si c.d) 

  

1.1.13.Cunoasterea de către educabili si, după caz, de către părintii acestora a 
planificării activitătilor de evaluare si a metodologiei utilizate. 

-panou afisaj clasa, site clasa, site 
scoala 

  

1.1.14.Validitatea si fidelitatea evaluării sumative. -testele aplicate la clasa   
1.1.15.Înregistrarea rezultatelor scolare, inclusiv a evaluărilor de parcurs, si 
comunicarea acestora educabililor si, după caz, părintilor. 

-catalog, carnete de elevi, fise 
prezentare rezultate catre familie, 
catalog on-line 

  

1.1.16.Expunerea rezultatelor activitătii educabililor în clase si în celelalte spatii ale 
scolii. 

-panou afisaj clasa, site clasa, site 
scoala, catalog on-line 

  

1.1.17.Existenta progresului, în ultimii trei ani /de la ultima evaluare externă, privind 
continuarea studiilor sau, după caz, încadrarea în muncă a absolventilor 

-Continuarea studiilor a tuturor 
absolventilor învătământului 
prescolar, primar si gimnazial 
(situatii comparative, cataloage, 
registru matricol, registru 
inscriere) 
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  1.1.18.Existenta progresului, in ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă, privind 
rezultatele scolare corespunzătoare tipului de unitate scolară 
si categoriei de risc, raportat la Sistemul Ńational de Indicatori privind Educatia 
(SNIE). 

-Rezultate deosebite obtinute de 
către educabili la oricare dintre 
disciplinele de studiu prevăzute in 
curriculumul national, 
transdisciplinar sau in domeniul 
activitătilor extracurriculare. 

- Participarea cu rezultate deosebite 
la concursurile si competitiile 
desfăsurate in afara scolii (pe plan 
local, regional sau national).(situatii 
participari si rezultate la 
olimpiade scolare –raport sef 
comisie metodica, coordonator 
proiecte si director) 

  

 1.1.19.Satisfactia beneficiarilor privind activitătile de evaluare. -Satisfactia beneficiarilor privind 
activ. de evaluare. (chestionar) 

  

2.Performanţele 
extraşcolare 

 2.1. Evaluarea 
rezultatelor la activităţile 
extracurriculare  (extra- 
clasă şi extra-şcolare) 

 2.1.1. Planificarea activităţilor extracurriculare cu implicarea cadrelor didactice, a 
elevilor, a părinţilor şi a altor membri ai comunităţii. 

Program activitati, interviu, 
chestionar, PM, corelarea cu PM 

  

2.1.2. Popularizarea activităţilor extracurriculare în rândul personalului şcolii, al 
elevilor, al părinţilor şi al altor purtători de interese relevanţi. 

Afise, diplome, medalii, trofee, 
articole presa etc. 

  

I29  2.1.3. Înregistrarea rezultatelor la activităţile extracurriculare prezente în oferta şcolii, 
inclusiv a impactului acestor activităţi asupra grupurilor-ţintă. 

Rapoarte de activitate, chestionare   
 

Pentru B si FB 2.1.4.Cresterea numărului activitătilor extracurriculare facultative si / sau a 
procentului de participare pentru cadre didactice, educabili, părinti si 
alti membri ai comunitătii. 

-Participarea beneficiarilor si 
cadrelor didactice la activitătile 
extracurriculare.(program activitati 
extracurriculare, raport 
desfasurare activitati coordonator 
proiecte) 

  

2.1.5. Contributia directă si efectivă a fiecărei activităti extracurriculare la realizarea 
scopurilor si obiectivelor stabilite prin politicile educationale si 
documentele programatice de la nivel national, judetean sau local. 

-Existenta si ponderea activitătilor 
extracurriculare care se referă la 
dezvoltarea fizică sănătoasă, 
integrală si armonioasă a 
educabililor. 
- Existenta activitătilor 
extracurriculare referitoare la 
protectia mediului.( program 
activitati extracurriculare) 
- Utilizarea, în activitatea scolară si 
extrascolară, a rezultatelor 
proiectelor nationale sau 
internationale în care scoala este / a 
fost implicată.(fisa asistenta la 
activitati) 
- Existenta activitătilor 
extracurriculare realizate la 
propunerea educabililor sau a 
părintilor.(pv sedinte parintii, plan 
activitati) 

  

 

 

 Dom eni ul  :  B.  E fi caci tate  educaţi onal ă  ;  cri teri ul  :  c)  acti vi tatea  de  cercetare  şti i nţi fi că  sau  m etodi că,  după  caz  
 

1.Activitatea 
ştiinţifică şi 
metodică 

 1.1. Activitatea ştiinţifică  1.1.1. Utilizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice (realizate la nivel local, naţional sau 
internaţional) pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 

Noi metode si procedee didactice, 
softuri didactice, studii de 
specialitate, manuale si auxiliare 

oblig  
I30  
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  1.1.2. Iniţierea sau participarea instituţiei de învăţământ (prin cadrele de conducere, 
cadrele didactice sau alte persoane angajate cu contracte de muncă pe durată 
nedeterminată) la proiecte de cercetare ştiinţifică sau de dezvoltare, realizate la 
nivel local, regional, naţional sau internaţional. 

Proiecte de cercetare, parteneriate   

Pentru B si FB 1.1.3.Participarea cadrelor didactice si / sau a unitătii scolare la activitatea de 
cercetare desfăsurată la nivel local, regional, national sau international . 

-Initierea de proiecte de cercetare 
proprii in domeniul educational sau 
in domenii conexe.(proiecte de 
cercetare) 
- Organizarea sistematică, în scoală, 
a unor manifestări stiintifice cu 
participarea elevilor si a cadrelor 
didactice.(dosar manifestare) 
- Participarea personalului didactic si 
de conducere la programe 
masterale si doctorale.(adeverinta, 
diploma) 

  

1.1.4.Utilizarea, în activitatea didactică, a rezultatelor cercetării de profil, desfăsurată 
la nivel local, regional, national sau international. 

-fisa asistenta la activitati   

 1.2. Activitatea metodică 
a cadrelor didactice 

 1.2.1. Funcţionarea colectivelor de catedră, a comisiilor metodice şi a celorlalte 
comisii (a diriginţilor, pe arii curriculare etc.) prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Dosarul comisiei metodice   

1.2.2. Participarea cadrelor didactice şi a personalului de conducere la activităţile 
metodice de la nivelul localităţii şi judeţului. 

PDI, PM, adeverinte, certificate, PV, 
suporturi de curs, fisa part. act. met. 

  
I31  

 1.2.3. Realizarea activităţilor metodice în unitatea de învăţământ, cu participarea 
cadrelor didactice şi de conducere din şcoală şi din afara ei. 

PV, suporturi de curs, produse ale 
activitatilor 

oblig  

1.2.4. Existenţa documentelor privind activităţile metodice realizate în unitatea de 
învăţământ sau la care au participat cadrele didactice. 

adeverinte, certificate, PV, suporturi 
de curs, fisa part.la activi. metodice 

  

Pentru B si FB 1.1.3.Existenta progresului privind participarea cadrelor didactice la activitătile 
metodice cu activităti specifice (lectii demonstrative, referate, prezentări etc.). 

-Initierea unor activităti metodice la 
nivel zonal / regional.(program 
actiuni metodice ISJ) 
- Scoala este centru de resurse / 
centru metodic la nivel zonal, 
regional sau national.(program 
activitati, adresa care sa 
dovedeasca acest lucru) 

  

1.1.4.Valorificarea, la nivelul unitătii scolare, a participării cadrelor didactice la 
activitătile metodice. 

-Urmărirea aplicării în activ. curentă 
a c.d. a rez. participării la 
activ.met..(fisa asistente, raport 
activitate) 
- Valorificarea participării c.d. si de 
conducere la activ met prin ateliere 
de lucru la nivel de comisie met 
(dosar comisie metodica) 

  

 Domeniul : B. Eficacitate educaţională ; criteriul : d) activitatea financiară a organizaţiei  
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1.Activitatea 
financiară 

 1.1. Constituirea 
bugetului şcolii 

 1.1.1. Constituirea bugetului unităţii  de învăţământ în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, indicându-se sursele de finanţare. 

Bugetul scolii, PDI, PM, plan 
achizitii, PV CP si CA 

oblig  

1.1.2. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare al unităţii de înv. PDI, buget scoala, plan achizitii   
I32  1.1.3. Existenţa unor demersuri concrete pentru diversificarea şi /sau suplimentarea 

surselor de finanţare. 
Contracte sponsorizare, donatii, 
inchirieri, contract arenda 

  
 

1.1.4. Utilizarea a cel puţin 25 % din bugetul realizat al unităţii de învăţământ pentru 
dezvoltarea bazei materiale proprii (spaţii, echipamente, materiale, auxiliare pentru 
uzul direct al elevilor şi profesorilor). 

Facturi fiscale, contracte achizitii, 
referate necesitate cadre didactice 

oblig  

Pentru B si FB 1.1.5.Asigurarea transparentei proiectării bugetare. -plan achizitii postat pe site scoala   
 1.1.6.Implicarea partenerilor comunitari si a beneficiarilor în proiectarea bugetară. -Existenta unor surse de finantare 

extrabugetară pe termen mediu si lung 
(contracte de sponsorizare, parteneriate, 
proiecte comune). 

  

 1.2. Execuţia bugetară  1.2.1. Asigurarea activităţilor financiar contabile, de control şi de audit financiar cu 
personal propriu sau prin achiziţionarea serviciilor de specialitate. 

Stat incadrare,organigrama scoala, 
dosar personal, doc contabile 

oblig  

I33  1.2.2. Realizarea execuţiei bugetare în conformitate cu reglementările legale. Rezultatul exercitiului financiar oblig  
 1.2.3. Corelarea execuţiei bugetare cu proiectul de dezvoltare şi cu planul anual de 

implementare. 
PDI, buget scoala, plan achizitii   

1.2.4. Alocarea  a cel puţin 25 % din bugetul aprobat al unităţii de învăţământ pentru 
dezvoltarea bazei materiale proprii (spaţii, echipamente, materiale, auxiliare pentru 
uzul direct al elevilor şi profesorilor), în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Bugetul scolii, plan achizitii oblig  

Pentru B si FB 1.2.5.Asigurarea transparentei executiei bugetare si publicarea rapoartelor 
financiare. 

-raport asupra excutiei buegtare 
pe site scoala, in CP, CA si CRP 

  

1.2.6.Inexistenta / diminuarea neconformitătilor constatate de organismele de 
control financiar 

-pv de control   

 

 Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii  
1.Autoevaluarea 
instituţională 

 1.1.  Existenţa şi 
aplicarea procedurilor de 
autoevaluare 
instituţională 

 1.1.1. Realizarea procedurilor şi utilizarea instrumentelor de autoevaluare 
instituţională care respectă prevederile legale. 

Dosar CEAC, proceduri si 
instrumente autoevaluare, manual 
calitate 

  

1.1.2. Utilizarea rezultatelor autoevaluării pentru optimizarea funcţionării şi 
dezvoltării instituţiei de învăţământ. 

  

I34  1.1.3. Realizarea, în ultimii trei ani, cel puţin a unui ciclu de autoeval. - optimizare. planuri manageriale, dosar CEAC   
 

 Pentru B si FB 1.1.4.Existenta procedurilor proprii / adaptate de autoevaluare a activitătii proprii 
pentru domeniile si criteriile prevăzute de lege. 

-Existenta unui manual propriu / 
adaptat de autoevaluare.(manual 
de evaluare propriu) 
- Existenta unei structuri interne de 
management si / sau de audit intern 
al calitătii.(dosar structura interna, 
organigrama scoala) 

  

1.1.5.Implicarea membrilor comunitătii în procedurile de autoevaluare. -Utilizarea initiativelor membrilor 
comunitătii în optimizarea 
procedurilor proprii de autoevaluare 
(propuneri si initiative 
inregistrate). 

  

1.1.6.Initierea, de către conducerea scolii, a activitătilor si procedurilor de asigurare 
si de îmbunătătire a calitătii pe baza rezultatelor autoevaluării si ale evaluărilor 
externe. 

-plan imbunatatire, strategia 
prvind calitatea, proceduri si 
instrumente de lucru 

  

1.1.7.Existenta unor proceduri sistematice de evaluare a satisfactiei educabililor, 
părintilor si altor membri semnificativi ai comunitătii în privinta activitătilor esentiale 
si a domeniilor si criteriilor prevăzute de lege. 

-procedura privind evaluarea 
satisfactiei, chestionare 

  

1.1.8.Existenta procedurilor de analiză a culturii organizationale. -procedura specifica   

2.Managementul 
calităţii la nivelul 
organizaţiei 

 2.1. Existenţa şi aplicarea 
procedurilor interne de 
asigurare a calităţii 

 2.1.1. Funcţionarea procedurilor interne de asigurare a calităţii (de proiectare,  de 
monitorizare, de evaluare, de revizuire). 

Dosar CEAC, planuri, instr. de 
monitorizare si evaluare, 
chestionare, interviuri, rapoarte, 
corelare propuneri c.d. si parinti cu 
doc programatice ale scolii 

  

2.1.2. Participarea reprezentanţilor purtătorilor majori de interese din şcoală şi din 
comunitate (cadre didactice, părinţi, elevi) la procesul decizional derulat la nivelul 
unităţii de învăţământ. 

  
I35  
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  2.1.3. Existenţa procedurilor de colectare regulată a feed-back ului din partea 
elevilor şi a altor factori interesaţi interni şi externi. 

Plan de imbunatatire, chestionare, 
interviuri 

  

Pentru B si FB 2.1.4.Existenta, în documentele programatice, a tintelor strategice, a activitătilor 
specifice si a procedurilor privind îmbunătătirea calitătii. 

-Certificarea sistemului de 
management al calitătii conform 
modelelor nationale si internationale 
recunoscute.(certificare ISO) 
- Participarea la retele nationale / 
internationale de excelentă sau de 
bune practici. 
- Participarea unitătii scolare la 
premiile nationale / europene de 
calitate / excelentă.(diplome, 
adeverinte) 

  

2.1.5.Existenta procedurilor scrise pentru procesele fundamentale de la nivelul 
unitătii scolare. 

-procedurile specifice(evaluare 
personal didactic si nedidactic, 
stabilire CDS, scoala altfel, 
incheiere situatie scolara, 
circuitul documentelor, aplicare 
sanctiuni elevi, realizare 
recensamant, realizare inventar, 
accesul in spatiul scolar etc.) 

  

2.1.6.Existenta procedurilor de comunicare internă, decizie si raportare. -Existenta procedurilor de informare 
a principalelor categorii de 
beneficiari. 
- Existenta cel putin a unei proceduri 
scrise de comunicare internă, de 
decizie si raportare pentru fiecare 
structură prevăzută in organigramă. 

  

 2.1.7.Existenta procedurilor de identificare si de prevenire a perturbărilor majore în 
functionarea unitătii scolare: 

-Existenta procedurilor de 
gestionare a situatiilor de criză 
(cutremur, inundatie etc.) 
- Acoperirea orelor în cazul absentei 
neasteptate a cadrelor didactice, 
grevă, interventia în cazul defectării 
instalatiilor, declansarea unor 
epidemii etc. 

  

2.1.8.Existenta procedurilor de control al documentelor si al înregistrărilor. -Existenta procedurilor de control al 
conformitătii completării 
documentelor scolare si actelor de 
studii. 
- Existenta procedurilor privind 
documentele si înregistrările (intrate, 
iesite si de uz intern): înregistrare, 
circuit, monitorizarea efectelor 
utilizării documentelor (aplicarea 
deciziei, realizarea activitătilor 
specificate în documentele 
respective etc.). 

  

2.1.9.Cunoasterea si aplicarea procedurilor privind procesele fundamentale de la 
nivelul unitătii scolare. 

-Aplicarea de către toate cadrele 
didactice a procedurilor privind 
procesele fundamentale de la nivelul 
unitătii scolare.(chestionare, 
portofoliu profesional) 
- Cunoasterea procedurilor privind 
procesele fundamentale de la nivelul 
unitătii scolare de majoritatea 
elevilor si a părintilor.(chestionare) 
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  2.1.10.Monitorizarea aplicării procedurilor interne de asigurare a calitătii si 
optimizarea acestora. 

-Monitorizarea aplicării întocmai a 
procedurilor stabilite si identificarea 
neconformitătilor. 
- Monitorizarea adecvării si eficientei 
procedurilor interne si initierea, dacă 
este cazul, a actiunilor corective. 
(raport CEAC, chestionar, 
portofoliu cadru didactic) 
- Aplicarea recomandărilor de 
îmbunătătire a procedurilor si a 
aplicării acestora.(plan 
imbunatatire proceduri) 

  

 2.2. Dezvoltarea 
profesională a 
personalului 

 2.2.1. Existenţa strategiei de dezvoltare managerială şi de dezvoltare profesională 
pentru personalului de conducere, respectiv pentru personalul didactic, didactic 
auxiliar şi nedidactic. 

PDI, PM, plan imbunatatire a 
calitatii, programe dezvoltare prof., 
centralizator formare prof pers. 

  

2.2.2. Corelarea strategiei de dezvoltare managerială şi dezvoltare profesională cu 
proiectul de dezvoltare, cu planul operaţional şi cu oferta educaţională a instituţiei 
de învăţământ. 

Corelare PDI si PM cu obiectivele 
strategiei de dezvoltare profesionala 

  
I36  

 
2.2.3. Culegerea sistematică a dovezilor privind participarea conducerii şcolii la 
programele de dezvoltare managerială şi dezvoltarea profesională. 

Diplome, adeverinte, certificate, 
programe reuniuni, simpozioane, 
conferinte 

  

2.2.4. Finalizarea programelor şi activităţilor de dezvoltare profesională şi dezvoltare 
managerială cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (diplome, certificate, 
adeverinţe etc.). 

  

Pentru B si FB 2.2.5.Utilizarea feed-back-ului primit de la educabili, părinti si personalul scolii în 
optimizarea strategiilor si planurilor privind dezvoltarea profesională. 

   

2.2.6.Existenta procedurilor de monitorizare a aplicării în activitatea didactică a 
rezultatelor participării la programele de formare continuă si de 
dezvoltare profesională si a rezultatelor activitătii metodice si stiintifice. 

   

  2.2.7.Fundamentarea strategiei de dezvoltare a personalului pe rezultatele 
observării si monitorizării activitătii curente, utilizând criterii, metode si 
instrumente cunoscute de către cei implicati. 

-Existenta programelor 
individualizate de dezvoltare 
profesională si personală pentru toti 
angajatii unitătii scolare. 
- Sustinerea financiară (pe bază de 
contract) a participării personalului 
didactic si de conducere la 
programe masterale si doctorale si 
/ sau la programe de formare si 
dezvoltare profesională in tară si 
străinătate.(buget scoala, facturi, 
contracte) 

  

 

 

Domeniul : C. Managem entul  cal i tăţi i;  cri teriul  :  b)  proceduri  privi nd  i ni ţi erea  ,  m oni tori z area  şi  revi z ui rea  peri odi că  a  program elor  şi  ac ti vi tăţil or  desfăşurate  
 

 
1.Revizuirea 
periodică a ofertei 
şcolii 

 1.1. Revizuirea ofertei 
educaţionale şi a 
proiectului de dezvoltare 

 1.1.1. Aplicarea procedurilor interne (modalităţi, termene şi responsabilităţi) prin 
care rezultatele evaluării şi monitorizării calităţii, ale autoevaluării instituţionale şi ale 
evaluării rezultatelor învăţării pot duce la revizuirea ofertei educaţionale şi la 
modificarea proiectului de dezvoltare. 

Dosar CEAC, planuri si intrumente 
de monitorizare-evaluare, proceduri 
revizuire PDI si PM in functie de 
autoevaluare si evaluare externa 

  

I37  1.1.2. Existenţa unor proceduri interne de identificare a punctelor tari şi a celor 
slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor. 

Analiza SWAT, PEST reflectate in 
PDI, PM 

  
 

Pentru B si FB 1.1.3. Participarea sistematică a structurilor reprezentative ale beneficiarilor în 
revizuirea ofertei educationale si a documentelor programatice. 

-Consultarea Comitetului / Asociatiei 
părintilor si a Consiliului elevilor în 
revizuirea proiectului de dezvoltare 
si a ofertei educationale, precum si 
în privinta îmbunătătirii calitătii.(pv 
sedinta CRP, chestionar) 
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  1.1.4.Utilizarea “benchmarking-ului” (compararea cu buna practică in domeniu) 
pentru optimizarea ofertei educationale. 

-Utilizarea în justificarea obiectivelor 
de dezvoltare a comparării propriilor 
performante cu cele recunoscute ca 
superioare si cu buna practică în 
domeniu (analiza SWAT, studiu 
comparativ) 
- Promovarea unei politici de 
protectie a 
mediului.(proiecte,parteneriate) 

  

 1.1.5.Evaluarea sistematică a nivelului de satisfactie a educabililor si / sau părintilor 
în privinta ofertei educationale. 

-chestionare   

 1.1.6.Promovarea sistematică (prin afisare, mentionare în documentele scolare si în 
cadrul activitătilor de predare, învătare, evaluare si extracurriculare) a valorilor cheie 
ale organizatiei scolare. 

-panou afisaj, site scoala   

 

Domeniul : C. Managem entul  cal i tăţi i;  cri teriul  :  c)  proceduri  obiecti ve  şi  transparente  de  eval uare  a  rezul tatel or  învăţări i  
 

1.Optimizarea 
procedurilor de 
evaluare a 
învăţării 

 1.1. Existenţa şi aplicarea 
procedurilor de 
optimizare a evaluării 
învăţării 

 1.1.1. Datele privind progresul şi dezvoltarea elevilor se culeg şi se înregistrează în 
mod sistematic. 

Baza de date scoala, cataloage, 
registre matricole, dosar CEAC, fise 
de inregistrare progres elevi, dosare 
com met 

oblig  

1.1.2. Existenţa, dacă este cazul, a unor planuri remediale privind progresul şi 
dezvoltarea elevilor. 

Cataloage, reg. matric., programe 
remediale 

oblig  
I38  

 1.1.3. Realizarea periodică a activităţilor de evaluare a satisfacţiei elevilor şi / sau a 
părinţilor acestora precum şi a altor purtători de interese relevanţi (angajatori, 
autorităţi publice locale etc.) faţă de rezultatele şcolare, extraşcolare şi generale ale 
activităţii instituţiei de învăţământ. 

Chestionare, iterviuri, program 
aplicare chestionare 

oblig  
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 Pentru B si FB 1.1.4.Existenta progresului în planificarea, realizarea si îmbunătătirea modalitătilor 
si procedurilor de evaluare a rezultatelor învătării. 

-Atingerea scopurilor si obiectivelor 
privind îmbunătătirea rezultatelor 
învătării si a modalitătilor de 
evaluare a acestora din cadrul în 
documentelor programatice (probe 
evaluare, raport consiliul clasei, 
raport autoevaluare cadru 
didactic) 
- Optimizarea permanentă a 
portofoliului instrumentelor de 
evaluare pentru fiecare arie 
curriculară pe baza feed-back-ului 
obtinut.(portofoliu profesional 
cadre didactice, portofolii elevi) 
- Optimizarea strategiilor, 
procedurilor si instrumentelor de 
evaluare pe baza analizei 
comparative a rezultatelor evaluării, 
realizată la nivelul ariei 
curriculare.(analize la nivel de 
comisie metodica) 
- Existenta procedurilor de alertă 
timpurie si actiune remedială în 
cazul declinului privind indicatorii de 
sistem (SNIE). 
- Promovarea evaluării 
individualizate prin accentuarea 
progresului individual si evitarea 
comparatiilor cu alti 
educabili.(planuri de interventie) 
- Utilizarea rezultatelor evaluării 
pentru realizarea unor activităti 
individualizate de dezvoltare pentru 
educabilii capabili de performante 
deosebite.(plan de lucru pentru 
elevii capabili de peformnata) 
- Sustinerea financiară a participării 
elevilor la competitii si concursuri 
regionale, nationale si internationale 
(buget scoala) 

  

1.1.5.Existenta unor proceduri speciale de evaluare si de înregistrare a rezultatelor 
evaluării pentru grupurile vulnerabile / în situatie de risc. 

-procedura specifica   
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  1.1.6.Participarea beneficiarilor la planificarea, realizarea si îmbunătătirea 
modalitătilor si procedurilor de evaluare a rezultatelor învătării. 

Comunicarea către educabili si 
părinti a tintelor educationale si a 
măsurilor remediale în caz de 
nereusită scolară.(oferta 
educationala) 
- Comunicarea către educabili si 
părinti a tintelor educationale pentru 
programele de dezvoltare adresate 
prescolarilor / elevilor capabili de 
performantă.(oferta educationala) 
- Implicarea elevilor si a părintilor în 
planificarea activitătilor remediale 
sau de dezvoltare. 
- Promovarea sistematică, în scoală 
si în comunitate, a progreselor si a 
rezultatelor deosebite obtinute de 
către educabili.(panou afisaj, site 
scoala, pliante) 

  

 

 Dom eni ul  :  C.  M anagem entul  cal i tăţi i;  cri teriu l  :  d)  proceduri  de  eval uare  peri odi că  a  cal i tăţii  corpul ui  profesoral  
 

1.Evaluarea 
corpului 
profesoral 

 1.1. Evaluarea calităţii 
activităţii corpului 
profesoral 

 1.1.1. Existenţa unor criterii, metodologii şi instrumente clare şi transparente de 
evaluare periodică a personalului didactic. 

Procedura evaluare personal, dosar 
personal 

oblig  

1.1.2. Stabilirea, dacă este cazul, şi împreună cu cadrele didactice implicate, a unor 
planuri individuale de remediere a punctelor slabe identificate. 

Planuri individuale de remediere in 
urma evaluarii personalului 

  

I39  
1.1.3.   Adecvarea   criteriilor,   metodologiilor   şi   instrumentelor   de   evaluare   a 
personalului la tipul de unitate de învăţământ şi la proiectul de dezvoltare în curs. 

Concordanta dintre instrumente de 
evaluare si PDI 

   

1.1.4. Realizarea evaluării periodice a personalului conform legislaţiei în vigoare şi 
reglementărilor interne. 

Procedura evaluare, dosar personal, 
PV CP si CA 

oblig  

1.1.5.  Existenţa    progresului  în  dezvoltarea  profesională  a  corpului  profesoral 
(grade didactice, programe de formare în ţară şi străinătate, programe masterale 
sau doctorale). 

Diplome, certificate, adeverinte, 
asistente la ore 

  

1.1.6. Existenţa procedurilor de inserţie profesională pentru cadrele didactice noi / 
fără experienţă recentă, dacă este cazul. 

Program de mentorat si insertie 
pentru cadrele didactice tinere 

  

 Pentru B si FB 1.1.7.Existenta progresului în planificarea, realizarea si îmbunătătirea modalitătilor 
si procedurilor de evaluare a activitătii corpului profesoral. 

-Includerea strategiei de evaluare a 
personalului în doc. 
programatice.(PDI) 
- Strategia de motivare a 
personalului, fundamentată pe 
valorile dominante si scopurile / 
tintele strategice din documentele 
programatice.(PDI, PM) 
- Existenta indicatorilor de evaluare 
a c.d. privind fructificarea participării 
la programele de formare / dezv. 
profesională, inclusiv la activitătile 
metodice.(fisa post, fisa evaluare) 
- Criteriile de evaluare a c d privind 
creativitatea si inovatia didactică si 
legate de fructificarea participării la 
programe de cercetare 
(internationale, nationale, locale sau 
proprii).(fisa de evaluare a c.d.) 
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   - Criteriile de evaluare a corpului 
profesoral legate de fructificarea 
participării la programe de 
parteneriat la nivel national si 
/ sau international.(fisa evaluare) 
- Indicatori de evaluare a c.d privind 
adaptarea activitătii curriculare la 
specificul cultural al elevilor – 
inclusiv privind adaptarea activitătii 
la specificul minoritătilor etnice, 
religioase, culturale sau de altă 
natură existente in comunitate. 
- Introducerea unui sistem de 
interevaluare periodică a corpului 
profesoral.(procedura de evaluare, 
fisa interevaluare) 
- Cresterea ponderii personalului 
implicat in schimburi 
internationale.(adeverinta, 
certificat) 

  
  

1.1.8.Existenta indicatorilor de evaluare a corpului  profesoral  care se referă la 
progresul educabililor. 

-Existenta unor criterii clare privind 
recompensarea rezultatelor 
deosebite obtinute cu educabilii si a 
progresului acestora.(procedura 
recompensare elevi) 

  

1.1.9.Satisfactia corpului profesoral privind strategiile si procedurile de evaluare a 
activitătii. 

-Satisfactia majoritătii cadrelor 
didactice privind strategiile si 
procedurile de evaluare a 
activitătii.(chestionare) 

  

 

Domeniul : C. Managem entul  cal i tăţi i;  cri teriul  :  e  )  accesi bil i tatea  resursel or  adecvate  învăţări i  
 

1.Optimizarea 
accesului la 
resursele 
educaţionale 

 1.1.1. Existenţa progresului în privinţa accesului elevilor la resursele educaţionale 
ale şcolii: auxiliarele curriculare, fondul de carte şi alte materiale din bibliotecă / 
centrul de documentare, tehnologia informatică şi de comunicare (inclusiv accesul 
la Internet), servicii de orientare şi consiliere etc. 

Fisa elevului si  a cadrului didactic 
de la CDI (cititori, mat imprumutate, 
nr. mediu ore/elev/cadru didactic ce 
utilizeaza TIC, nr. elevi/pc 

  
 1.1. Optimizarea 

accesului la resursele 
educaţionale 

 

1.1.2.  Existenţa  progresului  privind  facilitarea  studiului  individual  şi  integrarea 
elevilor  cu  cerinţe  educaţionale  speciale  şi  a  persoanelor  în  situaţii  de  risc 
educaţional. 

Plan de interventie personalizat 
pentru elevii cu CES 

oblig  
I40  
 

1.1.3. Existenţa progresului în privinţa accesului corpului profesoral la resursele 
educaţionale ale şcolii: auxiliarele curriculare, fondul de carte şi alte materiale din 
bibliotecă  /  centrul  de  documentare,  tehnologia  informatică  şi  de  comunicare 
(inclusiv accesul la Internet) etc. 

Fisa  cadrului  didactic  de  la  CDI 
(cititori, mat imprumutate, nr. mediu 
ore/cadru didactic ce utilizeaza TIC, 
nr. c.d./pc 

  

Pentru B si FB 1.1.4.Existenta progresului în planificarea, realizarea si îmbunătătirea accesului la 
resursele educationale. 

-Existenta politicilor pe termen 
mediu de îmbunătătire a accesului 
la resursele educationale (pe baza 
nevoilor actuale si de perspectivă) 
incluse în documentele 
programatice ale unitătii 
scolare.(plan achizitii, plan 
managerial, pdi) 
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   - Existenta procedurilor de 
îmbunătătire a accesului la 
resursele educationale (prin 
achizitie, adaptare, productie proprie 
etc.).(proceduri specifice) 
- Existenta în unitatea scolară a 
facilitătilor (sau asigurarea accesului 
la acestea) pentru productia 
resurselor educationale adaptate 
nevoilor proprii identificate (editură, 
tipografie, ateliere de 
productie)(materiale proprii, 
facturi achizitii, observatii) 

  

1.1.5.Satisfactia corpului profesoral si a beneficiarilor privind accesul la resursele 
educationale. 

-Satisfactia majoritătii cadrelor 
didactice privind accesul la 
resursele educationale 
- Satisfactia majoritătii educabililor 
privind accesul la resursele 
educationale.(chestionare de 
satisfactie) 

  

 

 Dom eni ul :  C. M anagem entul  cal i tăţi i;  cri teriul  :  f)  baz a  de date  actualiz ată  si stem ati c,  referi toare l a  asi gurarea i nternă a  cali tăţi i 
 

1.Constituirea şi 
actualizarea bazei 
de date 

 1.1. Constituirea bazei de 
date a unităţii de 
învăţământ 

 1.1.1. Existenţa bazei de date în care sunt incluse toate datele şi informaţiile 
necesare funcţionării şi dezvoltării organizaţiei precum şi raportării la nivel naţional 
şi local. 

Baze   de   date   scoala   in   format 
electronic, existenta caputilor legate 
de indicatorii SNIE 

  

I41  1.1.2.  Cuprinderea,  în  baza  de  date,  a  câmpurilor  referitoare  la  rezultatele 
autoevaluării, ale monitorizării şi ale evaluării externe. 

   
 

 Pentru B si FB 1.1.3.Colectarea si analiza informatiilor referitoare la nivelul de îndeplinire a 
indicatorii nationali privind educatia (SNIE) si a celor cuprinsi în standardele de 

nationale. 

-Existenta bazei de date 
informatizate privind nivelul de 
realizare a standardelor si a 
standardelor de referintă. 
-Accesul usor si rapid la toate 
evidentele privind nivelul de realizare 
a standardelor si a standardelor de 
referintă.(baze de date in format 
electronic) 

  

1.1.4.Actualizarea periodică (cel putin semestrial) a bazei de date a unitătii scolare 
privind standardele si a standardele de referintă. 

-Actualizarea semestrială a bazei de 
date privind standardele si a 
standardele de referintă 

  

1.1.5.Existenta progresului în privinta cuprinderii, în baza de date a unitătii scolare, 
a informatiilor necesare îmbunătătirii calitătii educatiei. 

-Asigurarea accesului la si / sau 
existenta unor baze de date 
specializate (de exemplu: legislatia 
învătământului si conexă; metode si 
procedee didactice; instrumente de 
evaluare etc.)(soft legislativ, site 
scoala) 

  

 

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite 

 
1.Asigurarea 
accesului la 
informaţie al 
persoanelor şi 

 1.1. Asigurarea accesului 
la oferta educaţională a 
şcolii 

 1.1.1. Informarea factorilor interesaţi interni şi externi cu privire la programele de 
studii şi, după caz, cu privire la certificatele, diplomele şi calificările oferite. 

Panouri afisaj, proceduri 
comunicare, site scoala, interviuri, 
chestionare scrise si online (cu 
privire la oferta educationala a scolii) 

  

I42  
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instituţiilor 
interesate 

 1.1.2. Informarea elevilor şi părinţilor privind oportunităţile de educaţie şi formare 
de la nivel local / regional / naţional, inclusiv posibilitatea obţinerii de burse. 

Panouri           afisaj,           proceduri 
comunicare,  site  scoala,  interviuri, 
chestionare scrise si online 
(oportunitatile in educatie oferite de 
scoala si de alte institutii pe o raza 
de 60 kmp) 

  

1.1.3. Existenţa activităţilor de relaţii publice. Afise, pliante, pagina web, 
procedura de comunicare, panou 
afisaj, chestionare 

  

 Pentru B si FB 1.1.4.Existenta progresului în planificarea, realizarea si îmbunătătirea activitătii de 
relatii publice. 

-Existenta unui plan pentru 
activitatea de relatii publice.(dosar 
comisie imagine scoala) 
- Existenta unei structuri specializate 
de relatii publice în organigrama 
unitătii scolare si a personalului 
special angajat pentru activitatea de 
relatii publice.(organigrama scolii) 
- Prezenta sistematică a ofertei 
educationale a unitătii scolare în 
mass media (presa scrisa si 
online) 

  

1.1.5.Existenta unei proceduri transparente de acces al persoanelor interesate la 
informatiile de interes public. 

-Existenta răspunsului scris sau, 
după caz, public, pentru toate 
cererile părintilor, educabililor, 
cadrelor didactice si ale structurilor 
reprezentative ale acestora de la 
nivelul unitătii scolare, conform unor 
proceduri stabilite la nivelul unitătii 
scolare.(dosar raspunsuri) 
- Asigurarea accesului educabililor 
si, după caz, al părintilor, la 
informatii privind celelalte unităti de 
învătământ (la nivel local, 
regional sau national), care oferă 
programe de studiu, specializări, 
calificări profesionale identice sau 
înrudite.(site scoala) 

  

1.1.6.Utilizarea sistematică a feed-back-ului obtinut de la educabili, părinti, 
angajatori si de la alti membri ai comunitătii pentru optimizarea ofertei 
educationale. 

-chestionare de satsfactie   

1.1.7.Satisfactia beneficiarilor privind accesul la oferta educatională -Satisfactia majoritătii educabililor, a 
părintilor, a altor reprezentanti ai 
comunitătii privind accesul la oferta 
educatională.(chestionare) 

  

 

 Dom eni ul  :  C.  M anagem entul  cal i tăţi i;  cri teriul  :  h)  funcţi onali tat ea  structuri lor  de  asi gurare  a  cal i tăţi i  educaţi ei ,  conform  l egi i  
 

1.Funcţionarea 
structurilor 
responsabile cu 
evaluarea internă 
a calităţii 

 1.1. Constituirea şi 
funcţionarea structurilor 
responsabile cu 
evaluarea internă a 
calităţii 

 1.1.1. Funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii 
(programarea activităţii, proiecte, rapoarte etc.). 

Dosar CEAC, proceduri, manual 
calitate, strategia de asigurare a 
calitatii, ROI, regulamente specifice 
etc) 

oblig  

I43  
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 Pentru B si FB 1.1.2.Punerea în aplicare, de către conducerea unitătii scolare, a măsurilor de 
îmbunătătire a calitătii 

-Existenta si functionarea unor 
grupuri tematice de îmbunătătire a 
calitătii în anumite domenii ale vietii 
scolare („cercuri de calitate”). 

  

  1.1.3.Satisfactia personalului si a beneficiarilor privind functionarea structurilor 
responsabile cu evaluarea internă a calitătii 

-Satisf actia majoritătii personalului   
scolii privind functionarea Comisiei 
pentru evaluarea si asigurarea 
calitătii. 
- Satisfactia majoritătii părintilor si, 
după caz, a elevilor privind 
functionarea Comisiei pentru 
evaluarea si asigurarea calităt 
(chestionare de satisfactie 
pentru parinti si cadre didactice 
scris si online) 
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