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Resurse informaţionale de bază
 Standardele de evaluare a şcolilor din România:
1. HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a
Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicată în MO nr. 38/18.01.2007
2. HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar, publicată în MO nr. 822/08.12.2008
 Metodologii de evaluare externă a şcolilor din România:
1. HG nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a
organizaţiilor furnizoare de educaţie, publicată în MO nr. 59/25.01.2007
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1. Introducere
În educaţia din România există, în momentul actual (2011), un sistem complet de standarde de evaluare instituţională pentru învăţământul preuniversitar:
standardele de acreditare şi standardele de referinţă (de calitate). Acestea sunt rodul voinţei politice, conştiente că descentralizarea şi autonomia şcolară
implică o creştere substanţială a controlului şi a răspunderii publice.
Prezentul ghid este un instrument util în înţelegerea tuturor cerinţelor cuprinse în standarde. Scopul acestuia este multiplu:
¾ toate unităţile de învăţământ preuniversitar să posede instrumentarul necesar pentru a-şi putea autoevalua în mod realist şi obiectiv
activitatea, în scopul îmbunătăţirii rezultatelor elevilor, al corelării cu realităţile sociale, economice şi culturale locale;
¾ toate unităţile de învăţământ preuniversitar să fie la curent cu gama de documente necesare în orice demers de evaluare externă, realizat
de către orice tip de autoritate educaţională;
¾ toţi actorii din şcoală să-şi înţeleagă optim rolul de susţinători ai dezvoltării elevilor, într-o şcoală în care elevul trebuie plasat în poziţie
centrală;
¾ responsabilii de calitate din şcoală să distingă între documentele strict necesare, cu rol de dovadă şi documentele „surplus”,
„maculatură”, între birocraţia obligatorie şi cea negativă.
GHIDUL GENERAL este:
¾ instrument pentru autoevaluare;
¾ „busolă” pentru evaluarea externă;
¾ suport pentru sprijinirea dezvoltării personale a elevilor;
¾ jalon al limitelor birocraţiei obligatorii.
2. Calitatea în educaţie: definiţie; principii; niveluri de realizare
 Definiţie
Calitatea în educaţie este ansamblul de caracteristici ale unui program de studii şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor şi
standardele de calitate.
 Principiile educaţiei de calitate în România
Setul de principii care au orientat întregul sistem de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar din România a fost enunţat şi asumat prin
Declaraţia de principii a ARACIP din noiembrie 2006.
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Nivelurile de realizare a calităţii în şcoală, aşa cum sunt stabilite pe baza standardelor asumate în România, sunt:
¾ Nesatisfăcător; nu sunt îndeplinite toate standardele obligatorii, care stabilesc un minim de calitate;
¾ Satisfăcător; sunt îndeplinite toate standardele obligatorii, care stabilesc minimul de calitate;
¾ Bine; este îndeplinită cel puţin o cerinţă a standardelor de referinţă (de calitate);
¾ Foarte bine; sunt îndeplinite toate standardele de referinţă (de calitate);
¾ Excelent; unitatea de învăţământ a depăşit nivelul jalonat de standardele de referinţă (de calitate), şi-a stabilit propriile standarde, este creatoare,
inovează.
Interpretarea nivelului de realizare se face, atât la autoevaluare, cât şi la evaluare externă, pentru fiecare indicator în parte.
3. Standardele: principii de realizare şi funcţionare; standardele de acreditare; standardele de referinţă (de calitate); structură; tablou numeric;
aplicabilitate
 Principii de realizare şi funcţionare a standardelor din România:
1.
2.
3.
4.
5.

standarde naţionale;
standarde cu caracter general;
standarde identice pentru subsistemul public şi particular;
standarde unice pentru evaluarea internă (autoevaluare) şi evaluarea externă;
standarde comune pentru toate autorităţile educaţionale cu rol de evaluare, monitorizare, control.
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Prin urmare, nivelurile de realizare a calităţii în şcoală sunt „jalonate” prin standarde, în modul următor:
¾ Satisfăcător: standardele de acreditare, cu descriptori evaluabili binar (da/nu); obligatorii; reprezintă minimul de calitate;
¾ Foarte bine: standardele de referinţă (de calitate), cu descriptori ilustrativi ai calităţii ca progres, valoare adăugată; reprezintă nivelul optimal, pe
baza bunelor practici („benchmarks”) naţionale şi internaţionale.
 Standardele „normative” şi excelenţa:
O şcoală excelentă îndeplineşte toate standardele obligatorii (de acreditare), atinge toţi descriptorii ilustrativi din standardele de referinţă (de
calitate) şi inovează cel puţin într-una din cele 43 de zone măsurate de indicatorii de performanţă, creându-şi propriul standard.
 Standardele de evaluare: standardele de acreditare şi de referinţă (de calitate)
Tipuri:
 Standardele de acreditare: standarde de autorizare, standarde de acreditare şi de evaluare periodică
 Standardele de referinţă (de calitate)
Standardele au o structură comună, fiind realizate în mod unitar şi în continuitate, evidenţiindu-se, pentru fiecare domeniu, criteriu, subdomeniu şi indicator, un
progres clar de la descriptorii pentru autorizare, la cei pentru acreditare şi la aceia din standardele de referinţă. Domeniile (3) şi criteriile (15) prevăzute de lege sunt
generale şi, ca urmare, ele sunt operaţionalizate în subdomenii, în conformitate cu bunele practici existente şi cu structura modelelor de calitate aplicate la ora
actuală. Pentru fiecare subdomeniu, sunt precizaţi indicatori corespunzători (43), pentru a evalua „gradul de realizare a unei activităţi desfăşurate de o organizaţie
furnizoare de educaţie”. Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităţi desfăşurate de o organizaţie
furnizoare de educaţie prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referinţă. Pentru fiecare indicator, sunt formulaţi descriptori.
Diferenţierea între standarde (de autorizare şi de acreditare) şi standardele de referinţă este realizată prin modul de definire a descriptorilor
specifici:
¾ Pentru standard (de autorizare şi acreditare) ca descriere a cerinţelor, formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim
obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie.
¾ Pentru standardul de referinţă, ca descriere a cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie
furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial.
Prin urmare, structura unitară a standardelor de evaluare instituţională (standarde de acreditare şi standarde de referinţă) se reprezintă astfel:
Exemplu
Domeniul: A. Management educaţional; criteriul: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Domeniul: B. Eficacitate educaţională
Domeniul: C. Management educaţional
Criteriul: a) Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Subdomeniul: Autoevaluarea instituţională
Indicator de performanţă: Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională
Descriptori:
• Existenţa procedurilor de autoevaluare instituţională care respectă prevederile legale (la autorizare, cerinţă formulată în termen de reguli sau
rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie)
• Realizarea procedurilor şi utilizarea instrumentelor de autoevaluare instituţională care respectă prevederile legale (la acreditare, cerinţă formulată în
termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie).
• Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de autoevaluare proprii adaptate pentru domeniile şi criteriile prevăzute de lege (pentru evaluarea periodică
a calităţii, în plus, cerinţe care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor
practici existente la nivel naţional, european sau mondial.
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În concluzie, standardele cuprind: Domeniile (3) şi criteriile (15) prevăzute în art. 10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006; subdomeniile corespunzătoare domeniilor şi criteriilor respective; un număr de
indicatori (43); un număr variabil de descriptori care să arate, pentru fiecare indicator, „regula” care trebuie respectată sau „rezultatul” care trebuie obţinut pentru standardele de funcţionare (de autorizare, de acreditare/ de evaluare periodică) sau „cerinţele” care indică nivelul optimal de realizare – pentru
standardele de calitate (de referinţă).
Descriptorii sunt formulaţi în termeni cantitativi (număr, procente etc.) şi calitativi (concordanţă, adecvare, progres etc.), astfel încât îndeplinirea cerinţelor să
poată fi dovedită în mod obiectiv, pe baza unor dovezi clare.
Pentru fiecare standard ARACIP a elaborat fişe sintetice care indică şi tipul de dovezi necesare dovedirii îndeplinirii standardului, pentru fiecare descriptor.
Structura comună a standardelor şi a standardelor de referinţă (care cuprinde domeniile, criteriile, subdomeniile şi indicatorii) este cea de mai jos:
Domenii
A. Capacitate
instituţională

Criterii
a) structurile instituţionale,
administrative şi
manageriale;

Subdomenii
1. Management strategic

Indicatori
1.1. Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de
dezvoltare şi planul de implementare);
1.2. Organizarea internă a unităţii de învăţământ;
1.3. Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă.
2.1. Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ;
2.2. Sistemul de gestionare a informaţiei (înregistrarea, prelucrarea şi
utilizarea datelor şi informaţiilor);
2.3. Asigurarea serviciile medicale pentru elevi;
2.4. Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în
timpul desfăşurării programului;
2.5. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi.
1.1. Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare;
1.2. Dotarea spaţiilor şcolare;
1.3. Accesibilitatea spaţiilor şcolare;
1.4. Utilizarea spaţiilor şcolare;
2.1. Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative;
3.1. Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare;
3.2. Accesibilitatea spaţiilor auxiliare;
3.3. Utilizarea spaţiilor auxiliare;
4.1. Dotarea cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare curriculare;
4.2. Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de
informare şi documentare;
4.3. Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare;
4.4. Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ
şi auxiliarelor curriculare;
5.1. Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii.
1.1. Managementul personalului didactic şi de conducere;
1.2. Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic.
1.1. Definirea şi promovarea ofertei educaţionale;
1.2. Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii;

2. Management
operaţional

b) baza materială

1. Spaţii şcolare

2. Spaţii administrative
3. Spaţii auxiliare
4. Materialele şi
mijloacele de
învăţământ, auxiliarele
curriculare

c) resursele umane
B. Eficacitate
educaţională

a) conţinutul programelor de
studiu

5. Documente şcolare
1. Managementul
personalului
1. Oferta educaţională
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2.1. Proiectarea curriculumului;
2.2. Realizarea curriculumului;
1. Performanţele şcolare 1.1. Evaluarea rezultatelor şcolare;
2.1. Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi
2. Performanţele
extraşcolare).
extraşcolare
1. Activitatea ştiinţifică şi 1.1. Activitatea ştiinţifică;
1.2. Activitatea metodică a cadrelor didactice.
metodică
2. Curriculum

b) rezultatele învăţării
c) activitatea de cercetare
ştiinţifică sau metodică, după
caz
d) activitatea financiară a
organizaţiei
C.
a) strategii şi proceduri
Managementul pentru asigurarea calităţii
calităţii
b) proceduri privind iniţierea,
monitorizarea şi revizuirea
periodică a programelor şi
activităţilor desfăşurate
c) proceduri obiective şi
transparente de evaluare a
învăţării
d) proceduri de evaluare
periodică a calităţii corpului
profesoral
e) accesibilitatea resurselor
adecvate învăţării
f) baza de date actualizată
sistematic, referitoare la
asigurarea internă a calităţii
g) transparenţa informaţiilor
de interes public cu privire la
programele de studii şi, după
caz, certificatele, diplomele şi
calificările oferite
h) funcţionalitatea structurilor
de asigurare a calităţii
educaţiei, conform legii

1. Activitatea financiară
1. Autoevaluarea
instituţională
2. Managementul calităţii
la nivelul organizaţiei
1. Revizuirea periodică a
ofertei şcolare

1.1. Constituirea bugetului şcolii;
1.2. Execuţia bugetară.
1.1. Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională;
2.1. Existenţa şi aplicarea procedurile interne de asigurare a calităţii;
2.2. Dezvoltarea profesională a personalului;
1.1. Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare;

1.1. Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării;

1. Optimizarea
procedurilor de evaluare
a învăţării
1. Evaluarea corpului
profesoral

1.1. Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral;

1. Optimizarea accesului 1.1. Optimizarea accesului la resursele educaţionale;
la resursele educaţionale
1.1. Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ;
1. Constituirea şi
actualizarea bazei de
date a organizaţiei
1.1. Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii;
1. Asigurarea accesului
la informaţie al
persoanelor şi
instituţiilor interesate

1.1. Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea
1. Funcţionarea
structurilor responsabile internă a calităţii.
cu evaluarea internă a
calităţii
Diferenţierea standardelor şi a standardelor de referinţă se realizează prin modul de formulare a cerinţelor în cadrul descriptorilor (în termeni de „regulă” sau
„rezultat”, respectiv în termeni de „nivel optimal de realizare a unei activităţi”), dar şi prin numărul de descriptori ataşaţi. După cum se poate observa în tabelul de
mai jos, dacă la acreditare ponderea cea mai mare o au descriptorii ataşaţi domeniului A (Capacitate instituţională), pentru evaluarea calităţii, în mod firesc,
domeniile B (Eficacitate educaţională) şi C (Managementul calităţii) au ponderea cea mai mare.
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Domeniu

Criteriu

Indicatori

A

Aa
Ab
Ac

8
13
2

B

Total A
Ba
Bb
Bc
Bd

23
4
2
2
2

99
20
12
6
8

28
18
11
4
4

127
38
23
10
12

Total B
Ca
Cb
Cc
Cd
Ce
Cf
Cg
Ch

10
3
1
1
1
1
1
1
1

46
10
2
3
6
3
2
3
1

37
15
2
4
4
1
3
3
4

83
25
4
7
10
4
5
6
5

Total C
15

10
43

30
175

36
101

66
276

C

Total general:

Descriptori – standarde
de acreditare
38
50
11

Descriptori – standarde
de referinţă (de calitate)
18
9
1

Total descriptori/
criteriu
56
59
12

Nivelul de realizare a standardelor este prezentat, schematic, mai jos:

EXCELENT
Nivelul
de
realizare
a standardelor

FOARTE BINE

INOVAŢIE CREATIVITATE
CERINŢE PROPRII
DEPĂŞIREA STANDARDELOR DE REFERINŢÃ (de calitate)
Îndeplinirea STANDARDELOR DE REFERINŢÃ (de calitate) – NIVEL OPTIMAL
(TOATE CERINŢELE)

BINE

Îndeplinirea Standardelor de referinţã (de calitate)(una sau mai multe cerinţe),
precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare periodică

SATISFĂCĂTOR

Îndeplinirea Standardelor de acreditare şi evaluare periodică (toţi descriptorii)
- standarde obligatorii, nivel minim de calitate pentru funcţionare

NESATISFĂCĂTOR

Neîndeplinirea standardelor de acreditare şi evaluare periodică
– unul sau mai mulţi descriptori
Cei 43 de indicatori ai calităţii prevăzuţi în standarde
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Aplicabilitatea standardelor
Tipul de standard
Standardele de autorizare

Standardele de acreditare
şi de evaluare periodică

Standardele
(de calitate)

de

referinţă

Etapa în funcţionarea şcolii
Înfiinţarea unei unităţi de învăţământ, a
unui nivel/ specializare/ calificare
profesională; introducerea în reţeaua
şcolară locală.
Acreditarea unităţii de învăţământ/
nivelului/ specializării/ calificării
profesionale, la sfârşitul ciclului de
învăţământ, în maxim 2 ani de la
absolvirea primei promoţii; introducerea
în sistemul naţional de educaţie.
Întregul parcurs al organizării şi
funcţionării şcolii după acreditare.

Tipul de evaluare instituţională
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoevaluare iniţială;
Autoevaluare de parcurs (pe tot parcursul funcţionării provizorii);
Evaluare externă pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie;
Monitorizarea şi controlul.
Autoevaluare de parcurs (permanentă, începând din etapa de funcţionare
provizorie),
Evaluare externă pentru acreditare;
Evaluare externă periodică (în maxim 3 ani de la acordarea acreditării),
Monitorizarea şi controlul.

•
•

Autoevaluare de parcurs;
Evaluare externă periodică (din 5 în 5 ani).

4. Evaluarea şcolii pe baza standardelor (autoevaluarea)
Autoevaluarea (sau, cum este definită în lege, „evaluarea internă”) trebuie să fie sinceră şi obiectivă; aceasta stă la baza oricărui proces de îmbunătăţire a
calităţii.
 Autoevaluarea şi evaluarea externă se realizează din trei perspective:
¾ proiectarea şi organizarea managerială;
¾ mobilizarea de resurse în scopul obţinerii rezultatelor aşteptate;
¾ eforturile depuse în vederea îmbunătăţirii activităţii.
Judecarea nivelului de îndeplinire a cerinţelor minime obligatorii, respectiv optimale, de derulare a activităţilor educative îl va conduce pe fiecare
actor educaţional (elev, părinte, comunitatea locală, angajator) către o decizie obiectivă şi responsabilă privind prezentul (unde suntem?) şi
viitorul (unde vrem să ajungem?) formării / educării fiecăruia.
Unde suntem?
Unde vrem să ajungem
Autoevaluarea este un proces continuu care oferă, totodată, şi dovezi pentru evaluarea externă a calităţii şi are în vedere ambele categorii de standarde (de
acreditare şi, respectiv, de referinţă).
Rezultatele evaluării sunt făcute publice de către unităţile de învăţământ, inspectoratele şcolare, ARACIP.
Unităţile şcolare trebuie să iniţieze procesul de autoevaluare, care le va defini profilul de calitate şi le va sprijini în stabilirea ţintelor pentru
dezvoltarea instituţională ulterioară şi pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei oferite.
Calendar:
• autoevaluarea a demarat oficial, ca obligaţie legală, din anul şcolar 2007-2008;
raportul de evaluare internă, realizat de către CEAC şi făcut public, se transmite la ARACIP, prin inspectoratul şcolar, la 1 octombrie, anual.
Ce urmări are autoevaluarea sinceră şi obiectivă?
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Rezultatul autoevaluării/indicator
nesatisfăcător
satisfăcător
bine
foarte bine
excelent

Urmarea
Identificarea responsabililor şi aplicarea neîntârziată a politicilor şi măsurilor remediale, cu
bugetele aferente; şcoala nu asigură protecţia beneficiarilor.
Stabilirea ţintelor pentru dezvoltare şi pentru îmbunătăţirea calităţii conform documentelor
programatice şi în funcţie de resurse, posibilităţi, tradiţie, viziune managerială etc.
Stabilirea ţintelor pentru dezvoltare şi pentru îmbunătăţirea calităţii, avându-se în vedere, cu
precădere, aspectele la care performanţa este doar „satisfăcătoare”, dar fără a le neglija pe
celelalte – care trebuie, evident, menţinute la nivelul deja atins.
Stabilirea ca ţintă principală pentru dezvoltare şi pentru îmbunătăţirea calităţii aducerea la
nivel de excelenţă a unor aspecte specifice, în funcţie de opţiunile stabilite în documentele
programatice – deci, din nou, în funcţie de resurse, posibilităţi, tradiţie, viziune managerială etc.
Stabilirea altor ţinte pentru nivelul de excelenţă.

Existenţa progresului este un descriptor asociat, implicit sau explicit tuturor indicatorilor. Deci, inexistenţa progresului înseamnă neîndeplinirea descriptorilor
respectivi şi va fi considerată ca o diminuare a calităţii, pentru perioada de referinţă luată în considerare la evaluare.
De aceea, în evaluarea calităţii educaţiei, inclusiv în aprecierea excelenţei, se consideră progresul în îmbunătăţirea calităţii (continuu, permanent şi bazat
pe dovezi), în privinţa:
• Nivelului de realizare a obiectivelor asumate;
• Satisfacerii nevoilor beneficiarilor direcţi şi indirecţi de educaţie;
• Iniţiativei, inovaţiei, creativităţii prin care furnizorul de educaţie îşi defineşte personalitatea proprie, prin care îşi atrage clienţii şi beneficiarii şi care se
constituie ca exemple de bună practică („benchmarks”).
Progresul este posibil pentru orice unitate şcolară, la orice nivel s-ar situa performanţa acesteia, la un moment dat şi pentru un anumit indicator.
Existenţa progresului, a valorii adăugate, vor face posibile compararea rezultatelor evaluării instituţionale şi clasamentele/ ierarhiile. Şcolile vor fi grupate în
categorii, în funcţie de tip şi de contextul specific de funcţionare (conform indicatorilor de risc).
Multe şcoli funcţionează în comunităţi în care acţionează factori de risc (sărăcia, şomajul, nivelul scăzut de educaţie, lipsa de resurse materiale etc.). Chiar
dacă aceste şcoli depun eforturi similare sau chiar mai mari decât şcolile din comunităţile favorizate, rezultatele obţinute pot fi foarte diferite. Ca urmare,
pentru a putea măsura „valoarea adăugată”, este necesară o estimare corectă a condiţiilor de intrare, exprimate în „factori de risc”.
Pentru fiecare categorie se va stabili un nivel aşteptat de calitate, în funcţie de indicatorii de rezultat.
Rezultatele evaluării externe, înregistrate în raportul de evaluare externă publicat, comparate cu rezultatele aşteptate, vor arăta dacă o anume şcoală
„produce” calitate şi ce loc ocupă prin raportare la altele similare, funcţionând în aceleaşi condiţii.
Contribuţia concretă a fiecărei unităţi şcolare la zestrea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe a indivizilor şi comunităţii va putea fi măsurată, în condiţiile
elaborării de către ARACIP a hărţii naţionale a riscului educaţional.
La evaluarea externă, fiecare unitate şcolară trebuie să dovedească îndeplinirea cerinţelor, pentru fiecare indicator, referindu-se (cu dovezi) la una sau mai
multe dintre sugestiile de bună practică menţionate la fiecare descriptor sau la alte modalităţi (argumentate) de realizare a cerinţelor respective.
Prin urmare, descrierea surselor dovezilor, aşa cum apar mai jos, vine în sprijinul unităţii de învăţământ în procesul de autoevaluare realizat în
scopul îmbunătăţirii continue.
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5. Anexă
Standardele naţionale de acreditare şi de referinţă (de calitate);
dovezi de îndeplinire

DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Indicatorul 1 – Existenţa, structura şi conţinutul documentelor
proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare)

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
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

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

1

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
acreditare
1

Dovezi/ surse ale dovezii :
Proiectul de dezvoltare instituţională (PDI)/ Plan de acţiune al şcolii
2
(PAS)/ Proiect de dezvoltare şcolară (PDŞ)
PRAI
PLAI
Ce trebuie dovedit?
Există proiect de dezvoltare şcolară care se adresează unităţii
şcolare sau care se referă explicit la toate nivelurile din unitatea de
învăţământ etc.
Ciclul de viaţă al proiectului este definit (minimum 3 ani).
Există argumentarea perioadei de viaţă aleasă pentru proiect.
Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI/ PAS/ PDŞ
PRAI
PLAI
Ce trebuie dovedit?
Fundamentarea proiectului de dezvoltare pe analiza contextului
socio-economic
Analiza contextului socio-economic se bazează pe date reale,
concrete obţinute prin: analiza SWOT, PEST(E) etc.
Proiectul este fundamentat pe Planul Local de Acţiune pentru
Învăţământ (PLAI)- pentru învăţământul profesional şi tehnic.
Proiectul este corelat cu Planul Regional de Acţiune pentru
Învăţământ (PRAI)- pentru învăţământul profesional şi tehnic.

Referinţă/ Calitate
descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
1.1.1. Scopurile,
obiectivele şi
programele rezultate din
politicile şi strategiile
europene, naţionale,
regionale şi locale
privind educaţia şi
formarea profesională
sunt cuprinse în
proiectul de dezvoltare
şi în planurile de
implementare
(operaţionale).
1.1.2. Scopurile,
obiectivele şi
programele stabilite la
solicitarea beneficiarilor
sunt cuprinse în
proiectul de dezvoltare
şi în planurile de
implementare
(operaţionale).

În dovedirea îndeplinirii cerinţelor se va respecta, în măsura în care este posibil, principiul triangulaţiei (dovezi din trei surse diferite)
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionar adresat beneficiarilor, directorului
şcolii
Ce trebuie dovedit?
Existenţa, în proiectul de dezvoltare instituţională,
a unor scopuri, obiective şi programe specifice
privind învăţarea permanentă şi formarea
competenţelor de bază.
Introducerea în proiectul de dezvoltare
instituţională a unor scopuri, obiective, programe
şi activităţi în spiritul integrării europene
(cetăţenie democratică, educaţie interculturală
etc.).
Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionar adresat beneficiarilor, directorului
şcolii
Ce trebuie dovedit?
Introducerea, în proiectul de dezvoltare
instituţională, a unor scopuri, obiective, programe
şi activităţi la iniţiativa consiliului profesoral, a
structurilor reprezentative ale părinţilor, ale
educabililor, ale administraţiei locale şi ale altor
instituţii reprezentative de la nivelul comunităţii
Introducerea în proiectul de dezvoltare
instituţională a unor scopuri, obiective, programe
şi activităţi la iniţiativa minorităţilor (naţionale sau
de alt tip) existente în şcoală şi/ sau comunitate.

1.1.3. Fundamentarea
proiectului de dezvoltare pe
analiza contextului socioeconomic 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

Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI/ PAS/ PDŞ actual şi cel anterior
PRAI
PLAI
Ce trebuie dovedit?
Fundamentarea proiectului de dezvoltare pe analiza contextului
socio-economic
Analiza contextului socio-economic se bazează pe date reale,
concrete obţinute prin: analiza SWOT, PEST(E) etc.
Proiectul este fundamentat pe Planul Local de Acţiune pentru
Învăţământ (PLAI)- pentru învăţământul profesional şi tehnic.
Proiectul este corelat cu Planul Regional de Acţiune pentru
Învăţământ (PRAI)- pentru învăţământul profesional şi tehnic.

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

Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI/ PAS/ PDŞ actual şi anterior
PRAI, PLAI
Ce trebuie dovedit?
Rezultatele proiectului anterior fac parte din argumentarea noului
proiect de dezvoltare şi sunt folosite la definirea noilor ţinte
strategice, precum şi în argumentarea componentelor proiectului de
dezvoltare. În cazul în care perioada de autorizare a fost mai mică
decât durata de viaţă a proiectului, rezultatele parţiale sunt folosite,
dacă este cazul, la revizuirea proiectului în curs.
Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI/ PAS/ PDŞ
Ce trebuie dovedit?
Formularea viziunii şi a misiunii în proiectul de dezvoltare
Viziunea exprimă ceea ce îşi doreşte unitatea de învăţământ să
realizeze în viitor.
Exprimarea viziunii este realistă.
Misiunea prezintă sintetic raţiunea de a fi şi modalităţile esenţiale
de realizare a viziunii formulate.
Formularea corespunzătoare a misiunii: maxim 200 de cuvinte şi
utilizarea enunţurilor care se referă la dezvoltarea şcolii şi nu la
funcţionarea acesteia. Misiunea şcolii este formulată în termeni
adecvaţi nivelului de înţelegere a elevilor, părinţilor şi altor purtători
semnificativi de interese. Misiunea şcolii cuprinde justificarea
existenţei şcolii într-un anumit context educaţional şi comunitar.
Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI/ PAS/ PDŞ
PRAI
PLAI
Ce trebuie dovedit?
Formularea a cel puţin 3/ maximum 7 ţinte strategice.
Fundamentarea ţintelor strategice pe diagnoză, pe viziunea
asumată şi pe misiunea definită.
Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI/ PAS/ PDŞ
PRAI
PLAI
Panouri de afişare
Ce trebuie dovedit?
Motivarea necesităţii, fezabilităţii, oportunităţii noului proiect de
dezvoltare se bazează pe date reale, concrete, pe politicile locale şi
naţionale de dezvoltare, pe misiunea asumată

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

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

1.1.7. Motivarea necesităţii,
fezabilităţii şi a oportunităţii
noului proiect de dezvoltare
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1.1.3. Scopurile şi
obiectivele stabilite în
proiectul de dezvoltare
şi în planurile de
implementare
(operaţionale) sunt
realizate integral.

Spaţiul excelenţei:
Spaţiu la dispoziţia
şcolii pentru:
Descriptori proprii,
Descriptori autopropuşi,
Descriptori noi,
Descriptori specifici,
Descriptori în dezvoltare
locală
etc.

Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionar adresat beneficiarilor, directorului
şcolii
Ce trebuie dovedit?
Atingerea tuturor scopurilor şi obiectivelor
stabilite în proiectul de dezvoltare şi în planurile
operaţionale sau existenţa unui progres de la o
etapă la alta.

1.1.8. Afişarea la loc vizibil a
misiunii şi a ţintelor strategice

1.1.9. Cunoaşterea misiunii şi
a ţintelor strategice de către
cadrele didactice, elevi,
părinţi, autorităţi locale,
comunitate în general

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

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

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

Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI/ PAS/ PDŞ
PRAI
PLAI
Interviuri cu elevi, părinţi, cadre didactice
Ce trebuie dovedit?
Afişarea misiunii şi a ţintelor strategice este realizată atât pentru
elevi şi cadre didactice, cât şi pentru părinţi şi comunitatea locală
Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI/ PAS/ PDŞ
PRAI
PLAI
Oferta educaţională
Planuri de învăţământ
Ce trebuie dovedit?
Cel puţin jumătate dintre cadrele didactice, elevii membri în
Consiliul consultativ al elevilor şi părinţii membri ai Comitetului/
Asociaţiei părinţilor din şcoală cunosc misiunea şi ţintele
strategice.
Cunoaşterea ţintelor strategice la nivelul autorităţilor publice locale
(cel puţin reprezentantul autorităţilor locale în Consiliul de
administraţie).
Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI/ PAS/ PDŞ şi planuri operaţionale
PRAI
PLAI
Ce trebuie dovedit?
Viziunea, misiunea şi ţintele strategice din PDI corespund cu
prevederile din curriculumul naţional şi din alte acte normative
privind finalităţile nivelului/ nivelurilor şi formei/ formelor respective
de învăţământ.
Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI/ PAS/ PDŞ
PRAI
PLAI
Panouri de afişare
Ce trebuie dovedit?
Sunt definite etapele de realizare a proiectului de dezvoltare.
Etapele proiectului sunt corect dimensionate în funcţie de ani
şcolari şi cicluri de învăţământ.
Definirea principalelor clase de resurse folosite: resurse materiale,
financiare, umane
Resursele au fost folosite conform prognozării făcute.
Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI/ PAS/ PDŞ
PRAI
PLAI
Oferta educaţională
Planuri de învăţământ
Ce trebuie dovedit?
Enunţarea indicatorilor de realizare pentru fiecare ţintă strategică a
proiectului de dezvoltare
Enunţarea modalităţilor de evaluare a ţintelor propuse
Existenţa unei strategii de autoevaluare
Propunerea unor metode şi instrumente de evaluare continuă şi
finală, adecvate proiectului de dezvoltare şi valide metodologic
Desemnarea unor persoane sau a unui grup de lucru cu atribuţii în
evaluarea proiectului de dezvoltare
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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
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
informaţie, de expertiză etc.)
utilizate, termenele de
realizare, responsabilităţile,
precum şi indicatorii de
realizare (reperele observabile
ale atingerii obiectivelor
propuse)

1.1.15. Prezentarea
rezultatelor participării
organizaţiei la alte proiecte
educaţionale dezvoltate la
nivelul şcolii, al comunităţii
locale, la nivel naţional sau
internaţional
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
1.1.17. Existenţa, in proiectul
de dezvoltare şi în planul de
implementare a elementelor
de dezvoltare, a unui
învăţământ incluziv (de
asigurare a egalităţii de şanse
în educaţie şi de sprijinire a
elevilor din grupuri sociale
defavorizate, respectiv a celor
cu cerinţe educaţionale
speciale)

Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI/ PAS/ PDŞ şi planuri operaţionale
PRAI
PLAI
Ce trebuie dovedit?
Existenţa planului operaţional/ planului de implementare/ planului
managerial pentru anul în curs
Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI/ PAS/ PDŞ şi planuri operaţionale
PRAI
PLAI
Ce trebuie dovedit?
Planul operaţional cuprinde programe şi/ sau acţiuni.
Toate programele, acţiunile, obiectivele din planul operaţional/ de
implementare au relevanţă pentru scopurile/ ţintele propuse în
proiectul de dezvoltare instituţională.
Fiecare program/ acţiune are precizate obiectivele, definite în
termeni de rezultate aşteptate.
Sunt semnalate în fiecare program/ acţiune resursele (umane,
materiale, financiare, de informaţie, de expertiză etc.).
Existenţa termenelor de realizare în fiecare program/ acţiune.
Existenţa responsabilităţilor alocate persoanelor care realizează
fiecare program/ acţiune.
Este monitorizată realizarea programelor/ acţiunilor prevăzute în
planul operaţional curent (până la data evaluării externe) şi, dacă
este cazul, sunt luate măsuri de îmbunătăţire a activităţii.
Sunt prevăzuţi indicatorii de realizare (repere observabile ale
atingerii obiectivelor propuse).
Indicatorii de realizare sunt formulaţi în conformitate cu obiectivele
propuse în planul operaţional/ planul de implementare.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planuri operaţionale
Ce trebuie dovedit?
Există dovezi ale acestor participări.Pot fi prezentate: ghiduri,
manuale, seturi de fotografii, programe pentru CDŞ şi activităţi
extracurriculare, dotări primite, scrisori de mulţumire, adeverinţe de
participare, diplome, certificate, articole de presă, fotografii etc.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Documente interne
Ce trebuie dovedit?
Există o estimare corectă a bugetului pentru realizarea proiectului
de dezvoltare.
Există o estimare corectă a bugetului pentru programele/ acţiunile
cuprinse în planul operaţional pentru anul în curs.
Sunt identificate corect sursele de finanţare bugetare şi
extrabugetare.
Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI/ PAS/ PDŞ şi planuri operaţionale
Ce trebuie dovedit?
Existenţa elementelor de identificare a grupurilor/ persoanelor
defavorizate/ vulnerabile/ cu nevoi speciale. Există în planurile
operaţionale elemente de dezvoltare a unui învăţământ incluziv.
Elementele de dezvoltare pentru un învăţământ incluziv din
planurile operaţionale cuprind toate grupurile defavorizate pe care
le şcolarizează instituţia de învăţământ.
Existenţa datelor statistice legate de numărul de copii din grupuri
defavorizate, la nivel de şcoală.
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DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Indicatorul 2 – Organizarea internă a unităţii de învăţământ

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
acreditare

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

Dovezi/ surse ale dovezii:
Regulamentul intern de funcţionare al şcolii
Organigrama
Ce trebuie dovedit?
Există regulament intern de funcţionare.
Regulamentul intern de funcţionare respectă legislaţia în vigoare.
În regulamentul intern de organizare sunt prevăzute toate
aspectele legate de funcţionarea şi organizarea instituţiei şcolare
Există organigrama organizaţiei furnizoare de educaţie.
În organigramă sunt stabilite linii clare de decizie, comunicare şi
raportare – inclusiv pentru Comisia de evaluare şi asigurare a
calităţii (CEAC). CEAC se află în relaţie de coordonare cu CA, iar
Directorul în relaţie de subordonare faţă de CA. Sunt acoperite, cu
structuri prevăzute în organigramă, toate funcţiile şi atribuţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare.

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

Dovezi/ surse ale dovezii:
Regulamentul intern de funcţionare al şcolii
Organigrama
Ce trebuie dovedit?
Există regulament intern de funcţionare.
Regulamentul intern de funcţionare respectă legislaţia în vigoare.
În regulamentul intern de organizare sunt prevăzute toate
aspectele legate de funcţionarea şi organizarea instituţiei şcolare
Există organigrama organizaţiei furnizoare de educaţie.
În organigramă sunt stabilite linii clare de decizie, comunicare şi
raportare – inclusiv pentru Comisia de evaluare şi asigurare a
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Referinţă/ Calitate
descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/
foarte bine
1.2.1. Organizarea
internă a
furnizorului de
educaţie este
stabilă şi asigură
realizarea fără
perturbări a
proceselor
fundamentale.

1.2.2.
Organismele
consultative ale
beneficiarilor
relevanţi pentru
unitatea şcolară
se întrunesc
periodic.

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor
de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a modului de organizare, chestionarea
directorului
Chestionarea beneficiarilor relevanţi
Chestionarea prin sondaj a personalului şcolii (personal
didactic, nedidactic, diadactic auxiliar) despre modul de
organizare, de luare a deciziilor, de comunicare, de
raportare
Observare directă
Ce trebuie dovedit?
Corelarea fişelor posturilor cu organigrama unităţii
şcolare.
Scăderea constantă (sau inexistenţa), în ultimii trei ani, a
numărului şi gravităţii abaterilor disciplinare ale
personalului şi ale educabililor.
Includerea, în cadrul reglementărilor interne, a elementelor
de autonormare (de exemplu: reguli specifice stabilite de
către educabili, de părinţi, de diverse categorii de
personal).
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a modului de organizare, chestionarea
directorului
Chestionarea beneficiarilor relevanţi
Chestionarea prin sondaj a personalului şcolii (personal
didactic, nedidactic, diadactic auxiliar) despre modul de
organizare, de luare a deciziilor, de comunicare, de
raportare
Observare directă
Ce trebuie dovedit?
Întrunirea cel puţin lunară a Consiliului consultativ al

calităţii (CEAC). CEAC se află în relaţie de coordonare cu CA, iar
Directorul în relaţie de subordonare faţă de CA. Sunt acoperite, cu
structuri prevăzute în organigramă, toate funcţiile şi atribuţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare.
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

Dovezi/ surse ale dovezii:
Fişele postului
Ce trebuie dovedit?
„Fişa postului” este elaborată conform legislaţiei în vigoare,
pentru toate posturile prevăzute în organigramă.
Fişa postului cuprinde: numele postului, locul de muncă,
condiţiile de ocupare (pregătire, experienţă, calificări competenţe),
locul în structura organizaţiei şi relaţiile cu alte posturi din
organigramă (subordonare, coordonare sau supervizare), scopul
activităţii, funcţia/ funcţiile îndeplinite, atribuţiile specifice cu
indicatori de performanţă asociaţi, limitele autorităţii.
Fişa postului cuprinde toate competenţele pe care trebuie să le
aibă personalul din învăţământ (didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic), conform standardelor profesionale in vigoare.
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Personalul şcolii
demonstrează un
nivel ridicat de
cunoaştere a
reglementărilor
interne, a modului
de organizare, de
luare a deciziilor,
de comunicare şi
de raportare.

elevilor.
Întrunirea cel puţin lunară a comitetului/ asociaţiei
părinţilor.
Discutarea, în Consiliul de administraţie şi în Consiliul
profesoral, a propunerilor Consiliului consultativ al elevilor
şi ale Comitetului/ Asociaţiei părinţilor
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a modului de organizare, chestionarea
directorului
Chestionarea beneficiarilor relevanţi
Chestionarea prin sondaj a personalului şcolii (personal
didactic, nedidactic, diadactic auxiliar) despre modul de
organizare, de luare a deciziilor, de comunicare, de
raportare
Observare directă
Ce trebuie dovedit?
Cunoaşterea fişei postului de către fiecare angajat al
şcolii.
Cunoaşterea, de către majoritatea personalului şcolii, a
liniilor de decizie, comunicare şi raportare (privind
responsabilităţile prevăzute în fişa postului şi pentru
fiecare categorie de personal).
Cunoaşterea prevederilor regulamentelor interne de
funcţionare de către întreg personalul şcolii (în funcţie de
responsabilităţile fiecărei categorii de personal) şi de
majoritatea educabililor şi a părinţilor.
Implicarea unităţii şcolare (conducerea, personalul,
structurile reprezentative ale beneficiarilor etc.), în
dezbaterea publică a proiectelor de documente normative.
Existenţa iniţiativei legislative la diferite niveluri.

DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Indicatorul 3 – Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare
internă şi externă

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
1.3.1. Functionarea eficientă a
sistemului de comunicare
formală internă cu personalul
propriu şi cu elevii

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Interviu individual/ de grup cu reprezentanţi ai
personalului şcolii şi ai elevilor, chestionare de
satisfacţie aplicate elevilor
Regulamentul intern
Ce trebuie dovedit?
Existenţa procedurilor de comunicare formală
internă cu personalul propriu.
Comunicarea formală cuprinde: definirea
emiţătorului şi a receptorului, canalul de
comunicare şi planificarea în timp.

Referinţă/ Calitate
descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Furnizorul de educaţie
comunică sistematic cu
părinţii şi cu ceilalţi
beneficiari din comunitate.

Sunt stabilite proceduri formale de comunicare
pentru fiecare structură prevăzută în organigramă
şi cu elevii.

3

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
3
Discuţii cu părinţii, cu diriginţii despre modul de comunicare
Chestionare
Observarea directă
Ce trebuie dovedit?
Existenţa în medie a unei activităţi cu părinţii în fiecare lună,
pentru fiecare nivel de învăţământ
Informarea lunară a fiecărui părinte, utilizând diferite mijloace
(informări scrise, consultaţii individuale etc.), privind
rezultatele şcolare ale educabililor (cu excepţia învăţământului
postliceal).
Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare (TIC)
pentru comunicarea internă şi externă (e-mail, pagina de web a
şcolii etc.)
Afişarea, în şcoală, a rezultatelor şi a deciziilor întrunirilor
organismelor de conducere şi consultative
Existenţa unor mijloace proprii de comunicare internă şi
externă: publicaţii periodice (buletine informative, reviste etc.),
post radio/ TV propriu, comunicare prin SMS, acces on-line la
informaţia relevantă şi a camerele video (de supraveghere) din
şcoală etc.

Directorul şcolii, cadrele didactice pot da măcar un singur exemplu de aplicare a feedback-ului obţinut pentru circulaţia informaţiei în organizaţie
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1.3.2. Funcţionarea eficientă a
sistemului de comunicare
formală externă cu părinţii,
angajatorii şi cu alte instituţii
şi grupuri semnificative de
interes

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

1.3.4. Promovarea ofertei
educaţionale

Dovezi/ surse ale dovezii:
Interviuri individuale cu reprezentanţi ai părinţilor
şi consultarea proceselor-verbale ale şedinţelor şi
întâlnirilor cu părinţii; chestionare de satisfacţie
aplicate părinţilor; dovezi ale activităţilor de
comunicare cu angajatorii (dacă este cazul) şi cu
alte grupuri semnificative de interes; pagină web,
pliante, regulamentul intern
Ce trebuie dovedit?
Existenţa procedurilor de comunicare formală
externă cu părinţi
Existenţa procedurilor de comunicare formală
externă cu angajatorii şi cu alte instituţii şi grupuri
semnificative de interes
Dovezi/ surse ale dovezii:
Proceduri, dovezi ale activităţilor de comunicare
anterioare, registru de intrări - ieşiri
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unor modalităţi de comunicare
sistematică cu instituţiile şcolare de provenienţă a
elevilor şi beneficiare, cu inspectoratul şcolar,
CCD, CJAPP şi cu alte instituţii cu rol în
conceperea, furnizarea şi evaluarea serviciilor
educaţionale oferite.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Pliante, articole de presă, dovezi ale participării la
târguri de oferte educaţionale, pagina web a şcolii
Ce trebuie dovedit?
Sunt cel puţin 2 modalităţi de promovare a ofertei
educaţionale.
Modalităţile de promovare a ofertei educaţionale
sunt adecvate grupurilor ţintă.
Pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional
şi postliceal, în promovarea ofertei educaţionale
există transparenţă în ceea ce priveşte
posibilităţile de continuare a studiilor şi, după caz,
privind calificările profesionale şi competenţele
dobândite la sfârşitul ciclului de şcolarizare.

Furnizorul de educaţie
utilizează feedback-ul obţinut
de la educabili şi de la părinţi
pentru optimizarea circulaţiei
informaţiei în organizaţie.
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Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu părinţii, cu diriginţii despre modul de comunicare
Chestionare
Observarea directă
Ce trebuie dovedit?
Analizarea periodică a procesului de comunicare internă şi
externă şi utilizarea rezultatelor acesteia pentru îmbunătăţirea
comunicării
Inexistenţa/ scăderea numărului de reclamaţii privind lipsa de
informaţie

DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Indicatorul 4 – Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
2.1.1. Funcţionarea organismelor
de conducere individuală şi
colectivă – în condiţiile prevăzute
de legislaţia în vigoare şi de
reglementările interne
2.1.2. Existenţa şi gestionarea
eficientă a documentelor
manageriale prevăzute de
legislaţia în vigoare şi
reglementările interne

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
2.1.4. Funcţionarea curentă a
organizaţiei şcolare fără
perturbări majore

4

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Regulamentul intern de organizare şi funcţionare
Ce trebuie dovedit?
Existenţa documentelor de evidenţă a organismelor de conducere
individuală şi colectivă, prevăzute de legislaţia în vigoare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Regulamentul intern de organizare şi funcţionare
Dosare de decizii, Registru de procese verbale ale Consiliului de
administraţie şi ale Consiliilor profesorale
Ce trebuie dovedit?
Existenţa documentelor manageriale prevăzute de legislaţia în vigoare
Evidenţa documentelor manageriale existente
Accesul personalului implicat la documentele manageriale
Existenţa unei persoane desemnate cu gestionarea documentelor
manageriale
Dovezi/ surse ale dovezii:
Dosare de decizii, Registru de procese- verbale ale Consiliului de
administraţie şi ale consiliilor profesorale
Dosare personale ale angajaţilor, state de funcţii
Ce trebuie dovedit?
Existenţa documentelor doveditoare privind realizarea procedurilor de
management al resurselor umane conform prevederilor legale (recrutare,
selecţie, angajare, mişcarea personalului, evaluare etc.)

Referinţă/ Calitate
descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Cadrele didactice şi
categoriile de beneficiari
relevante pentru unitatea
şcolară demonstrează un
nivel ridicat de cunoaştere
a activităţii şcolii

Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită, orarul şcolii şi programul acesteia
Ce trebuie dovedit?
Şcoala are un orar stabilit care este respectat.
Orarul este întocmit în conformitate cu normele de igienă şcolară.

Oricare cadru didactic (inclusiv suplinitorii sau debutanţii) poate demonstra un nivel ridicat de cunoaştere a activităţii şcolii
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru
îndeplinirea standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observare directă
Chestionarea cadrelor didactice sau
4
beneficiarilor
Ce trebuie dovedit?
Cunoaşterea de către toate cadrele
didactice a rezultatelor activităţii
organismelor de conducere şi
consultative
Cunoaşterea de către toate cadrele
didactice a documentelor curriculare
(planuri de învăţământ, programe
şcolare, metodologii de aplicare)
Funcţionarea autonomă şi
autonormată a Consiliului elevilor şi/
sau a Comitetului/ Asociaţiei părinţilor

2.1.5. Există dovezi privind
urmărirea respectării
regulamentelor interne de
funcţionare şi privind corectarea
perturbărilor constatate în
funcţionarea organizaţiei, dacă
este cazul.

Evidenţa sancţiunilor împotriva personalului şi a elevilor, a reclamaţiilor
din partea personalului, elevilor, părinţilor etc., a întreruperilor în
activitatea şcolară (din diferite motive)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Interviuri cu reprezentanţi ai şcolii, ai elevilor şi părinţilor; chestionare de
satisfacţie
Ce trebuie dovedit?
Evidenţa măsurilor de corectare a perturbărilor constatate – de
monitorizare a activităţii personalului/ elevilor sancţionaţi, de rezolvare a
reclamaţiilor, de corectare a perturbărilor (de exemplu, privind
întreruperile în activitatea şcolară)

23

DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Indicatorul 5 – Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a
informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi
informaţiilor
Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
2.2.1. Funcţionalitatea
sistemului de gestionare a
informaţiei şi de
înregistrare, prelucrare şi
utilizare a datelor şi
informaţiilor

2.2.2. Cuprinderea, în
sistemul de gestionare a
informaţiei, a tuturor
informaţiilor necesare
raportărilor prevăzute de
legislaţia în vigoare
2.2.3. Respectarea
condiţiilor şi procedurilor
legale privind siguranţa şi
confidenţialitatea în
activitatea de colectare,
prelucrare şi utilizare a
informaţiei

5

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor
de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Baze de date, registre, dosare etc.
Proceduri, documente şcolare, documente interne
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unui sistem de evidenţă a documentelor intrate/
ieşite (care indică „cine”, „ce”, „cum”, „când”, „unde”
înregistrează, prelucrează, utilizează datele şi informaţiile
necesare funcţionării unităţii şcolare)
Existenţa dovezilor privind garantarea accesului la
informaţie a celor în drept
Dovezi/ surse ale dovezii:
Regulamente/ proceduri de reglementare a accesului la
informaţie
Ce trebuie dovedit?
Existenţa înregistrărilor privind realizarea la timp şi în
formatele solicitate a raportărilor pentru forurile în drept
Dovezi/ surse ale dovezii:
Angajamente scrise de respectare a confidenţialităţii de
către personalul implicat în activitatea de colectare,
prelucrare şi utilizare a informaţiei
Ce trebuie dovedit?
Siguranţa documentelor pe suport de hârtie şi electronic
Nominalizarea persoanelor care au acces la informaţiile
confidenţiale (privind datele personale ale elevilor şi
personalului)
Respectarea confidenţialităţii de către personalul implicat
în activitatea de colectare, prelucrare şi utilizare a
informaţiei

Referinţă/ Calitate
descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte
bine
Informaţiile specifice
unităţii şcolare şi
contextului în care
aceasta funcţionează
sunt incluse în baza
de date existentă şi
difuzate în comunitate

Categoriile de
beneficiari relevante
pentru unitatea
şcolară demonstrează
un nivel ridicat de
cunoaştere a
informaţiilor privind
curriculumul naţional,
procesul de
învăţământ şi viaţa
şcolară.

Poate fi exprimat cel puţin un exemplu de difuzare a informaţiei
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu reprezentanţi ai Consiliului local
Baza de date
Chestionarea categoriilor importante de beneficiari
Discuţii cu categoriile principale de beneficiari
Ce trebuie dovedit?
Existenţa şi difuzarea informaţiilor privind posibilităţile de
continuare a studiilor şi, după caz, de angajare existente la nivel
local, regional şi naţional
Existenţa bazei de date privind factorii de risc educaţional şi
elevii/ familiile/ grupurile în situaţie de risc educaţional
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu reprezentanţi ai Consiliului local
Baza de date
Chestionarea categoriilor impotante de beneficiari
Discuţii cu categoriile principale de beneficiari
Ce trebuie dovedit?
Difuzarea, către cadrele didactice, părinţi şi educabili, a tuturor
informaţiilor necesare implementării curriculum-ului naţional.
Difuzarea, către cadrele didactice, părinţi şi educabili, a tuturor
informaţiilor privind activităţile programate la nivelul şcolii
Accesul on-line al tuturor celor interesaţi la întreaga informaţie
privind oferta educaţională, activitatea unităţii şcolare,
rezultatele şcolare sau extraşcolare, bugetul unităţii şcolare,
resursele umane şi materiale etc. (cu excepţia informaţiilor
confidenţiale)
Informatizarea înregistrării şi circulaţiei documentelor intrate,
ieşite şi de uz intern prin folosirea unui soft specializat şi a
5
comunicării electronice

DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Indicatorul 6 – Asigurarea serviciilor medicale

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
2.3.1. Asigurarea serviciilor
medicale pentru elevi,
conform legislaţiei în vigoare
– de preferinţă prin cabinetul
medical propriu

2.3.2. Existenţa procedurilor
de asigurare a serviciilor
medicale de urgenţă

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizitarea cabinetului medical, existenţa
programului de funcţionare, existenţa procedurilor
de asigurare a serviciilor medicale de urgenţă;
chestionare de satisfacţie a elevilor şi părinţilor
Procedurile de prim ajutor
Ce trebuie dovedit?
Existenţa cabinetului medical/ a punctului de prim
ajutor în şcoală, dotat cu instrumente,
medicamente de prim ajutor sau existenţa unui
protocol cu o unitate sanitară privind asigurarea
serviciilor medicale
Asigurarea, prin programul de funcţionare, a
accesului tuturor elevilor la cabinetul medical
Dovezi/ surse ale dovezii:
Proceduri de asigurare a serviciilor medicale de
urgenţă
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unor proceduri de solicitare a serviciilor
medicale de urgenţă (cine? ce? când? unde?
cum?)

Referinţă/ Calitate
descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Furnizorul de educaţie asigură accesul
permanent al educabililor la servicii
medicale prin cabinet propriu sau pe baza
unor acorduri de asistenţă cu unităţi
sanitare.

Personalul şcolii, educabilii şi, după caz,
părinţii sunt implicaţi sistematic în
campaniile de prevenire a
comportamentelor dăunătoare sănătăţii.
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu personalul medical al şcolii, cu
părinţii, cu elevii despre campaniile de prevenire
a comportamentelor dăunătoare sănătăţii
Ce trebuie dovedit?
Accesul educabililor la servicii medicale de
specialitate.
Existenţa „planurilor de sănătate” pentru
educabili (acţiuni preventive, analize etc.).

Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu personalul medical al şcolii, cu
părinţii, cu elevii despre campaniile de prevenire
a comportamentelor dăunătoare sănătăţii
Ce trebuie dovedit?
Educabilii sunt informaţi/ formaţi privind
comportamentele dăunătoare sănătăţii. Toate
măsurile luate la nivelul şcolii constituie dovezi
ale adoptării comportamentelor sănătoase de
către educabili şi de către cadrele didactice.

DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Indicatorul 7 – Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în
activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
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)

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
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

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală şi consultarea dosarului cu dovezile modului de asigurare a
siguranţei tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară; chestionare de satisfacţie
a elevilor şi părinţilor; fişe ale postului; contracte cu firme specializate
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unei incinte asigurate, cu un control eficient al intrării şi ieşirii din
unitatea şcolară
Existenţa contractelor privind paza, pază proprie, acorduri/ contracte cu firme
specializate, cu jandarmeria, cu poliţia etc.
Sunt cel puţin 3 proceduri specifice privind gestionarea situaţiilor de criză (cel
puţin pentru situaţiile de incendiu, inundaţie, cutremur/ alunecare de teren).
Toţi cei implicaţi cunosc şi îşi asumă procedurile specifice privind gestionarea
situaţiilor de criză.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Dosar al echipei desemnate pentru intervenţia în situaţii de urgenţă;
Vizită în şcoală
Ce trebuie dovedit?
Existenţa documentelor prevăzute de legislaţie privind respectarea sistemelor şi
procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI
Cunoaşterea de către personalul şcolii şi de către elevi a 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 Existenţa
dovezilor referitoare la informarea preşcolarilor/ elevilor privind procedurile de
securitate a muncii, de PSI, de acordare a primului ajutor.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală
Ce trebuie dovedit?
Cunoaşterea de către personalul şcolii şi de către elevi a 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
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Referinţă/ Calitate
descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte
bine
Educabilii, părinţii şi
cadrele didactice se
simt în siguranţă în
incinta şcolii (inclusiv
curtea, terenurile de
sport şi celelalte spaţii
şcolare) şi în
vecinătatea şcolii.

Cunoaşterea de către
personalul şcolii, de
către elevi şi, după
caz, de către părinţi, a
procedurilor de
gestionare a situaţiilor
de criză

Dovezi/ surse ale dovezii pentru
îndeplinirea standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observare directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu portarul
şcolii etc.
Participarea la simularea unei situaţii de
criză; observarea comportamentului celor
implicaţi în exerciţiu
Ce trebuie dovedit?
Contribuţia activă a elevilor, a părinţilor şi
a personalului şcolii la realizarea
climatului de siguranţă în unitatea şcolară
şi în vecinătatea acesteia
Asigurarea pentru accidente a elevilor şi a
personalului şcolii
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observare directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu portarul
şcolii etc.
Participarea la simularea unei situaţii de
criză; observarea comportamentului celor
implicaţi în exerciţiu
Ce trebuie dovedit?
Cunoaşterea procedurilor de gestionare a
situaţiilor de criză (cutremur, inundaţie
etc.) de către întregul personal al şcolii şi
de către majoritatea educabililor şi a
părinţilor
Realizarea periodică a exerciţiilor privind
comportamentul în situaţii de criză

DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Indicatorul 8 – Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru
elevi

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcătornivel obligatoriu
2.5.1. Asigurarea
serviciilor de orientare
şi consiliere pentru
elevi, conform
legislaţiei în vigoare –
de preferinţă prin
cabinete proprii

Dovezi/ surse ale dovezii
pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizitarea cabinetului,
consultarea evidenţelor
activităţii desfăşurate,
interviuri cu reprezentanţi
ai elevilor; chestionare de
satisfacţie a elevilor şi
părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Dotarea cabinetului de
orientare şi consiliere,
programul cabinetului,
modalitatea de încadrare
cu personal calificat,
evidenţele activităţii
desfăşurate în cadrul
cabinetului

Referinţă/ Calitate
descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte
bine
Furnizorul de educaţie
asigură accesul
beneficiarilor şi al
personalului şcolii la
servicii de orientare şi
consiliere.

Furnizorul de educaţie
aplică programe şi
măsuri de diminuare a
violenţei în şcoală.

Rezultatele activităţilor
de orientare şi
consiliere sunt
utilizate pentru
îmbunătăţirea
documentelor
programatice, a
activităţii curente şi a
ofertei educaţionale.

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu beneficiarii, cu consilierul şcolii
Observarea directă a măsurilor luate
Discuţii cu diriginţii
Directorul şcolii poate da exemplu de modul în care documentaţia programatică a fost îmbunătăţită,
ca urmare a rezultatelor activităţii de consiliere şi orientare.
Orice cadru didactic poate da exemplu de îmbunătăţire a activităţii curente, a ofertei educaţionale ca
urmare a acestor rezutate.
Ce trebuie dovedit?
Asigurarea accesului fiecărui educabil la servicii de orientare şi consiliere oferite de personal calificat
sau de către cadre didactice care au urmat programe de formare în acest sens
Asigurarea accesului la baze de date actualizate privind orientarea şi consilierea pentru carieră
Îndrumarea şi facilitarea accesului educabililor, personalului şcolii şi părinţilor la servicii specializate
de consiliere (juridică, psihologică, medicală etc.)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu beneficiarii, cu consilierul şcolii
Observarea directă a măsurilor luate
Discuţii cu diriginţii
Directorul şcolii poate da exemplu de modul în care documentaţia programatică a fost îmbunătăţită,
ca urmare a rezultatelor activităţii de consiliere şi orientare.
Orice cadru didactic poate da exemplu de îmbunătăţire a activităţii curente, a ofertei educaţionale ca
urmare a acestor rezutate.
Ce trebuie dovedit?
Existenţa diminuării violenţei în şcoală şi în afara ei
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu beneficiarii, cu consilierul şcolii
Observarea directă a măsurilor luate
Discuţii cu diriginţii
Directorul şcolii poate da exemplu de modul în care documentaţia programatică a fost îmbunătăţită,
ca urmare a rezultatelor activităţi de consiliere şi orientare
Orice cadru didactic poate da exemplu de îmbunătăţire a activităţii curente, a ofertei educaţionale ca
urmare a acestor rezutate.
Ce trebuie dovedit?
Succesul cel puţin a 75% dintre absolvenţii care au urmat recomandările primite în cadrul activităţilor
de orientare şi consiliere pentru carieră, în continuarea studiilor sau la încadrarea în muncă pe ruta
recomandată
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DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: b) baza materială
Indicatorul 9 – Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
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)

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

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Documentele juridice ce atestă dreptul de folosinţă asupra
spaţiilor (acte de proprietate, contracte de închiriere etc.)
Vizită în şcoală
Ce trebuie dovedit?
Existenţa actelor de proprietate, a contractelor de închiriere
etc.

Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizitarea spaţiilor şcolare şi corelarea cu planul de şcolarizare;
autorizaţie sanitară
Ce trebuie dovedit?
Şcoala dispune de spaţii adecvate procesului de învăţământ.
Şcoala nu foloseşte spaţiile şcolare pentru activităţi care nu au
legătură cu procesul de învăţământ în timpul programului
şcolar.
Elevii nu sunt înghesuiţi în spaţii improprii.
Numărul sălilor de clasă disponibile este egal sau mai mare
decât numărul colectivelor de elevi (clase/ grupe) pentru
fiecare schimb.
Fiecare elev dispune de un loc stabil într-o sală de clasă.
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Referinţă/ Calitate
descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte
bine
Furnizorul de educaţie
demonstrează
progres, în ultimii trei
ani/ de la ultima
evaluare externă, în
construirea/
amenajarea, dotarea şi
întreţinerea spaţiilor
şcolare, administrative
şi auxiliare.

Furnizorul de educaţie
asigură sprijinul
individual, privind
accesul în spaţiile
şcolare, pentru
persoanele cu CES
identificate la nivelul
educabililor şi al
personalului şcolii.

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul),
cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unor spaţii modularizabile (pereţi mobili, paravane
etc.)
Construcţie, mobiliare şi dotare cu design personalizat
Utilizarea decoratorilor profesionişti pentru personalizarea
spaţiilor şcolare
Existenţa planurilor de îmbunătăţire a dotării spaţiilor
şcolare, administrative şi auxiliare în funcţie de nevoile
unităţii şcolare şi de scopurile şi obiectivele cuprinse în
documentele programatice
Existenţa şi dotarea unor spaţii auxiliare create pe baza
opţiunilor educabililor, părinţilor, altor membri ai comunităţii
(de exemplu: săli de proiecţie, săli de fitness, spaţii/ terenuri
specializate pentru diferite sporturi sau activităţi etc.)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul),
cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unei politici proprii de „discriminare pozitivă” a
persoanelor cu CES din rândul educabililor şi al personalului
şcolii

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

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

1.1.5. Folosirea eficientă a
staţiilor 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)

Dovezi/ surse ale dovezii:
Orarul şcolii
Graficele folosirii spaţiilor şcolare (săli de clasă, laboratoare şi
cabinete şcolare)
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor elevilor şi ai
părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Laboratoarele de specialitate sunt funcţionale şi utilizate numai
pentru orele respective. Există o programare a desfăşurării
orelor în laborator/ cabinet, astfel încât fiecare clasă de elevi să
aibă acces la laborator.
Existenţa tuturor laboratoarelor/ cabinetelor prevăzute de
legislaţia în vigoare pentru toate nivelurile/ profilurile existente
în unitatea şcolară
Dotarea corespunzătoare a laboratoarelor/ cabinetelor
Dovezi/ surse ale dovezii:
Orarul şcolii
Graficele folosirii spaţiilor şcolare (săli de clasă, laboratoare şi
cabinete şcolare)
Autorizaţia sanitară de funcţionare, autorizaţia PSI şi, dacă este
cazul, alte autorizaţii (ISCIR etc.)
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor elevilor şi ai
părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Spaţiile şcolare sunt adecvate.
Tipul laboratoarelor/ cabinetelor este stabilit în funcţie de
disciplinele din planul de învăţământ şi reglementările legale şi
normativele în vigoare pentru nivelul de învăţământ şi profilul
unităţii şcolare.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Orarul şcolii
Graficele folosirii spaţiilor şcolare (săli de clasă, laboratoare şi
cabinete şcolare)
Autorizaţia sanitară de funcţionare, autorizaţia PSI şi, dacă este
cazul, alte autorizaţii (ISCIR etc.).
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor elevilor şi ai
părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Spaţiile şcolare sunt bine întreţinute, curate, asigurând un
climat potrivit vârstei elevilor.
Nu există zone periculoase ori care nu pot fi supravegheate.
Iluminarea, încălzirea, curăţenia, siguranţa utilizării instalaţiilor
electrice, a celor sub presiune, a celor de încălzire, care
utilizează gaze naturale sau substanţe periculoase etc.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor elevilor şi ai
părinţilor
Planurile de investiţii şi listele de achiziţii pe ultimii ani
Ce trebuie dovedit?
Fiecare spaţiu de învăţământ are dimensiuni adecvate
efectivului de elevi (Ordinul MS nr. 1955 din 18 octombrie 1995,
publicat în M.O. nr. 59 bis din 22 martie 1996).
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Furnizorul de educaţie
demonstrează
progres, în ultimii trei
ani/ de la ultima
evaluare externă, la
indicatorii privind
utilizarea spaţiilor
şcolare şi auxiliare.

Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul),
cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Creşterea numărului de educabili care folosesc spaţiile
respective/ a numărului de ore în care spaţiile respective
sunt folosite/ a numărului de activităţi desfăşurate etc.
Desfăşurarea, în spaţiile destinate anumitor discipline
(laboratoare, ateliere, cabinete, sală/ teren de sport etc.), cel
puţin a ½ din numărul de ore alocat disciplinelor respective,
pentru fiecare colectiv (grupă, clasă etc.) – dacă este cazul şi
numai dacă normativele în vigoare nu prevăd alte
reglementări.
Desfăşurarea tuturor activităţilor de învăţare în spaţii special
destinate respectivelor activităţi – de exemplu, prin utilizarea
sistematică a „centrelor de interes”.
Creşterea gradului de confort al spaţiilor şcolare,
administrative şi auxiliare
Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare
pentru asigurarea orientării şi accesului personalului şi al
beneficiarilor la spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare

DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: b) baza materială
Indicatorul 10 – Dotarea spaţiilor şcolare

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcătornivel obligatoriu
1.2.1. Respectarea, în
spaţiile şcolare
deţinute, a
normativelor de
dotare, conform
legislaţiei în vigoare

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

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
elevilor şi ai părinţilor
Planurile de investiţii şi listele de achiziţii pe
ultimii ani
Ce trebuie dovedit?
Spaţiile şcolare sunt dotate potrivit normativelor
în vigoare, ţinându-se cont de numărul elevilor.
(Ordinul MS nr. 1955 din 18 octombrie 1995,
publicat în M.O. nr. 59 bis din 22 martie 1996).
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
elevilor şi ai părinţilor
Planurile de investiţii şi listele de achiziţii pe
ultimii ani
Ce trebuie dovedit?
Spaţiile şcolare sunt dotate potrivit normativelor
în vigoare, ţinându-se cont de numărul elevilor.
(Ordinul MS nr. 1955 din 18 octombrie 1995,
publicat în M.O. nr. 59 bis din 22 martie 1996).
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
elevilor şi ai părinţilor

Referinţă/ Calitate
descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte
bine
Furnizorul de educaţie
demonstrează
progres, în ultimii trei
ani/ de la ultima
evaluare externă, în
construirea/
amenajarea, dotarea şi
întreţinerea spaţiilor
şcolare, administrative
şi auxiliare.

Furnizorul de educaţie
asigură sprijinul
individual, privind
accesul în spaţiile
şcolare, pentru
persoanele cu CES
identificate la nivelul
educabililor şi al
personalului şcolii.
Furnizorul de educaţie
demonstrează
progres, în ultimii trei
ani/ de la ultima
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unor spaţii modularizabile (pereţi mobili, paravane etc.)
Construcţie, mobiliare şi dotare cu design personalizat
Utilizarea decoratorilor profesionişti pentru personalizarea spaţiilor şcolare
Existenţa planurilor de îmbunătăţire a dotării spaţiilor şcolare, administrative şi
auxiliare în funcţie de nevoile unităţii şcolare şi de scopurile şi obiectivele
cuprinse în documentele programatice
Existenţa şi dotarea unor spaţii auxiliare create pe baza opţiunilor educabililor,
părinţilor, altor membri ai comunităţii (de exemplu: săli de proiecţie, săli de
fitness, spaţii/ terenuri specializate pentru diferite sporturi sau activităţi etc.)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unei politici proprii de „discriminare pozitivă” a persoanelor cu CES
din rândul educabililor şi al personalului şcolii.

Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?

dotării spaţiilor
şcolare

Planurile de investiţii şi listele de achiziţii pe
ultimii ani
Ce trebuie dovedit?
Spaţiile şcolare sunt dotate potrivit normativelor
în vigoare, ţinându-se cont de numărul elevilor.
(Ordinul MS nr. 1955 din 18 octombrie 1995,
publicat în M.O. nr. 59 bis din 22 martie 1996).

evaluare externă, la
indicatorii privind
utilizarea spaţiilor
şcolare şi auxiliare
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Creşterea numărului de educabili care folosesc spaţiile respective/ a numărului de
ore în care spaţiile respective sunt folosite/ a numărului de activităţi desfăşurate
etc.
Desfăşurarea, în spaţiile destinate anumitor discipline (laboratoare, ateliere,
cabinete, sală/ teren de sport etc.), cel puţin a ½ din numărul de ore alocat
disciplinelor respective, pentru fiecare colectiv (grupă, clasă etc.) – dacă este
cazul şi numai dacă normativele în vigoare nu prevăd alte reglementări
Desfăşurarea tuturor activităţilor de învăţare în spaţii special destinate
respectivelor activităţi – de exemplu, prin utilizarea sistematică a „centrelor de
interes”
Creşterea gradului de confort al spaţiilor şcolare, administrative şi auxiliare
Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare pentru asigurarea
orientării şi accesului personalului şi al beneficiarilor la spaţiile şcolare,
administrative şi auxiliare

DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: b) baza materială
Indicatorul 11 – Accesibilitatea spaţiilor şcolare

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcătornivel obligatoriu
1.3.1. Accesibilitatea
spaţiilor şcolare
pentru toţi elevii,
inclusiv pentru cei cu
nevoi speciale

1.3.2. Localizarea
uşoară a spaţiilor
şcolare prin
semnalizarea lor
corespunzătoare

Dovezi/ surse ale dovezii pentru
îndeplinirea standardelor de
acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală, în curte şi în
împrejurimi
Interviuri/ chestionare aplicate
reprezentanţilor elevilor şi ai părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Există rampe ori alte asemenea
facilităţi, pentru elevii cu dizabilităţi
fizice.
Arhitectura locului şi repartizarea
claselor ţin cont de particularităţile de
vârstă ale elevilor.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală, în curte şi în
împrejurimi
Interviuri/ chestionare aplicate
reprezentanţilor elevilor şi ai părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Elevii ori vizitatorii şcolii se pot
orienta cu uşurinţă, datorită
semnalizării corespunzătoare

Referinţă/ Calitate
descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte
bine
Furnizorul de educaţie
demonstrează
progres, în ultimii trei
ani/ de la ultima
evaluare externă, în
construirea/
amenajarea, dotarea şi
întreţinerea spaţiilor
şcolare,
administrative şi
auxiliare.
Furnizorul de educaţie
asigură sprijinul
individual, privind
accesul în spaţiile
şcolare, pentru
persoanele cu CES
identificate la nivelul
educabililor şi al
personalului şcolii.
Furnizorul de educaţie
demonstrează
progres, în ultimii trei
ani/ de la ultima
evaluare externă, la
indicatorii privind
utilizarea spaţiilor
şcolare şi auxiliare.

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unor spaţii modularizabile (pereţi mobili, paravane etc.).
Construcţie, mobiliare şi dotare cu design personalizat
Utilizarea decoratorilor profesionişti pentru personalizarea spaţiilor şcolare
Existenţa planurilor de îmbunătăţire a dotării spaţiilor şcolare, administrative şi auxiliare în
funcţie de nevoile unităţii şcolare şi de scopurile şi obiectivele cuprinse în documentele
programatice
Existenţa şi dotarea unor spaţii auxiliare create pe baza opţiunilor educabililor, părinţilor,
altor membri ai comunităţii (de exemplu: săli de proiecţie, săli de fitness, spaţii/ terenuri
specializate pentru diferite sporturi sau activităţi etc.)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copiii cu CES (dacă e cazul), cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unei politici proprii de „discriminare pozitivă” a persoanelor cu CES din rândul
educabililor şi al personalului şcolii

Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Creşterea numărului de educabili care folosesc spaţiile respective/ a numărului de ore în
care spaţiile respective sunt folosite/ a numărului de activităţi desfăşurate etc.
Desfăşurarea, în spaţiile destinate anumitor discipline (laboratoare, ateliere, cabinete, sală/
teren de sport etc.), cel puţin a ½ din numărul de ore alocat disciplinelor respective, pentru
fiecare colectiv (grupă, clasă etc.) – dacă este cazul şi numai dacă normativele în vigoare
nu prevăd alte reglementări
Desfăşurarea tuturor activităţilor de învăţare în spaţii special destinate respectivelor
activităţi – de exemplu, prin utilizarea sistematică a „centrelor de interes”
Creşterea gradului de confort al spaţiilor şcolare, administrative şi auxiliare
Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare pentru asigurarea orientării şi
accesului personalului şi al beneficiarilor la spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare
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DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: b) baza materială
Indicatorul 12 – Utilizarea spaţiilor şcolare

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
1.4.1. Utilizarea spaţiilor
şcolare în procesul
didactic conform
destinaţiei lor şi
planificării întocmite la
nivelului organizaţiei
şcolare

Dovezi/ surse ale dovezii
pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare

Referinţă/ Calitate descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine

Dovezi/ surse ale dovezii:
Intrarea la diverse ore şi în
diferite săli de clasă sau
laboratoare şi compararea
cu orarul şcolii
Chestionare de satisfacţie
Ce trebuie dovedit?
Intrarea la diverse ore şi în
diferite săli de clasă sau
laboratoare şi compararea
cu orarul şcolii

Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în
ultimii trei ani/ de la ultima
evaluare externă, în
construirea/ amenajarea,
dotarea şi întreţinerea
spaţiilor şcolare,
administrative şi auxiliare.

Furnizorul de educaţie
asigură sprijinul individual,
privind accesul în spaţiile
şcolare, pentru persoanele cu
c.e.s. identificate la nivelul
educabililor şi al personalului
şcolii.
Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în
ultimii trei ani/ de la ultima
evaluare externă, la indicatorii
privind utilizarea spaţiilor
şcolare şi auxiliare.

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unor spaţii modularizabile (pereţi mobili, paravane etc.)
Construcţie, mobiliare şi dotare cu design personalizat
Utilizarea decoratorilor profesionişti pentru personalizarea spaţiilor şcolare
Existenţa planurilor de îmbunătăţire a dotării spaţiilor şcolare, administrative şi auxiliare în
funcţie de nevoile unităţii şcolare şi de scopurile şi obiectivele cuprinse în documentele
programatice
Existenţa şi dotarea unor spaţii auxiliare create pe baza opţiunilor educabililor, părinţilor,
altor membri ai comunităţii (de exemplu: săli de proiecţie, săli de fitness, spaţii/ terenuri
specializate pentru diferite sporturi sau activităţi etc.)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unei politici proprii de „discriminare pozitivă” a persoanelor cu CES din rândul
educabililor şi al personalului şcolii
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Creşterea numărului de educabili care folosesc spaţiile respective/ a numărului de ore în
care spaţiile respective sunt folosite/ a numărului de activităţi desfăşurate etc.
Desfăşurarea, în spaţiile destinate anumitor discipline (laboratoare, ateliere, cabinete, sală/
teren de sport etc.), cel puţin a ½ din numărul de ore alocat disciplinelor respective, pentru
fiecare colectiv (grupă, clasă etc.) – dacă este cazul şi numai dacă normativele în vigoare
nu prevăd alte reglementări
Desfăşurarea tuturor activităţilor de învăţare în spaţii special destinate respectivelor
activităţi – de exemplu, prin utilizarea sistematică a „centrelor de interes”
Creşterea gradului de confort al spaţiilor şcolare, administrative şi auxiliare
Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare pentru asigurarea orientării şi
accesului personalului şi al beneficiarilor la spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare
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DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: b) baza materială
Indicatorul 13 – Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor
administrative

Acreditare descriptori
(cerinţe)

Nivelul satisfăcătornivel obligatoriu

Dovezi/ surse ale dovezii pentru
îndeplinirea standardelor de acreditare

Referinţă/ Calitate
descriptori
(cerinţe) Nivelul bine/

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de referinţă

foarte bine

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

Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizitarea spaţiilor administrative şi
corelarea atât cu menţiunile din
documentele juridice ce atestă dreptul
de folosinţă al acestora, cât şi cu
organigrama instituţiei
Ce trebuie dovedit?
Existenţa spaţiilor administrative:
secretariat, cabinet al directorului,
cancelarie, administraţie, arhivă etc.
Existenţa actelor de proprietate, a
contractelor de închiriere etc.

Furnizorul de educaţie
demonstrează progres,
în ultimii trei ani/ de la
ultima evaluare externă,
în construirea/
amenajarea, dotarea şi
întreţinerea spaţiilor
şcolare, administrative şi
auxiliare.

2.1.2. Organizarea şi
dotarea spaţiilor
administrative
corespunzător tipului
de activitate

Dovezi/ surse ale dovezii:
Existenţa spaţiilor administrative:
secretariat, cabinet al directorului,
cancelarie, administraţie, arhivă etc.
Existenţa actelor de proprietate, a
contractelor de închiriere etc.
Ce trebuie dovedit?
Dotarea spaţiilor administrative
permite desfăşurarea în condiţii
optime a activităţii şcolii (informare,
completarea documentelor şcolare,
evidenţa acestora, desfăşurarea
activităţilor financiar-contabile şi de
administraţie etc.).

Furnizorul de educaţie
asigură sprijinul
individual, privind
accesul în spaţiile
şcolare, pentru
persoanele cu CES
identificate la nivelul
educabililor şi al
personalului şcolii.
Furnizorul de educaţie
demonstrează progres,
în ultimii trei ani/ de la
ultima evaluare externă,
la indicatorii privind
utilizarea spaţiilor
şcolare şi auxiliare
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Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unor spaţii modularizabile (pereţi mobili, paravane etc.)
Construcţie, mobiliare şi dotare cu design personalizat
Utilizarea decoratorilor profesionişti pentru personalizarea spaţiilor şcolare
Existenţa planurilor de îmbunătăţire a dotării spaţiilor şcolare, administrative
şi auxiliare în funcţie de nevoile unităţii şcolare şi de scopurile şi obiectivele
cuprinse în documentele programatice
Existenţa şi dotarea unor spaţii auxiliare create pe baza opţiunilor educabililor,
părinţilor, altor membri ai comunităţii (de exemplu: săli de proiecţie, săli de
fitness, spaţii/ terenuri specializate pentru diferite sporturi sau activităţi etc.)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unei politici proprii de „discriminare pozitivă” a persoanelor cu CES
din rândul educabililor şi al personalului şcolii

Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Creşterea numărului de educabili care folosesc spaţiile respective/ a numărului
de ore în care spaţiile respective sunt folosite/ a numărului de activităţi
desfăşurate etc.

Desfăşurarea, în spaţiile destinate anumitor discipline (laboratoare, ateliere,
cabinete, sală/ teren de sport etc.), cel puţin a ½ din numărul de ore alocat
disciplinelor respective, pentru fiecare colectiv (grupă, clasă etc.) – dacă este
cazul şi numai dacă normativele în vigoare nu prevăd alte reglementări
Desfăşurarea tuturor activităţilor de învăţare în spaţii special destinate
respectivelor activităţi – de exemplu, prin utilizarea sistematică a „centrelor de
interes”
Creşterea gradului de confort al spaţiilor şcolare, administrative şi auxiliare
Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare pentru asigurarea
orientării şi accesului personalului şi al beneficiarilor la spaţiile şcolare,
administrative şi auxiliare
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DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: b) baza materială
Indicatorul 14 – Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor
auxiliare

Acreditare descriptori
(cerinţe)

Nivelul satisfăcătornivel obligatoriu

Referinţă/ Calitate
descriptori
(cerinţe)

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor
de acreditare

Nivelul bine/ foarte
bine

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

Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală şi corelarea cu menţiunile din actele de
proprietate, contractele de închiriere, de concesionare etc.;
Oferta educaţională; planul de şcolarizare; chestionare de
satisfacţie
Ce trebuie dovedit?
Existenţa actelor de proprietate, a contractelor de închiriere
etc. pentru aceste spaţii
Sălile de mese, dormitoarele, vestiarele, bucătăria,
spălătoria au autorizaţie sanitară de funcţionare.
Spaţiile auxiliare permit realizarea ţintelor strategice şi a
programelor/ activităţilor prevăzute în documentele
programatice ale şcolii.

Furnizorul de
educaţie
demonstrează
progres, în ultimii
trei ani/ de la
ultima evaluare
externă, în
construirea/
amenajarea,
dotarea şi
întreţinerea
spaţiilor şcolare,
administrative şi
auxiliare.

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

Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală şi corelarea cu oferta educaţională şi cu
planul de şcolarizare
Chestionare de satisfacţie
Ce trebuie dovedit?
Adecvarea spaţiilor auxiliare la numărul de copii şcolarizaţi.
Corelarea spaţiilor auxiliare cu aria de recrutare a elevilor
Corelarea spaţiilor auxiliare cu nivelul, profilul şi cu
specializările oferite

Furnizorul de
educaţie asigură
sprijinul individual,
privind accesul în
spaţiile şcolare,
pentru persoanele
cu CES identificate
la nivelul
educabililor şi al
personalului şcolii.
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (dacă e cazul), cu
părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unor spaţii modularizabile (pereţi mobili, paravane
etc.)
Construcţie, mobiliare şi dotare cu design personalizat
Utilizarea decoratorilor profesionişti pentru personalizarea
spaţiilor şcolare
Existenţa planurilor de îmbunătăţire a dotării spaţiilor şcolare,
administrative şi auxiliare în funcţie de nevoile unităţii şcolare
şi de scopurile şi obiectivele cuprinse în documentele
programatice
Existenţa şi dotarea unor spaţii auxiliare create pe baza
opţiunilor educabililor, părinţilor, altor membri ai comunităţii
(de exemplu: săli de proiecţie, săli de fitness, spaţii/ terenuri
specializate pentru diferite sporturi sau activităţi etc.)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu
părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unei politici proprii de „discriminare pozitivă” a
persoanelor cu CES din rândul educabililor şi al personalului
şcolii

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

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
3.1.5. Existenţa unui
spaţiu destinat
cabinetului medical

3.1.6. Existenţa unui
spaţiu destinat
cabinetului de
orientare şi consiliere
pentru elevi
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
3.1.8. Respectarea, în
spaţiile auxiliare, a
normativelor de
dotare, conform
legislaţiei în vigoare

Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală şi corelarea cu oferta educaţională şi cu
planul de şcolarizare.
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor elevilor şi ai
părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Spaţiile sanitare sunt dotate conform normelor de igienă
şi sunt suficiente pentru numărul de preşcolari/ elevi.
Dispunerea obiectelor sanitare este conformă nivelului de
vârstă al preşcolarilor/ elevilor şcolarizaţi.
Este curăţenie în spaţiile sanitare.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală; chestionare de satisfacţie
Date statistice de la ISJ – nr. de volume/ elev la nivelul
judeţului.
Vizită, consultarea documentelor juridice şi a celor de
evidenţă din bibliotecă; chestionare de satisfacţie
Ce trebuie dovedit?
Există spaţiu propriu destinat bibliotecii şcolare sau un acord
de utilizare a bibliotecii unei alte instituţii de învăţământ.
Numărul de volume raportat la numărul de elevi preconizat a
fi şcolarizaţi este cel puţin egal cu media la nivel de ţară.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală; interviuri cu reprezentanţi ai elevilor şi
părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Existenţa spaţiului pentru cabinetul medical/ punctul de
prim ajutor
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală; interviuri cu reprezentanţi ai elevilor şi
părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Existenţa spaţiului pentru cabinetul de orientare şi
consiliere.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală şi compararea dotărilor existente cu
prevederile normativelor de dotare
Ce trebuie dovedit?
Spaţiile auxiliare respectă normativele în vigoare, ţinându-se
cont de numărul elevilor (Ordinul MS nr. 1955 din 18
octombrie 1995, publicat în M.O. nr. 59 bis din 22 martie
1996).
Se respectă normele de igienă în spaţiile auxiliare.

Furnizorul de
educaţie
demonstrează
progres, în ultimii
trei ani/ de la
ultima evaluare
externă, la
indicatorii privind
utilizarea spaţiilor
şcolare şi auxiliare

Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală şi compararea dotărilor existente cu
prevederile normativelor de dotare
Ce trebuie dovedit?
Dotarea spaţiilor auxiliare conform normativelor de dotare şi ţinând
cont de particularităţile de vârstă ale preşcolarilor/ elevilor
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Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu
părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Creşterea numărului de educabili care folosesc spaţiile
respective/ a numărului de ore în care spaţiile respective sunt
folosite/ a numărului de activităţi desfăşurate etc.
Desfăşurarea, în spaţiile destinate anumitor discipline
(laboratoare, ateliere, cabinete, sală/ teren de sport etc.), cel
puţin a ½ din numărul de ore alocat disciplinelor respective,
pentru fiecare colectiv (grupă, clasă etc.) – dacă este cazul şi
numai dacă normativele în vigoare nu prevăd alte
reglementări
Desfăşurarea tuturor activităţilor de învăţare în spaţii special
destinate respectivelor activităţi – de exemplu, prin utilizarea
sistematică a „centrelor de interes”
Creşterea gradului de confort al spaţiilor şcolare,
administrative şi auxiliare
Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare
pentru asigurarea orientării şi accesului personalului şi al
beneficiarilor la spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare

DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: b) baza materială
Indicatorul 15 – Accesibilitatea spaţiilor auxiliare

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
3.2.1. Accesibilitatea
spaţiilor auxiliare pentru
toţi elevii, inclusiv pentru
cei cu nevoi speciale

3.2.2. Localizarea uşoară a
spaţiilor auxiliare prin
semnalizarea lor
corespunzătoare

Dovezi/ surse ale dovezii
pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală
Interviuri/ chestionare
aplicate reprezentanţilor
elevilor şi ai părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Elevii sau vizitatorii şcolii
se pot orienta cu uşurinţă,
datorită semnalizării
corespunzătoare.

Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală
Interviuri/ chestionare
aplicate reprezentanţilor
elevilor şi ai părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Elevii sau vizitatorii şcolii
se pot orienta cu uşurinţă,
datorită semnalizării
corespunzătoare.

Referinţă/ Calitate
descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în ultimii
trei ani/ de la ultima evaluare
externă, în construirea/
amenajarea, dotarea şi
întreţinerea spaţiilor şcolare,
administrative şi auxiliare

Furnizorul de educaţie asigură
sprijinul individual, privind
accesul în spaţiile şcolare, pentru
persoanele cu CES identificate la
nivelul educabililor şi al
personalului şcolii.
Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în ultimii
trei ani/ de la ultima evaluare
externă, la indicatorii privind
utilizarea spaţiilor şcolare şi
auxiliare
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unor spaţii modularizabile (pereţi mobili, paravane etc.)
Construcţie, mobiliare şi dotare cu design personalizat
Utilizarea decoratorilor profesionişti pentru personalizarea spaţiilor şcolare
Existenţa planurilor de îmbunătăţire a dotării spaţiilor şcolare, administrative şi
auxiliare în funcţie de nevoile unităţii şcolare şi de scopurile şi obiectivele cuprinse în
documentele programatice
Existenţa şi dotarea unor spaţii auxiliare create pe baza opţiunilor educabililor,
părinţilor, altor membri ai comunităţii (de exemplu: săli de proiecţie, săli de fitness,
spaţii/ terenuri specializate pentru diferite sporturi sau activităţi etc.)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unei politici proprii de „discriminare pozitivă” a persoanelor cu CES din
rândul educabililor şi al personalului şcolii
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu părinţii acestora
Ce trebuie dovedit?
Creşterea numărului de educabili care folosesc spaţiile respective/ a numărului de ore
în care spaţiile respective sunt folosite/ a numărului de activităţi desfăşurate etc.
Desfăşurarea, în spaţiile destinate anumitor discipline (laboratoare, ateliere, cabinete,
sală/ teren de sport etc.), cel puţin a ½ din numărul de ore alocat disciplinelor
respective, pentru fiecare colectiv (grupă, clasă etc.) – dacă este cazul şi numai dacă
normativele în vigoare nu prevăd alte reglementări
Desfăşurarea tuturor activităţilor de învăţare în spaţii special destinate respectivelor
activităţi – de exemplu, prin utilizarea sistematică a „centrelor de interes”
Creşterea gradului de confort al spaţiilor şcolare, administrative şi auxiliare
Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare pentru asigurarea orientării şi
accesului personalului şi al beneficiarilor la spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare

DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: b) baza materială
Indicatorul 16 – Utilizarea spaţiilor auxiliare

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcătornivel obligatoriu
3.3.1. Utilizarea
spaţiilor auxiliare
conform destinaţiei lor
şi planificării întocmite
la nivelul organizaţiei
şcolare

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

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
elevilor şi ai părinţilor
Orarul şcolii, graficele folosirii spaţiilor auxiliare
Ce trebuie dovedit?
Utilizarea spaţiilor auxiliare conform programului de
funcţionare afişat.

Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
elevilor şi ai părinţilor
Orarul şcolii, graficele folosirii spaţiilor auxiliare.
Ce trebuie dovedit?
Programul bibliotecii/ centrului de documentare şi
informare permite accesul întregului personal şi al
tuturor elevilor în timpul şi în afara orelor de curs.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
elevilor şi ai părinţilor
Orarul şcolii, graficele folosirii spaţiilor auxiliare
Ce trebuie dovedit?
Programul activităţilor de orientare şi consiliere
permite accesul personalului şi al tuturor elevilor în

Referinţă/ Calitate
descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte
bine
Furnizorul de educaţie
demonstrează
progres, în ultimii trei
ani/ de la ultima
evaluare externă, în
construirea/
amenajarea, dotarea şi
întreţinerea spaţiilor
şcolare, administrative
şi auxiliare.

Furnizorul de educaţie
asigură sprijinul
individual, privind
accesul în spaţiile
şcolare, pentru
persoanele cu CES
identificate la nivelul
educabililor şi al
personalului şcolii.
Furnizorul de educaţie
demonstrează
progres, în ultimii trei
ani/ de la ultima
evaluare externă, la
indicatorii privind
utilizarea spaţiilor
şcolare şi auxiliare
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (daca e cazul), cu părinţii
acestora
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unor spaţii modularizabile (pereţi mobili, paravane etc.)
Construcţie, mobiliare şi dotare cu design personalizat
Utilizarea decoratorilor profesionişti pentru personalizarea spaţiilor şcolare.
Existenţa planurilor de îmbunătăţire a dotării spaţiilor şcolare,
administrative şi auxiliare în funcţie de nevoile unităţii şcolare şi de
scopurile şi obiectivele cuprinse în documentele programatice
Existenţa şi dotarea unor spaţii auxiliare create pe baza opţiunilor
educabililor, părinţilor, altor membri ai comunităţii (de exemplu: săli de
proiecţie, săli de fitness, spaţii/ terenuri specializate pentru diferite sporturi
sau activităţi etc.)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (dacă e cazul), cu părinţii
acestora
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unei politici proprii de „discriminare pozitivă” a persoanelor cu
CES din rândul educabililor şi al personalului şcolii.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Discuţii cu cadrele didactice, cu copii cu CES (dacă e cazul), cu părinţii
acestora
Ce trebuie dovedit?
Creşterea numărului de educabili care folosesc spaţiile respective/ a
numărului de ore în care spaţiile respective sunt folosite/ a numărului de
activităţi desfăşurate etc.

afara orelor de curs.

Desfăşurarea, în spaţiile destinate anumitor discipline (laboratoare, ateliere,
cabinete, sală/ teren de sport etc.), cel puţin a ½ din numărul de ore alocat
disciplinelor respective, pentru fiecare colectiv (grupă, clasă etc.) – dacă
este cazul şi numai dacă normativele în vigoare nu prevăd alte reglementări
Desfăşurarea tuturor activităţilor de învăţare în spaţii special destinate
respectivelor activităţi – de exemplu, prin utilizarea sistematică a „centrelor
de interes”
Creşterea gradului de confort al spaţiilor şcolare, administrative şi auxiliare
Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare pentru asigurarea
orientării şi accesului personalului şi al beneficiarilor la spaţiile şcolare,
administrative şi auxiliare
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DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: b) baza materială
Indicatorul 17 – Dotarea cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare
curriculare

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
4.1.1. Adecvarea mijloacelor de
învăţământ şi a auxiliarelor
curriculare deţinute la planul de
şcolarizare prognozat, la nivelul de
şcolarizare, la profilul şi la
specializările/ calificările
profesionale existente în oferta
educaţională
4.1.2. Respectarea, în dotarea cu
mijloace de învăţământ şi auxiliare
curriculare, a normativelor de
dotare, conform legislaţiei în
vigoare
4.1.3. Realizarea unui progres
(creştere cantitativă şi/ sau
diversificare) privind
achiziţionarea/ realizarea unor noi
mijloace de învăţământ sau
auxiliare curriculare

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planul de şcolarizare
Portofoliile cadrelor didactice
Inventarul bibliotecii şcolare
Listă achiziţii; normative de dotare minimală
Ce trebuie dovedit?
Mijloacele de învăţământ şi auxiliarele
curriculare sunt în conformitate cu planul de
şcolarizare prognozat şi cu oferta
educaţională.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Portofoliile cadrelor didactice
Inventarul bibliotecii şcolare
Listă achiziţii; normative de dotare minimală
Ce trebuie dovedit?
Respectarea normativelor de dotare minimală
Dovezi/ surse ale dovezii:
Listele de achiziţii pe ultimii 3 ani
Ce trebuie dovedit?
Existenţa listelor de achiziţii şi a actelor de
provenienţă pentru materialul didactic şi
auxiliarele curriculare

Referinţă/ Calitate
descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Furnizorul de educaţie demonstrează progres, în
ultimii trei ani/ de la ultima evaluare externă, la
indicatorii privind dotarea cu mijloace de învăţământ
şi auxiliare.
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru
îndeplinirea standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu şefii de catedră, cu cadre
didactice
Ce trebuie dovedit?
Existenţa progresului pentru fiecare
nivel de învăţământ, arie curriculară,
categorie de auxiliare curriculare şi de
material didactic etc.
Existenţa planurilor de îmbunătăţire a
dotării cu mijloace de învăţământ şi
auxiliare curriculare, în funcţie de
nevoile unităţii şcolare şi de scopurile
şi obiectivele cuprinse în documentele
programatice
Omologarea, la nivel naţional, a altor
mijloace de învăţământ şi auxiliare
curriculare concepute.
Întreţinerea mijloacelor de învăţământ
şi auxiliarelor curriculare existente
Crearea unor mijloace de învăţământ
şi auxiliare curriculare proprii

DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: b) baza materială
Indicatorul 18 – Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/
centrului de documentare şi informare

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
4.2.1. Concordanţa fondului
bibliotecii şcolare/ centrului de
documentare şi informare cu
normativele prevăzute de legislaţia
în vigoare

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

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Regulamentul de organizare şi funcţionare a
bibliotecii şcolare din şcoală; registrul
inventar al bibliotecii; evidenţele utilizării
bibliotecii de către elevi şi personalul şcolii;
listele de achiziţii pe ultimii ani
Vizită în şcoală şi în bibliotecă
Ce trebuie dovedit?
Respectarea prevederilor Legii nr. 334/ 31 mai
2002, republicată, actualizată în 2006 (Legea
bibliotecilor)

Dovezi/ surse ale dovezii:
Regulamentul de organizare şi funcţionare a
bibliotecii şcolare din şcoală; registrul
inventar al bibliotecii; evidenţele utilizării
bibliotecii de către elevi şi personalul şcolii;
listele de achiziţii pe ultimii ani
Vizită în şcoală şi în bibliotecă
Ce trebuie dovedit?
Adecvarea fondului bibliotecii/ CDI la nivel de
învăţământ, filieră, specializare
Noutatea fondului bibliotecii
Se va dovedi accesul la literatura de
specialitate.

Referinţă/ Calitate
descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în
ultimii trei ani/ de la ultima
evaluare externă, în
privinţa dotării cu fond de
carte/ cu fond de material
informatic şi audio-video.

Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în
ultimii trei ani/ de la ultima
evaluare externă, în
utilizarea bibliotecii
şcolare/ centrului de
documentare şi informare,
de către elevi şi cadre
didactice.
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu bibliotecarul şcolii, cu elevii, cu cadrele didactice
Observarea directă
Ce trebuie dovedit?
Achiziţia fondului de carte şi a fondului de material informatic şi
audio-video, luând în considerare cerinţele curriculare şi
solicitările personalului didactic şi ale educabililor
Creşterea cu cel puţin 5 % pe an a fondului bibliotecii şcolare/
centrului de documentare şi informare, atât pentru fondul de
carte, cât şi pentru fondul de material informatic şi audio-video
Existenţa unor domenii speciale de interes în care dotarea
bibliotecii şcolare/ centrului de documentare şi informare este
peste medie
Informatizarea activităţii bibliotecii şcolare/ centrului de
documentare şi informare
Accesul on-line la resursele fondului bibliotecii şcolare/ centrului
de documentare şi informare
Facilitarea accesului, prin Internet, la resurse educaţionale din
afara unităţii şcolare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu bibliotecarul şcolii, cu elevii, cu cadrele didactice
Observarea directă
Ce trebuie dovedit?
Utilizarea de către toate cadrele didactice a bibliotecii şcolare/
centrului de documentare şi informare.
Utilizarea de către fiecare elev, în medie, o dată pe lună, a
bibliotecii şcolare/ centrului de documentare şi informare.

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

Dovezi/ surse ale dovezii:
Liste de inventar
Liste şi documente de achiziţie
Ce trebuie dovedit?
Existenţa manualelor/ suporturilor de curs
aprobate pentru toate disciplinele de studiu
pentru care există astfel de manuale

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

Dovezi/ surse ale dovezii:
Liste de inventar
Liste şi documente de achiziţie
Fişierul cititorilor
Interviuri/ chestionare aplicate
reprezentanţilor elevilor şi ai părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Verificarea, prin sondaj, a fondului de carte
existent cu cel înscris în registrul inventar, a
modului de completare a evidenţelor utilizării
bibliotecii; existenţa planurilor de achiziţii
pentru bibliotecă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Liste de inventar
Liste şi documente de achiziţie
Interviuri/ chestionare aplicate
reprezentanţilor elevilor şi ai părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Creşterea, pe ultimii trei ani, a numărului de
volume şi alte materiale (pe suport de hârtie,
audio-video sau electronic).
Diversificarea fondului de carte/ materiale –
pentru acoperirea tuturor ariilor curriculare şi
a CDŞ/ CDI

4.2.5. Realizarea unui progres
(creştere cantitativă şi
diversificare) privind
achiziţionarea/ realizarea de noi
materiale pentru bibliotecă/ centrul
de documentare şi informare
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DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: b) baza materială
Indicatorul 19 – Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
4.3.1. Existenţa tehnologiei
informatice şi de comunicare
(o reţea funcţională de minim
6 calculatoare) - cu excepţia
nivelului preşcolar
4.3.2. Existenţa conectării la
Internet a reţelei de
calculatoare

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

4.3.4. Creşterea numerică a
disciplinelor care utilizează
tehnologiile informatice şi de
comunicare precum şi, în

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală
Facturile fiscale sau alte documente de achiziţie a
echipamentelor
Ce trebuie dovedit?
Existenţa reţelei de calculatoare şi a celorlalte echipamente
informatice
Dovezi/ surse ale dovezii:
Contractul de conectare la Internet, abonamente sau alte
documente care probează accesul la TIC şi Internet
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor cadrelor
didactice, elevilor şi ai părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Funcţionarea conexiunii la Internet
Utilizarea Internetului în scop educativ
Dovezi/ surse ale dovezii:
Liste de achiziţii pe ultimii ani – echipamente şi soft-uri
educaţionale
Planificări ale cadrelor didactice pentru desfăşurarea unor ore
folosind TIC
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor cadrelor
didactice, elevilor şi ai părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Folosirea echipamentelor informatice la activităţi de predare,
învăţare şi evaluare, altele decât cele de specialitate
(informatică, TIC etc.)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Liste de achiziţii pe ultimii ani – echipamente şi soft-uri
educaţionale
Planificări ale cadrelor didactice pentru desfăşurarea unor ore
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Referinţă/ Calitate descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în ultimii trei
ani/ de la ultima evaluare externă, în
dotarea şi în utilizarea TIC (hardware
şi software)

Dovezi/ surse ale dovezii pentru
îndeplinirea standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu informaticianul şcolii
Observare directă
Ce trebuie dovedit?
Desfăşurarea tuturor orelor şi activităţilor
specifice în laboratorul de informatică
Desfăşurarea cel puţin a 50% dintre orele
de curs de alte specialităţi decât
informatica utilizând TIC
Dotarea cu TIC a tuturor spaţiilor şcolare
Existenţa, pentru întreaga suprafaţă a
campusului şcolar, a unei zone de
acoperire „fără fir” pentru conexiunea la
Internet

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

4.3.6. Asigurarea unui număr
suficient de calculatoare
astfel încât numărul de elevi
din unitatea de învăţământ ce
revine la un calculator să fie
cel mult egal cu numărul de
elevi ce revine la un calculator
corespunzător judeţului/
municipiului Bucureşti şi
nivelului de şcolarizare
4.3.7. Utilizarea tehnologiei
informatice şi de comunicare
în activitatea administrativă
şi/ sau de secretariat şi/ sau a
bibliotecii

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

folosind TIC
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor cadrelor
didactice, elevilor şi ai părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Folosirea echipamentelor informatice la activităţi de predare,
învăţare şi evaluare altele decât cele de specialitate
(informatică, TIC etc.)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Programele laboratoarelor de informatică
Planificări ale cadrelor didactice pentru desfăşurarea unor ore
folosind TIC.
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor cadrelor
didactice, elevilor şi ai părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Folosirea echipamentelor informatice la activităţi de predare,
învăţare şi evaluare altele decât cele de specialitate
(informatică, TIC etc.)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Liste de achiziţii pe ultimii ani – echipamente şi soft-uri
educaţionale.
Planificări ale cadrelor didactice pentru desfăşurarea unor ore
folosind TIC
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor cadrelor
didactice, elevilor şi ai părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Corelarea numărului de calculatoare cu numărului de elevi ai
şcolii, cu planificarea activităţilor de învăţare şi cu programul
laboratoarelor de informatică
Dovezi/ surse ale dovezii:
Liste de achiziţii pe ultimii ani – echipamente şi soft-uri
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor personalului
didactic, nedidactic şi administrativ
Ce trebuie dovedit?
Utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare pentru
înregistrarea şi evidenţa documentelor, comunicarea internă şi
externă, evidenţa şi utilizarea fondului bibliotecii, CDI etc.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Liste de achiziţii pe ultimii ani – echipamente şi soft-uri
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor personalului
didactic, nedidactic şi administrativ
Ce trebuie dovedit?
Utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare pentru
înregistrarea şi evidenţa documentelor, comunicarea internă şi
externă, evidenţa şi utilizarea fondului bibliotecii, CDI etc.
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DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: b) baza materială
Indicatorul 20 – Accesibilitatea echipamentelor, materialelor,
mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
4.4.1. Accesul elevilor la
mijloacele de învăţământ,
auxiliarele curriculare, la
bibliotecă/ centru de
documentare şi informare, la
tehnologia informatică şi de
comunicare

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

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare

Referinţă/ Calitate descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine

Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor elevilor
şi ai părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Demonstrarea accesului elevilor la mijloacele de
învăţământ, auxiliare curriculare, tehnologia
informatică, bibliotecă
Orarul bibliotecii şi orarele colectivelor de elevi sunt
corelate pentru a asigura accesul fiecărui elev la
bibliotecă.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală
Interviuri/ chestionare aplicate personalului şcolii
Ce trebuie dovedit?
Existenţa şi demonstrarea accesului la telefon, fax,
copiator, computer şi imprimantă
Existenţa procedurilor de acces la echipamente

Echipamentele, materialele, mijloacele de
învăţământ şi auxiliarele curriculare sunt
adaptate la nevoile speciale identificate.
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru
îndeplinirea standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a mai multor lecţii
Discuţii cu elevii
Ce trebuie dovedit?
Achiziţionarea
de
echipamente
şi
programe pentru persoanele cu CES
Activarea setărilor speciale ale
echipamentelor informatice pentru
persoanele cu CES identificate (educabili
şi/ sau personalul şcolii)

DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: b) baza materială
Indicatorul 21 – Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a
actelor de studii

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel obligatoriu
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
5.1.2. Existenţa, în bugetul şcolii, a liniei
bugetare destinate achiziţiei
documentelor şcolare şi actelor de studii
5.1.3. Respectarea legislaţiei în vigoare
privind completarea, utilizarea şi
gestionarea documentelor şcolare şi a
actelor de studii
5.1.4. Existenţa unui sistem eficient de
accesare a documentelor din arhiva
unităţii de învăţământ

5.1.5. Securizarea documentelor şcolare,
conform legislaţiei în vigoare

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planul de şcolarizare, oferta educaţională
Liste de achiziţii privind documentele şcolare
Documentele şcolare
Ce trebuie dovedit?
Verificarea documentelor justificative de achiziţionare a documentelor şcolare (lista
documentelor şcolare achiziţionate şi care urmează a fi achiziţionate)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Existenţa bugetului pentru achiziţia documentelor şcolare
Ce trebuie dovedit?
Verificarea bugetului şcolii şi a existenţei liniei bugetare sau a altei surse sigure de
finanţare pentru achiziţia documentelor şcolare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Documente şcolare completate în anii anteriori
Ce trebuie dovedit?
Verificare, prin sondaj, a unor documente şcolare completate în anii anteriori
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizitarea arhivei şi verificarea registrelor de evidenţă a documentelor din arhivă
Interviu cu persoanele responsabile cu această activitate
Ce trebuie dovedit?
Verificarea , prin sondaj, a modalităţii de securizare şi de accesare a documentelor
(timpul necesar, identificarea uşoară etc.).
Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizitarea arhivei şi verificarea registrelor de evidenţă a documentelor din arhivă
Interviu cu persoanele responsabile cu această activitate
Ce trebuie dovedit?
Verificarea, prin sondaj, a modalităţii de securizare şi de accesare a documentelor
(timpul necesar, identificarea uşoară etc.)
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Referinţă/ Calitate
descriptori
(cerinţe)Nivelul
bine/ foarte bine
Nu există/ a scăzut
numărul erorilor în
completarea
documentelor
şcolare şi a actelor
de studii.

Dovezi/ surse ale dovezii
pentru îndeplinirea
standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu diriginţii, cu
conducerea şcolii
Observarea directă a
documentelor şcolare
Ce trebuie dovedit?
Documentele şcolare sunt
completate corect, fără
erori.

DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: c) resurse umane
Indicatorul 22 – Managementul personalului didactic şi de conducere

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
1.1.1. Respectarea, de către
personalul de conducere angajat,
a condiţiilor prevăzute de Legea
Învăţământului, precum şi de
Statutul personalului didactic

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
1.1.3. Acoperirea cu personal
didactic calificat de minim 85%

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Dosare personale – dovezi privind angajarea,
titularizarea, promovarea, pregătirea psihopedagogică etc.
Contracte de muncă
Contracte de management
Ce trebuie dovedit?
Respectarea
criteriilor
privind
angajarea
personalului didactic şi de conducere – vechime,
grade, pregătire psiho-pedagogică etc.
În unităţile de învăţământ particular, alături de
celelalte criterii, directorul trebuie să aibă norma
de bază în unitatea de învăţământ respectivă.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Statul de funcţii
Documente privind normarea personalului
Ce trebuie dovedit?
Concordanţa normării personalului cu planurile
de învăţământ, planul de şcolarizare, nivelul de
şcolarizare, profilul şi specializările/ calificările
profesionale existente în oferta educaţională

Referinţă/ Calitate descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Politicile de personal privind
personalul de conducere,
didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic sunt definite,
aplicate şi revizuite periodic.

Dovezi/ surse ale dovezii:
Dosarele personale
Statul de funcţii
Documente privind normarea personalului
Ce trebuie dovedit?
Verificarea dosarelor personale în ceea ce
priveşte dovada titularizării, respectiv a
contractelor de muncă pe perioadă determinată
sau de colaborare
Acoperirea cu personal didactic calificat a cel
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuiţii cu conducerea şcolii privind definirea, aplicarea,
revizuirea periodică a politicilor de personal
Ce trebuie dovedit?
Relevanţa politicii de personal faţă de proiectul de dezvoltare
instituţională
Utilizarea indicatorilor demografici, economici şi sociali în
elaborarea politicilor previzionale privind managementul
personalului didactic
Existenţa progresului, pe ultimii trei ani/ de la ultima evaluare
externă, în privinţa calificării personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic
Existenţa progresului, pe ultimii trei ani/ de la ultima evaluare
externă, în privinţa personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic, angajat cu contract de muncă pe durată
nedeterminată
Diminuarea constantă, în ultimii trei ani, a fluctuaţiei
personalului
Descreşterea constantă/ lipsa reclamaţiilor privind activitatea
personalului de conducere, didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic
Existenţa şi funcţionarea „Consiliului clasei” pentru fiecare
colectiv de elevi (pentru învăţământul gimnazial, liceal,
profesional şi postliceal)
Existenţa şi funcţionarea comisiilor de arie curriculară
Diminuarea constantă, în ultimii trei ani/ inexistenţa
conflictelor (la nivelul sau între diferite categorii de personal,
părinţi, elevi etc.)
Participarea cel puţin a 80% dintre cadrele didactice, în
ultimii trei ani, la programe de formare şi dezvoltare
profesională cu tematică legată de programele de reformă în
curs

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

1.1.5. Transparenţa procedurilor
de management al resurselor
umane

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

puţin 85% din numărul de posturi/ norme
Dovezi/ surse ale dovezii:
Dosarele personale
Statul de funcţii
Documente privind normarea personalului
Ce trebuie dovedit?
Acoperirea cu personal titular a cel puţin
jumătate din numărul de posturi/ norme
Existenţa şi legalitatea contractelor de muncă
specifice diferitelor categorii de personal
didactic
Dovezi/ surse ale dovezii:
Interviuri/ chestionare aplicate personalului,
managerilor şi responsabilului cu gestionarea
documentelor de personal
Ce trebuie dovedit?
Cunoaşterea, de către personal, a procedurilor
de management al resurselor umane, a
rezultatelor evaluării
Dovezi/ surse ale dovezii:
Fişe şi alte documente de evaluare
Interviuri/ chestionare aplicate personalului,
managerilor şi responsabilului cu gestionarea
documentelor de personal
Ce trebuie dovedit?
Corelarea rezultatelor evaluării cu normarea, cu
dezvoltarea profesională, cu promovarea, cu
acordarea stimulentelor etc.

Participarea personalului de conducere (directorul şi
directorii adjuncţi) la programe de formare managerială
acreditate (inclusiv programe universitare - masterat etc.) în
ultimii cinci ani
Aplicarea sistematică în practică a rezultatelor participării
cadrelor didactice şi de conducere la activităţile de formare
şi dezvoltare profesională
Valorificarea participării personalului didactic şi de
conducere la programe de formare prin sesiuni de formare
internă.
Furnizarea de expertiză (formare, consultanţă, consiliere
etc.).
Autorat în domeniul didactic şi managerial (cărţi, articole,
manuale etc.)
Încurajarea sistematică, utilizând pârghii financiare şi
nefinanciare a inovaţiei didactice şi a utilizării acesteia în
activitatea educaţională curentă
Susţinerea financiară a participării personalului de
conducere, didactic, didactic auxiliar şi nedidactic la
programe de dezvoltare profesională
Policalificarea personalului
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DOMENIUL: A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Criteriul: c) resurse umane
Indicatorul 23 – Managementul personalului didactic auxiliar şi
nedidactic

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
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
1.2.2. Acoperirea cu personal
didactic auxiliar şi nedidactic
calificat de cel puţin 75%

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

Referinţă/ Calitate descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Statul de funcţii
Documente privind normarea personalului
Dosarele personale şi contractele de muncă
Ce trebuie dovedit?
Respectarea în stabilirea necesarului de personal
didactic auxiliar şi nedidactic a prevederilor
O.M.3250/ 1998, a Notificării nr.44990/ 28.12.1999
privind normativele actualizate de personal didactic
auxiliar şi de personal de administraţie din
învăţământul preuniversitar, salarizat de la bugetul
de stat şi a celorlalte acte normative de la nivel
naţional sau judeţean
Dovezi/ surse ale dovezii:
Statul de funcţii.
Documente privind normarea personalului
Dosarele personale şi contractele de muncă
Ce trebuie dovedit?
Calificarea personalului didactic auxiliar şi
nedidactic respectă prevederile legale.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Statul de funcţii
Documente privind normarea personalului
Dosarele personale şi contractele de muncă
Ce trebuie dovedit?
Respectarea în stabilirea necesarului de personal
didactic auxiliar şi nedidactic a prevederilor
O.M.3250/ 1998, a Notificării nr.44990/ 28.12.1999
privind normativele actualizate de personal didactic

Politicile de personal privind
personalul de conducere, didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic sunt
definite, aplicate şi revizuite periodic.
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuiţii cu conducerea şcolii privind definirea,
aplicarea, revizuirea periodică a politicilor de
personal
Ce trebuie dovedit?
Relevanţa politicii de personal faţă de proiectul de
dezvoltare instituţională
Utilizarea indicatorilor demografici, economici şi
sociali în elaborarea politicilor previzionale privind
managementul personalul didactic
Existenţa progresului, pe ultimii trei ani/ de la ultima
evaluare externă, în privinţa calificării personalului
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
Existenţa progresului, pe ultimii trei ani/ de la ultima
evaluare externă, în privinţa personalului didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic angajat cu contract de
muncă pe durată nedeterminată
Diminuarea constantă, în ultimii trei ani, a fluctuaţiei
personalului
Descreşterea constantă/ lipsa reclamaţiilor privind
activitatea personalului de conducere, didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic
Existenţa şi funcţionarea „consiliului clasei” pentru
fiecare colectiv de elevi (pentru învăţământul
gimnazial, liceal, profesional şi postliceal).
Existenţa şi funcţionarea comisiilor de arie
curriculară
Diminuarea constantă, în ultimii trei ani/ inexistenţa
conflictelor (la nivelul sau între diferite categorii de

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

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

auxiliar şi de personal de administraţie din
învăţământul preuniversitar salarizat de la bugetul
de stat şi a celorlalte acte normative de la nivel
naţional sau judeţean
Dovezi/ surse ale dovezii:
Fişe de evaluare a personalului didactic auxiliar şi
nedidactic; interviuri cu managerii şi cu
reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar şi
nedidactic
Ce trebuie dovedit?
Existenţa şi aplicarea unei metodologii privind
evaluarea personalului didactic auxiliar şi
nedidactic, conformă cu legislaţia în vigoare
Existenţa, aplicarea şi evidenţa documentelor
privind evaluarea personalului didactic auxiliar şi
nedidactic
Dovezi/ surse ale dovezii:
Fişe de evaluare a personalului didactic auxiliar şi
nedidactic; interviuri cu managerii şi cu
reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar şi
nedidactic
Ce trebuie dovedit?
Cunoaşterea, de către personal, a procedurilor şi a
rezultatelor evaluării
Corelarea rezultatelor evaluării cu normarea, cu
dezvoltarea profesională, cu promovarea, cu
acordarea stimulentelor etc.

personal, părinţi, elevi etc.)
Participarea cel puţin a 80% dintre cadrele didactice,
în ultimii trei ani, la programe de formare şi dezvoltare
profesională cu tematică legată de programele de
reformă în curs
Participarea personalului de conducere (directorul şi
directorii adjuncţi) la programe de formare
managerială acreditate (inclusiv programe
universitare - masterat etc.) în ultimii cinci ani
Aplicarea sistematică în practică a rezultatelor
participării cadrelor didactice şi de conducere la
activităţile de formare şi dezvoltare profesională.
Valorificarea participării personalului didactic şi de
conducere la programe de formare prin sesiuni de
formare internă.
Furnizarea de expertiză (formare, consultanţă,
consiliere etc.)
Autorat în domeniul didactic şi managerial (cărţi,
articole, manuale etc.)
Încurajarea sistematică, utilizând pârghii financiare şi
nefinanciare a inovaţiei didactice şi a utilizării
acesteia în activitatea educaţională curentă
Susţinerea financiară a participării personalului de
conducere, didactic, didactic auxiliar şi nedidactic la
programe de dezvoltare profesională
Policalificarea personalului
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DOMENIUL: B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
Criteriul: a) conţinutul programelor de studii
Indicatorul 24 – Definirea şi promovarea ofertei educaţionale

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel obligatoriu

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare

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

Dovezi/ surse ale dovezii:
Oferta educaţională, PDI
Ce trebuie dovedit?
Verificarea ofertei educaţionale în privinţa
existenţei acesteia şi a respectării structurii
prevăzute în standarde

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

Dovezi/ surse ale dovezii:
Dovezi privind modalităţile de promovare a
ofertei educaţionale – pliante, afişe, întâlniri
cu beneficiari etc.
Interviuri/ chestionare aplicate
reprezentanţilor actualilor şi potenţialilor
beneficiari
Ce trebuie dovedit?
Verificarea dovezilor privind promovarea
ofertei educaţionale către fiecare categorie
de beneficiari actuali şi potenţiali
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planul de şcolarizare, registre şi foi
matricole, cataloage
PDI
Autorizaţia de funcţionare provizorie/
acreditarea (după caz)
Ce trebuie dovedit?
Unitatea nu şcolarizează la alte niveluri şi

1.1.3. Şcolarizarea exclusiv în nivelurile şi
formele de învăţământ, specializări/ calificări
profesionale autorizate/ acreditate, după caz
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Referinţă/ Calitate
descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte
bine
Definirea ofertei
educaţionale ia în
considerare cererile
beneficiarilor
relevanţi.

Oferta educaţională
este promovată la
nivelul comunităţii
utilizându-se metode
specifice de
marketing.

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observare directă
Discuţii cu beneficiarii
Ce trebuie dovedit?
Consultarea periodică a beneficiarilor în privinţa ofertei
educaţionale
Existenţa unor niveluri, profiluri, specializări introduse la
cererea expresă a beneficiarilor
Oferirea de servicii educaţionale nespecifice nivelului sau
tipului de unitate şcolară (programe de educaţie a adulţilor,
consiliere, consultanţă etc.)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observare directă
Discuţii cu beneficiarii
Ce trebuie dovedit?
Promovarea, prin oferta educaţională, a valorilor şi
principiilor educaţionale asumate.
Promovarea ofertei educaţionale prin întâlniri cu absolvenţii
ciclurilor inferioare de învăţământ sau, după caz, cu părinţii
acestora
Existenţa cel puţin a unei activităţi anuale de promovare a
ofertei educaţionale cu participarea reprezentanţilor
comunităţii
Utilizarea studiilor de piaţă, a studiilor de poziţionare etc. în
definirea ofertei educaţionale

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

forme de învăţământ, specializări/ calificări
profesionale decât cele autorizate/
acreditate.
Şcolarizarea în formele de învăţământ seral
sau cu frecvenţă redusă se face numai la
nivelurile/ specializările/ calificările permise
de lege şi numai dacă respectivele niveluri/
specializări/ calificări există şi „la zi”.
Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI
Oferta educaţională
Ce trebuie dovedit?
Se verifică modul în care oferta şcolii este
adaptată şi orientată în raport cu
documentele locale de dezvoltare studiate
anterior realizării PDI-ului, ca şi faţă de
dotarea şi personalul şcolii.
Oferta şcolii are acoperire cu resursele
materiale şi umane existente (vezi Domeniul
A: Capacitate instituţională).
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DOMENIUL: B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
Criteriul: a) conţinutul programelor de studii
Indicatorul 25 – Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai
comunităţii

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
1.2.1. Existenţa şi
funcţionalitatea unor
parteneriate cu reprezentanţi
ai comunităţii.

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

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Dovezi ale diverselor parteneriate şi ale
funcţionalităţii lor: protocoale, convenţii, acorduri,
articole de presă, fotografii, înregistrări video etc.
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
personalului şcolii, ai elevilor, părinţilor, comunităţii
locale
Ce trebuie dovedit?
Se verifică existenţa, funcţionalitatea şi rezultatele
acestor parteneriate.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Dovezi ale diverselor parteneriate şi ale
funcţionalităţii lor: protocoale, convenţii, acorduri,
articole de presă, fotografii, înregistrări video etc.
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
personalului şcolii, ai elevilor, părinţilor, comunităţii
locale
Ce trebuie dovedit?
Se verifică existenţa şi funcţionalitatea acţiunilor de
diseminare a rezultatelor parteneriatelor.

Referinţă/ Calitate descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Rezultatele proiectelor,
programelor şi activităţilor
realizate în parteneriat cu
reprezentanţii comunităţii sunt
utilizate în unitatea şcolară (în
procesul de învăţământ, în
managementul unităţii şcolare, în
activităţile extracurriculare etc.)

54

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor
de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a exemplelor de rezultate utilizate
Ce trebuie dovedit?
Existenţa, în şcoală, în fiecare lună, cel puţin a unei
activităţi realizată în parteneriat cu instituţii
reprezentative din comunitate (biserică, autorităţile
sanitare, poliţie, inspecţia muncii etc.)
Sprijinirea realizării unor activităţi didactice şi
extracuriculare de către autorităţile locale sau de către
alţi reprezentanţi ai comunităţii (cu resurse materiale,
umane, informaţionale, acces la spaţii şi facilităţii etc.)
Asigurarea accesului membrilor comunităţii la resursele
şcolii (TIC, baza sportivă etc.) pe baza unor acorduri de
parteneriat
Existenţa unor proiecte realizate de echipe comune cu
reprezentanţi ai comunităţii (părinţi, autorităţi locale,
angajatori etc.).
Desfăşurarea sistematică a unor activităţi curriculare şi
extracurriculare cu resursele puse la dispoziţie de
partenerii publici şi privaţi din comunitate
Solicitarea şi finanţarea, de către comunitatea locală, a
unor servicii educaţionale suplimentare (de educaţie a
adulţilor, conferinţe, prezentări etc.).
Participarea sistematică a reprezentantului conducerii
unităţii şcolare la şedinţele Consiliului local dedicate
problematicii educaţiei

DOMENIUL: B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
Criteriul: a) conţinutul programelor de studii
Indicatorul 26 – Proiectarea curriculum-ului

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
2.1.1. Utilizarea curriculumului naţional sau alternativ
aprobat de Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi
Sportului pentru fiecare nivel
de şcolarizare, profil şi
specializare/ calificare
profesională din oferta şcolii

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

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare

Referinţă/ Calitate descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine

Dovezi/ surse ale dovezii:
Vizită în şcoală (documente curriculare: OM de
aprobare a planului de învăţământ şi a programelor,
metodologii, instrucţiuni, note metodice etc.)
Ce trebuie dovedit?
Existenţa O.M. care stabilesc planurile de
învăţământ şi programele utilizate, pentru fiecare
nivel, profil, specializare prezente în oferta şcolii
Respectarea notelor de fundamentare, a
metodologiilor, instrucţiunilor, notelor metodice
privind aplicarea curriculumului naţional

Proiectarea CDŞ/ CDL. se
realizează pornind de la
nevoile identificate şi de la
politicile naţionale, judeţene
şi locale.

Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI
Documente privind acordul părinţilor/ elevilor
privind CDŞ şi, dacă este cazul, documente privind
procedurile de stabilire a CDL
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unei oferte de CDŞ/ CDL corespunzătoare
ofertei educaţionale, proiectului de dezvoltare şi,
dacă este cazul, PLAI şi PRAI
Respectarea reglementărilor legale privind
dezvoltarea CDŞ/ CDL

Proiectarea curriculară ia în
considerare achiziţiile
anterioare de învăţare ale
educabililor.
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a unui exemplu de nevoie identificată, în
proiectarea unui CDŞ/ CDL
Ce trebuie dovedit?
Proiectarea CDŞ/ CDL pornind de la nevoile identificate ale
elevilor şi/ sau ale comunităţii
Proiectarea CDŞ/ CDL pornind de la principiile de proiectare
ale curriculumului naţional
Proiectarea CDŞ/ CDL pornind de la proiectul de dezvoltare
instituţională
Valorificarea în proiectarea CDŞ/ CDL a specificului cultural,
istoric, geografic al comunităţii
Asigurarea accesului educabililor la învăţarea mai multor
limbi străine – la alegerea educabililor şi/ sau a părinţilor
acestora: cel puţin două limbi străine la nivelurile preşcolar
şi primar şi cel puţin trei limbi străine la nivelurile superioare
de învăţământ
Predarea limbilor străine de profesori vorbitori nativi ai
limbilor respective
Dovezi/ surse ale dovezii:
Asistenţă la lecţii-– se va urmări modul în care se face
raportarea la achiziţiile anterioare ale educabililor
Ce trebuie dovedit?
În proiectarea curriculară, cadrele diactice se bazează pe
achiziţiile anterioare ale fiecărui elev

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

2.1.4. Planificarea
corespunzătoare a
conţinuturilor învăţării pentru
toate disciplinele/ modulele
din curriculum
2.1.5. Proiectarea unităţilor de
învăţare promovează şi
încurajează centrarea pe elev

Dovezi/ surse ale dovezii:
Orarul şcolii
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
elevilor şi ai părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Discutarea, cu echipa de realizare a orarului, a
modalităţii de elaborare a acestuia şi, prin sondaj, a
programului concret al colectivelor de preşcolari/
elevi şi al satisfacţiei acestora privind programul de
studiu
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planificările cadrelor didactice
Ce trebuie dovedit?
Verificarea, prin sondaj, a portofoliilor - în special a
planificării materiei şi a proiectelor unităţilor de
învăţare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Portofoliile cadrelor didactice
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
elevilor/ părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Asistenţa, prin sondaj, la diverse ore sau secvenţe
de ore

Proiectarea curriculară
asigură dezvoltarea laturii
aplicative, practice, a
competenţelor dezvoltate

Dovezi/ surse ale dovezii:
Asistenţă la lecţii
Ce trebuie dovedit?
În derularea lecţiilor, cadrele didcatice pun accent pe
dezvoltarea laturii aplicative, practice, a competenţelor
dezvoltate

Manualele şi celelalte
auxiliare curriculare sunt
selectate şi utilizate în funcţie
de specificul unităţii şcolare
şi de achiziţiile anterioare de
învăţare ale educabililor
Activităţile de predare,
învăţare şi evaluare sunt
proiectate în echipă la nivelul
catedrelor, al ariilor
curriculare şi/ sau între ariile
curriculare

Dovezi/ surse ale dovezii:
Manualele selectate
Ce trebuie dovedit?
Manualele şi celelalte auxiliare curriculare sunt selectate şi
utilizate în funcţie de specificul unităţii şcolare şi prin
rapoartarea la achiziţiile anterioare de învăţare ale elevilor
Dovezi/ surse ale dovezii:
Asistenţă la lecţii
Discuţii cu elevii, cu părinţii
Ce trebuie dovedit?
Se vor urmări elementele care demonstrează proiectarea în
echipă a activităţilor de predare, învăţare şi evaluare,
implicarea beneficiarilor
Dovezi/ surse ale dovezii:
Asistenţă la lecţii
Discuţii cu elevii, cu părinţii
Ce trebuie dovedit?
Implicarea elevilor în proiectarea activităţilor de predare,
învăţare, evaluare.
Implicarea, după caz, a părinţilor, angajatorilor şi altor
reprezentanţi ai comunităţii în proiectarea activităţilor de
predare, învăţare, evaluare

Beneficiarii relevanţi pentru
unitatea şcolară sunt
implicaţi în proiectarea
activităţilor de predare,
învăţare, evaluare
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DOMENIUL: B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
Criteriul: a) conţinutul programelor de studii
Indicatorul 27 – Realizarea curriculumului

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
2.2.1. Respectarea
orarului proiectat

2.2.2. Utilizarea
auxiliarelor curriculare,
echipamentelor şi
materialelor de studiu

Dovezi/ surse ale dovezii
pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare

Referinţă/ Calitate descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine

Dovezi/ surse ale dovezii:
Pentru toate aspectele, de
la 2.2.1. până la 2.2.9.:
Orarul şcolii
Auxiliare curriculare,
echipamente şi materiale
didactice
Manuale şcolare
Planificările cadrelor
didactice, corelate cu
informaţiile din condica de
prezenţă şi cu notiţele din
caietele elevilor
Asistenţă la ore
Procedura şi documentele
de informare regulată a
elevilor şi părinţilor
privind progresul realizat
şi rezultatele şcolare
Procedura de revizuire
periodică a curriculumului
la decizia şcolii
Programele CDŞ/ CDL din
anul şcolar curent şi din
ultimii trei ani şcolari
Interviuri/ chestionare
aplicate reprezentanţilor
elevilor/ părinţilor

Cadrele didactice aplică
sistematic metodologii
didactice centrate pe
educabili şi pe grupul de
educabili.

Cadrele didactice utilizează
achiziţiile anterioare ale
educabililor în activităţile
curriculare şi extracurriculare.

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Asistenţă la lecţii-care este ponderea implicării elevilor în propria lor formare la o lecţie
Ce trebuie dovedit?
Încurajarea sistematică a iniţiativei şi autonomiei educabililor prin mărirea proporţiei
activităţilor de învăţare autoconduse de către aceştia (proiecte individuale/ de grup, cu
temă la alegerea elevului etc.)
Utilizarea sistematică a învăţării prin cooperare, a învăţării bazate pe proiect şi a altor
metodologii care pun accent pe cooperarea între educabili
Utilizarea tehnologiei informatice la orele de curs alocate celorlalte discipline - în afara
celor de specialitate (TIC, informatică etc.)
Existenţa unui orar diferenţiat pentru educabili/ categorii de educabili, în funcţie de
particularităţile individuale/ de grup (care oferă posibilitatea individualizării programului de
studiu)
Existenţa unor spaţii şcolare (săli, panouri etc.) şi mijloace de comunicare (staţie de radio,
pagină web, publicaţii etc.), la dispoziţia educabililor
Realizarea în echipă a activităţilor de predare (team-teaching)
Luarea în considerare a sugestiilor educabililor în revizuirea metodologiei didactice
folosite
Dovezi/ surse ale dovezii:
Participare la activităţi
Chestionarea elevilor
Observarea directă
Ce trebuie dovedit?
Utilizarea cunoştinţelor, deprinderilor, atitudinilor etc., obţinute pe cale formală - în şcoală,
de la toate disciplinele
Utilizarea cunoştinţelor, deprinderilor, atitudinilor etc. ale educabililor, obţinute pe cale
formală şi informală
Conceperea activităţilor şi a sarcinilor de învăţare pe baza specificului individual în
învăţare (stil de învăţare, ritm etc.)
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2.2.3. Utilizarea
manualelor şcolare
aprobate de M.E.C.T.S.

2.2.4. Corelarea
parcurgerii disciplinelor la
nivelul ariei curriculare

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

2.2.6. Utilizarea
autoevaluării elevilor, a
evaluării formative şi a
feed-back-ului pentru
optimizarea procesului de
învăţare

2.2.7. Realizarea, conform
prevederilor legale în
vigoare, a programelor de
educaţie diferenţiată
(pentru copiii cu cerinţe
educative specialeprovenind din grupuri
defavorizate social sau
predispuse la abandon
şcolar, pentru copiii
supradotaţi etc.)
2.2.8. Informarea regulată
a elevilor şi/ sau a
părinţilor acestora privind
progresul realizat şi

Ce trebuie dovedit?
Pentru toate aspectele, de
la 2.2.1. până la 2.2.9. Se
vor studia documentele
existente în portofoliile
cadrelor didactice şi ale
elevilor şi se va asista,
prin sondaj, la activităţi de
învăţare, avându-se în
vedere:
-utilizarea programelor,
manualelor şcolare şi a
altor auxiliarelor
curriculare şi materiale
didactice;
-utilizarea unor metode,
tehnici şi procedee
didactice care încurajează
învăţarea activă;
-utilizarea, la evaluarea
elevilor, a unor portofolii
care cuprind probe şi
instrumente de evaluare,
rezultatele evaluărilor
anterioare, instrumente de
autoevaluare a elevilor;
-existenţa programelor de
educaţie diferenţiată şi
evidenţa rezultatelor
acestora;
-procedurile şi
documentele prin care se
realizează informarea
regulată a elevilor şi
părinţilor privind
progresul realizat şi
rezultatele şcolare.

Cadrele didactice dezvoltă
capacitatea educabililor de a
învăţa din experienţă şi din
practică.
Cadrele didactice răspund la
cererile educabililor sau ale
părinţilor privind acordarea de
sprijin individual în învăţare.

Elementele specifice ale
minorităţilor etnice, religioase
sau de altă natură existente în
unitatea şcolară sunt utilizate
în activităţile de predare,
învăţare şi evaluare.

Auxiliarele curriculare şi
mijloacele de învăţământ
existente sunt utilizate
sistematic în procesul de
învăţământ.

Furnizorul de educaţie
respectă recomandările de
igienă şcolară privind
echilibrul între activitatea
şcolară a educabilului şi
celelalte tipuri de activităţi
specifice vârstei.

Furnizorul de educaţie realizează
un învăţământ incluziv prin
mixarea sistematică a
colectivelor de educabili.

Dovezi/ surse ale dovezii:
Participare la activităţi
Chestionarea elevilor
Observarea directă
Ce trebuie dovedit?
Lecţiile au caracter aplicativ
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă la mai multe lecţii ale aceluiaşi cadru didactic sau la cadre didactice
diferite
Observarea directă în asistenţa la lecţii
Consultarea orarelor claselor
Observarea directă
Ce trebuie dovedit?
Elevii care au nevoie de sprijin individual de învăţare îl primesc.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă la mai multe lecţii ale aceluiaşi cadru didactic sau la cadre didactice
diferite
Observarea directă în asistenţa la lecţii
Consultarea orarelor claselor
Ce trebuie dovedit?
Utilizarea sistematică a elementelor culturilor minoritare în procesul de învăţământ
Vizibilitatea elementelor de interculturalitate în întreaga viaţă şcolară: mediul fizic,
curriculum, proiectul de dezvoltare.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă la mai multe lecţii ale aceluiaşi cadru didactic sau la cadre didactice
diferite
Observarea directă în asistenţa la lecţii
Consultarea orarelor claselor
Observarea directă
Ce trebuie dovedit?
Utilizarea auxiliarelor curriculare şi a mijloacelor de învăţământ existente la cel puţin 75%
din numărul orelor de curs
Utilizarea auxiliarelor curriculare şi a mijloacelor de învăţământ existente cel puţin de către
75% dintre cadrele didactice din şcoală
Utilizarea intensivă a e-learning-ului la disciplinele obligatorii şi/ sau opţionale, precum şi
la activităţile extracurriculare (proiecte, parteneriate etc.)
Utilizarea unor auxiliare curriculare şi materiale didactice care să permită atât activitatea
individuală, independentă, cât şi cea de grup
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă la mai multe lecţii ale aceluiaşi cadru didactic sau la cadre didactice
diferite
Observarea directă în asistenţa la lecţii
Consultarea orarelor claselor
Observarea directă
Ce trebuie dovedit?
Activitatea şcolară a elevului (numărul orelor de curs adunat cu orele necesare realizării
temelor pentru acasă şi cu timpul petrecut cu celelalte activităţi la care şcoala solicită
prezenţa elevilor) nu depăşeşte, într-o săptămână, 30 de ore pentru elevii din ciclul primar
şi 40 de ore pentru elevii din ciclurile gimnazial, liceal şi din învăţământul profesional.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă la mai multe lecţii ale aceluiaşi cadru didactic sau la cadre didactice
diferite
Observarea directă în asistenţa la lecţii
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rezultatele şcolare

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

Furnizorul de educaţie
asigură respectarea
drepturilor şi îndatoririlor
cadrelor didactice şi ale
educabililor în cadrul
proceselor de predare,
învăţare şi evaluare.

Consultarea orarelor claselor
Observarea directă
Ce trebuie dovedit?
Mixarea sistematică a colectivelor de educabili în privinţa abilităţilor, cunoştinţelor,
capacităţii de învăţare
Mixarea sistematică a colectivelor de educabili în privinţa apartenenţei etnice
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă la mai multe lecţii ale aceluiaşi cadru didactic sau la cadre didactice
diferite
Observarea directă în asistenţa la lecţii
Consultarea orarelor claselor
Observarea directă
Ce trebuie dovedit?
Cadrele didactice respectă îndatoririle pe care le au.
Cadrelor didactice le sunt respectate drepturile în cadrul procesului de predare, învăţare şi
evaluare.
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DOMENIUL: B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
Criteriul: b) rezultatele învăţării
Indicatorul 28 – Evaluarea rezultatelor şcolare

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
1.1.1. Planificarea activităţilor
de evaluare (iniţiale, curente,
finale) la nivelul catedrei de
specialitate şi la nivelul
unităţii de învăţământ

1.1.2. Realizarea activităţilor
de evaluare pe baza
standardelor naţionale în
vigoare

1.1.3. Înregistrarea activităţilor
de evaluare în conformitate cu
legislaţia în vigoare

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planificările activităţilor de evaluare de la nivelul
catedrelor şi al unităţi şcolare
Fişe de evaluare. Seturi de subiecte pentru testări
naţionale şi locale
Ce trebuie dovedit?
Existenţa dovezilor privind planificarea activităţilor
de evaluare în documentele programatice (plan
operaţional/ plan managerial) - inclusiv privind
funcţionarea unităţii şcolare în calitate de centru de
examen sau centru de corectare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Metodologii şi proceduri privind examinările
naţionale şi locale
Cataloage şi liste de participanţi la examene şi
testări, registre matricole
Seturi de criterii de reuşită, de indicatori de
performanţă
Asistenţă la ore
Ce trebuie dovedit?
Existenţa dovezilor privind realizarea activităţilor de
evaluare naţională şi locală.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Cataloage şi liste de participanţi la examene şi
testări, registre matricole
Ce trebuie dovedit?
Existenţa înregistrărilor privind realizarea
activităţilor de evaluare naţională şi locală

Referinţă/ Calitate
descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte
bine
Fiecare cadru
didactic poate
descrie pentru
fiecare grupă/ clasă
şi educabil punctele
tari şi cele slabe
privind realizarea
obiectivelor
curriculare.
Cadrele didactice
folosesc cu
precădere
stimulentele pozitive
(lauda, încurajarea
etc.).

Autoevaluarea şi
interevaluarea
educabililor sunt
folosite sistematic în
activităţile de învăţare.
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu cadre didactice despre anumiţi elevi
Asistenţa la orele de evaluare
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Discuţii cu părinţii, beneficiarii
Asistenţă la ora în care se comunică rezultatele
Observarea directă
Chestionarea conducerii şcolii, a diriginţilor
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Ce trebuie dovedit?
Existenţa concursurilor interne cu premii pentru educabili
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu cadre didactice despre anumiţi elevi
Asistenţa la orele de evaluare
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Discuţii cu părinţii, beneficiarii
Asistenţă la ora în care se comunică rezultatele
Observarea directă
Chestionarea conducerii şcolii, a diriginţilor
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Ce trebuie dovedit?
Elevii sunt încurajaţi, lăudaţi, stimulaţi în evaluare.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu cadre didactice despre anumiţi elevi
Asistenţa la orele de evaluare
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Discuţii cu părinţii, beneficarii
Asistenţă la ora în care se comunică rezultatele
Observarea directă
Chestionarea conducerii şcolii, a diriginţilor
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel

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

Dovezi/ surse ale dovezii:
Seturi de bareme de notare
Seturi de criterii de evaluare privind succesul/
insuccesul şcolar
Cataloage şi registre matricole
Ce trebuie dovedit?
Notarea conformă prevederilor legale
Ritmicitatea notării

Evaluările sumative
sunt valide şi fidele.

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

Dovezi/ surse ale dovezii:
Modalităţi scrise de corespondenţă cu părinţii
privind rezultatele şcolare şi comportamentul
preşcolarilor/ elevilor
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
elevilor şi ai părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Cadrele didactice, elevii şi părinţii au criterii comune
de recunoaştere a succesului/ insuccesului şcolar
şi, totodată, privind recompensarea rezultatelor
şcolare deosebite.
Părinţii şi elevii sunt informaţi privind consecinţele
insuccesului şcolar.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Evidenţe privind traiectul şcolar/ profesional ulterior
al absolvenţilor
Ce trebuie dovedit?
Există o monitorizare a evoluţiei ulterioare a
absolvenţilor (cel puţin la nivel de eşantion
reprezentativ)

Educabilii şi, după
caz, părinţii acestora,
cunosc planificarea
activităţilor de
evaluare şi
metodologia utilizată

Dovezi/ surse ale dovezii:
Raportări care utilizează Sistemul Naţional de
Indicatori privind Educaţia (SNIE)

Produsele activităţii
educabililor sunt
expuse în sălile de
clasă şi în celelalte
spaţii ale şcolii.

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

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

Ce trebuie dovedit?
Utilizarea SNIE în realizarea şi revizuirea
documentelor programatice şi ofertei educaţionale
Utilizarea SNIE în raportările către inspectorate şi
minister
1.1.8. Realizarea raportărilor
solicitate de instituţiile
abilitate prin lege (din cadrul

Dovezi/ surse ale dovezii:
Diverse documente prin care s-au realizat raportări
publice ale rezultatelor/ activităţilor şcolii către

Rezultatele şcolare,
inclusiv la evaluările
de parcurs, sunt
înregistrate şi
comunicate
educabililor şi, după
caz, părinţilor.

Furnizorul de educaţie
demonstrează
progres, în ultimii trei
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Ce trebuie dovedit?
Stabilirea, împreună cu educabilii şi cu părinţii acestora a ţintelor
educaţionale individuale şi a măsurilor remediale în caz de nereuşită
şcolară, luând în considerare interesele şi opţiunile individuale.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu cadre didactice despre anumiţi elevi
Asistenţa la orele de evaluare
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Discuţii cu părinţii, beneficiarii
Asistenţă la ora în care se comunică rezultatele
Observarea directă
Chestionarea conducerii şcolii, a diriginţilor
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Ce trebuie dovedit?
Se va verifica validitatea şi fidelitatea evaluărilor
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu cadre didactice despre anumiţi elevi
Asistenţa la orele de evaluare
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Discuţii cu părinţii, beneficiarii
Asistenţă la ora în care se comunică rezultatele
Observarea directă
Chestionarea conducerii şcolii, a diriginţilor
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Ce trebuie dovedit?
Planificările activităţilor de evaluare sunt făcute publice în şcoală.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu cadre didactice despre anumiţi elevi
Asistenţa la orele de evaluare
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Discuţii cu părinţii, beneficiarii
Asistenţă la ora în care se comunică rezultatele
Observarea directă
Chestionarea conducerii şcolii, a diriginţilor
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Ce trebuie dovedit?
Părinţii ştiu rezultatele evaluării elevilor.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu cadre didactice despre anumiţi elevi
Asistenţa la orele de evaluare
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Discuţii cu părinţii, beneficarii
Asistenţă la ora în care se comunică rezultatele
Observarea directă
Chestionarea conducerii şcolii, a diriginţilor
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Ce trebuie dovedit?
Sălile de clasă sunt împodobite cu produsele elevilor.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu cadre didactice despre anumiţi elevi
Asistenţa la orele de evaluare

sistemului de învăţământ şi
din afara acestuia)

diverse instituţii
Ce trebuie dovedit?
Raportările solicitate de inspectorate, autorităţi
locale, minister, în ultimele trei luni

ani/ de la ultima
evaluare externă,
privind continuarea
studiilor sau, după
caz, încadrarea în
muncă a
absolvenţilor.

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

Dovezi/ surse ale dovezii:
Rapoarte/ dări de seamă către consiliul profesoral,
consiliul de administraţie, inspectoratul şcolar,
minister, autorităţi publice etc.
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
elevilor şi ai părinţilor.
Ce trebuie dovedit?
Modalităţile prin care performanţele şcolare şi
rezultatele monitorizării sunt făcute publice, prin
diverse mijloace, atât în unitate, cât şi în comunitate
Nivelul cunoaşterii activităţii unităţii şcolare în
comunitate

Furnizorul de educaţie
demonstrează
progres, în ultimii trei
ani/ de la ultima
evaluare externă,
raportat la Sistemul
Naţional de Indicatori
privind Educaţia
(SNIE), privind
rezultatele şcolare
corespunzătoare
tipului de unitate
şcolară şi categoriei
de risc.
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Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Discuţii cu părinţii, beneficiarii
Asistenţă la ora în care se comunică rezultatele
Observarea directă
Chestionarea conducerii şcolii, a diriginţilor
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Ce trebuie dovedit?
Continuarea studiilor sau, după caz, încadrarea în muncă în
domeniul pentru care au fost pregătiţi, a tuturor absolvenţilor
învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial şi cel puţin a 75%
dintre absolvenţii învăţământului liceal, profesional şi postliceal, în
primul an de la absolvire
Dovezi/ surse ale dovezii:
Discuţii cu cadre didactice despre anumiţi elevi
Asistenţa la orele de evaluare
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Discuţii cu părinţii, beneficiarii
Asistenţă la ora în care se comunică rezultatele
Observarea directă
Chestionarea conducerii şcolii, a diriginţilor
Aplicarea testelor de evaluare la toate clasele de la acelaşi nivel
Ce trebuie dovedit?
Rezultate deosebite obţinute de către educabili la oricare dintre
disciplinele de studiu prevăzute în curriculumul naţional,
transdisciplinar sau în domeniul activităţilor extracurriculare.
Participarea cu rezultate deosebite la concursurile şi competiţiile
desfăşurate în afara şcolii (pe plan local, regional sau naţional).

DOMENIUL: B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
Criteriul: b) rezultatele învăţării
Indicatorul 29 – Evaluarea rezultatelor activităţilor extracurriculare
(extra-clasă şi extraşcolare)

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
2.1.1. Planificarea activităţilor
extracurriculare cu implicarea
cadrelor didactice, a elevilor,
a părinţilor şi a altor membri
ai comunităţii

2.1.2. Popularizarea
activităţilor extracurriculare în
rândul personalului şcolii, al
elevilor, al părinţilor şi al altor
purtători de interese relevanţi
2.1.3. Înregistrarea
rezultatelor la activităţile
extracurriculare prezente în
oferta şcolii, inclusiv a
impactului acestor activităţi
asupra grupurilor-ţintă

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planificări ale activităţilor extracurriculare din care
să reiasă implicarea elevilor, părinţilor, cadrelor
didactice
Interviuri/ chestionare aplicate cadrelor didactice,
elevilor, părinţilor şi altor reprezentanţi ai
comunităţii
Ce trebuie dovedit?
Se verifică existenţa şi actualitatea documentelor de
proiectare a activităţilor extraşcolare
Corelarea activităţilor extracurriculare cu proiectul
de dezvoltare şi cu planul operaţional/ planul
managerial.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Dovezi ale popularizării activităţilor extracurriculare:
afişe, diplome, medalii, trofee, fotografii, articole de
presă etc.
Ce trebuie dovedit?
Nivelul cunoaşterii activităţii unităţii şcolare în
comunitate
Dovezi/ surse ale dovezii:
Înregistrări/ consemnări ale rezultatelor la activităţile
extracurriculare
Ce trebuie dovedit?
Existenţa înregistrărilor privind realizarea
activităţilor extracurriculare
Existenţa dovezilor privind impactul activităţilor
extracurriculare asupra participanţilor şi în
comunitate

Referinţă/ Calitate
descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
referinţă

Participarea cadrelor
didactice, a educabililor, a
părinţilor şi a altor membri
ai comunităţii la activităţile
extracurriculare a crescut
numeric şi procentual.

Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea reprezentanţilor comunităţii, a conducerii şcolii, a
părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Participarea absolvenţilor la activităţile extracurriculare.

Furnizorul de educaţie
evidenţiază contribuţia
directă şi efectivă a fiecărei
activităţi extracurriculare la
realizarea scopurilor şi
obiectivelor stabilite prin
politicile educaţionale şi
documentele programatice
de la nivel naţional,
judeţean sau local.

Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea reprezentanţilor comunităţii, a conducerii şcolii, a
părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Existenţa şi ponderea activităţilor extracurriculare care se
referă la dezvoltarea fizică sănătoasă, integrală şi armonioasă a
educabililor
Existenţa activităţilor extracurriculare referitoare la protecţia
mediului
Utilizarea, în activitatea şcolară şi extraşcolară, a rezultatelor
proiectelor naţionale sau internaţionale în care şcoala este/ a
fost implicată
Existenţa activităţilor extracurriculare realizate la propunerea
educabililor sau a părinţilor
Existenţa activităţilor extracurriculare realizate în limbi străine
(cercuri de literatură, de cultură şi civilizaţie, de teatru,
publicaţii proprii etc.)
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DOMENIUL: B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
Criteriul: c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
Indicatorul 30 – Activitatea ştiinţifică

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
1.1.1. Utilizarea rezultatelor
cercetării ştiinţifice (realizate la
nivel local, naţional sau
internaţional) pentru îmbunătăţirea
performanţelor şcolare

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

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Dovezi ale modului în care rezultatele cercetării
ştiinţifice au fost utilizate în şcoală pentru
îmbunătăţirea performanţelor şcolare: noi metode
şi procedee didactice, soft-uri educaţionale,
rezultate ale unor experimente, studii de
specialitate, noi manuale şi auxiliare curriculare
etc.
Ce trebuie dovedit?
Existenţa preocupării conducerii şcolii şi a
colectivului de cadre didactice pentru cercetare
ştiinţifică ce poate fi dovedită faptic şi scriptic
Dovezi/ surse ale dovezii:
Dovezi ale iniţierii sau participării unor
reprezentanţi ai şcolii la proiecte de cercetare
ştiinţifică sau de dezvoltare: contracte,
parteneriate, certificate, diplome etc.
Ce trebuie dovedit?
Existenţa preocupării conducerii şcolii şi a
colectivului de cadre didactice pentru cercetare
ştiinţifică ce poate fi dovedită faptic şi scriptic

Referinţă/ Calitate descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Participarea cadrelor
didactice la activitatea de
cercetare ştiinţifică
desfăşurată la nivelul
unităţii şcolare sau la nivel
local, regional, naţional sau
internaţional a crescut
numeric şi procentual.

Cadrele didactice valorifică
în activitatea educaţională
rezultatele cercetării de
profil, desfăşurată la nivel
local, regional, naţional sau
internaţional.
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor
de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea conducerii şcolii
Asistenţă la lecţii-urmărirea cu precădere a modului în
care sunt valorificate rezultatele cercetării
Ce trebuie dovedit?
Iniţierea de proiecte de cercetare proprii în domeniul
educaţional sau în domenii conexe
Organizarea sistematică, în şcoală, a unor manifestări
ştiinţifice cu participarea elevilor şi a cadrelor didactice
Participarea personalului didactic şi de conducere la
programe masterale şi doctorale
Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea conducerii şcolii
Asistenţă la lecţii-urmărirea cu precădere a modului în
care sunt valorificate rezultatele cercetării
Ce trebuie dovedit?
Sunt verificate elementele care atestă valorificarea
rezultatelor cercetării de profil desfăşurată de cadrele
didactice

DOMENIUL: B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
Criteriul: c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
Indicatorul 31 – Activitatea metodică a cadrelor didactice

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
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
1.2.2. Participarea cadrelor
didactice şi a personalului de
conducere la activităţile metodice
de la nivelul localităţii şi judeţului

1.2.3. Realizarea activităţilor
metodice în unitatea de
învăţământ, cu participarea
cadrelor didactice şi de conducere
din şcoală şi din afara ei
1.2.4. Existenţa documentelor
privind activităţile metodice
realizate în unitatea de
învăţământ sau la care au
participat cadrele didactice

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor
de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Documentele/ dosarele colectivelor de catedră şi ale
celorlalte comisii organizate în şcoală
Ce trebuie dovedit?
Activitatea colectivelor de catedră şi a comisiilor metodice
din şcoală
Dovezi/ surse ale dovezii:
Documente manageriale
Dovezi ale participării la activităţi metodice: adeverinţe,
certificate, diplome, suporturi de curs, procese verbale sau
alte dovezi ale întâlnirilor metodice organizate în şcoală,
localitate, judeţ etc.
Ce trebuie dovedit?
Rezultatele participării cadrelor didactice şi a personalului
de conducere la activităţile metodice de la nivelul localităţii,
al judeţului sau de la nivel naţional
Dovezi/ surse ale dovezii:
Dovezi ale iniţierii şi realizării activităţilor metodice:
procese verbale, suporturi de curs etc.
Ce trebuie dovedit?
Rezultatele activităţilor metodice organizate în şcoală
Dovezi/ surse ale dovezii:
Documente manageriale
Dovezi ale participării la activităţi metodice: adeverinţe,
certificate, diplome, suporturi de curs, procese verbale sau
alte dovezi ale întâlnirilor metodice organizate în şcoală,
localitate, judeţ etc.
Ce trebuie dovedit?
Evidenţa activităţilor metodice organizate în şcoală şi a
participării cadrelor didactice şi a personalului de
conducere la activităţile metodice
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Referinţă/ Calitate
descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Participarea cadrelor
didactice la activităţile
metodice desfăşurate la
nivel teritorial (cu lecţii
demonstrative, referate,
prezentări etc.) a crescut
numeric şi procentual.
Cadrele didactice
valorifică în activitatea
educaţională rezultatele
participării la activităţile
metodice.

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea şefilor de catedră, a conducerii şcolii
Ce trebuie dovedit?
Iniţierea sistematică a unor activităţi metodice la nivel
zonal/ regional
Dobândirea, de către unitatea şcolară, a statutului de
centru de resurse/ centru metodic la nivel zonal,
regional sau naţional
Dovezi/ surse ale dovezii:
Asistenţe la lecţii-urmărirea cu precădere a
elementelor care vizează aplicarea rezultatelor
participării la activităţile metodice
Ce trebuie dovedit?
Urmărirea aplicării în activitatea curentă a cadrelor
didactice a rezultatelor participării la activităţile
metodice
Valorificarea participării personalului didactic şi de
conducere la activităţile metodice prin ateliere de
lucru la nivel de catedră/ comisie metodică

DOMENIUL: B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
Criteriul: d) activitatea financiară a organizaţiei
Indicatorul 32 – Constituirea bugetului şcolii

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel obligatoriu
1.1.1. Constituirea bugetului unităţii
de învăţământ în conformitate cu
prevederile legale în vigoare,
indicându-se sursele de finanţare
1.1.2. Adecvarea bugetului prognozat
la proiectul de dezvoltare al unităţii
de învăţământ

1.1.3. Existenţa unor demersuri
concrete pentru diversificarea şi/ sau
suplimentarea surselor de finanţare

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)

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Bugetul şcolii
PDI
Ce trebuie dovedit?
Identificarea clară a contribuţiei fiecărei surse de finanţare la
bugetul şcolii
Dovezi/ surse ale dovezii:
Bugetul şcolii
PDI
Ce trebuie dovedit?
Adecvare a bugetului prognozat la PDI – suficienţa resurselor
financiare prognozate pentru realizarea ţintelor strategice
Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI
Contracte de sponsorizare de donaţie, de parteneriat etc.
Ce trebuie dovedit?
Existenţa demersurilor de diversificare/ suplimentare a
surselor de finanţare – sponsorizări, donaţii, parteneriate,
participări la proiecte europene, obţinerea de granturi etc.
Utilizarea fondurilor suplimentare pentru aplicarea proiectului
de dezvoltare şi a planurilor operaţionale/ manageriale
Dovezi/ surse ale dovezii:
Facturi fiscale, contracte de achiziţii şi alte dovezi privind
dezvoltarea bazei materiale.
Ce trebuie dovedit?
Verificarea alocării procentului de 25% din bugetul şcolii pentru
dezvoltarea bazei materiale.

66

Referinţă/ Calitate descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Procesul de proiectare bugetară
este transparent.

Furnizorul de educaţie asigură
implicarea partenerilor
comunitari şi a beneficiarilor
relevanţi în proiectarea bugetară.

Dovezi/ surse ale dovezii pentru
îndeplinirea standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea partenerilor comunitari
Ce trebuie dovedit?
Bugetul şcolii este constituit în mod
transparent.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea partenerilor comunitari
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unor surse de finanţare
extrabugetară pe termen mediu şi
lung (contracte de sponsorizare,
parteneriate, proiecte comune)

DOMENIUL: B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
Criteriul: d) activitatea financiară a organizaţiei
Indicatorul 33 – Execuţia bugetară

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel obligatoriu
1.2.1. Asigurarea activităţilor financiar contabile, de control şi de audit financiar
cu personal propriu sau prin
achiziţionarea serviciilor de specialitate

1.2.2. Realizarea execuţiei bugetare în
conformitate cu reglementările legale

1.2.3. Corelarea execuţiei bugetare cu
proiectul de dezvoltare şi cu planul anual
de implementare

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

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Dosarele personale ale salariaţilor proprii sau contracte
de prestări servicii (în cazul în care acest serviciu este
externalizat)
Rapoarte de control financiar
Ce trebuie dovedit?
Realizarea activităţii financiar-contabile fără întârzieri
majore şi respectând prevederile legale
Dovezi/ surse ale dovezii:
Rezultatul exerciţiului financiar
Documente financiar-contabile
Ce trebuie dovedit?
Realizarea activităţii financiar-contabile fără întârzieri
majore şi respectând prevederile legale
Dovezi/ surse ale dovezii:
Bugetul şcolii
PDI
Ce trebuie dovedit?
Finanţarea programelor şi activităţilor prevăzute în
proiectul de dezvoltare şi în planurile operaţionale/
manageriale.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Bugetul şcolii
Ce trebuie dovedit?
Verificarea utilizării procentului de 25% din bugetul
şcolii pentru dezvoltarea bazei materiale
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Referinţă/ Calitate descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Procesul de execuţie bugetară este
transparent, iar rapoartele financiare
sunt publice.

Nu există/ a scăzut numărul
neconformităţilor constatate de
organismele de control financiar.

Dovezi/ surse ale dovezii pentru
îndeplinirea standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea rapoartelor financiare
Chestionarea contabilului
Ce trebuie dovedit?
Rapoartele financiare sunt publice.

Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea rapoartelor financiare
Chestionarea contabilului
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unor politici sistematice de
sporire a eficienţei educaţionale prin
diminuarea cheltuielilor/
economisirea resurselor

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Criteriul: a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Indicatorul 34 – Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare
instituţională

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
1.1.1. Realizarea
procedurilor şi utilizarea
instrumentelor de
autoevaluare instituţională
care respectă prevederile
legale

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

1.1.3. Realizarea, în ultimii
trei ani, cel puţin a unui
ciclu de autoevaluare –
optimizare

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Proceduri şi instrumente de autoevaluare
Dosarul Comisiei de evaluarea şi asigurarea calităţii
Ce trebuie dovedit?
Utilizarea unui manual/ ghid de autoevaluare (dintre
cele recomandate sau realizat în unitatea şcolară)
Realizarea procedurilor şi utilizarea instrumentelor de
autoevaluare pentru toate domeniile şi criteriile
prevăzute de lege
Utilizarea standardelor naţionale ca repere pentru
autoevaluare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Proceduri şi instrumente de autoevaluare
Dosarul Comisiei de evaluarea şi asigurarea calităţii
Ce trebuie dovedit?
Impactul autoevaluării asupra optimizării activităţii în
domeniile şi criteriile prevăzute de lege

Dovezi/ surse ale dovezii:
Planuri, instrumente de monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
PDI, planuri operaţionale/ manageriale.
Dosarul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Ce trebuie dovedit?
Impactul autoevaluării asupra documentelor
programatice – PDI, planuri operaţionale/ manageriale

Referinţă/ Calitate descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Furnizorul de educaţie
utilizează proceduri de
autoevaluare proprii/ adaptate
pentru domeniile şi criteriile
prevăzute de lege

Furnizorul de educaţie
utilizează proceduri de analiză
a culturii organizaţionale.

Furnizorul de educaţie
promovează sistematic
valorile cheie ale organizaţiei
şcolare.
Procedurile de autoevaluare
sunt realizate cu participarea
beneficiarilor relevanţi pentru
unitatea şcolară.
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a modului în care se realizează evaluarea
internă
Chestionarea coordonatorului CEAC, a conducerii şcolii
Observarea directă a utilizării procedurii de evaluare
sistematică a satisfacţiei personalului, precum şi a măsurilor
luate în acest sens
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unui manual propriu/ adaptat de autoevaluare
Existenţa unei structuri interne de management şi/ sau de
audit intern al calităţii
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a modului în care se realizează evaluarea
internă
Chestionarea coordonatorului CEAC, a conducerii şcolii
Observarea directă a utilizării procedurii de evaluare
sistematică a satisfacţiei personalului, precum şi a măsurilor
luate în acest sens
Ce trebuie dovedit?
Cultura organizaţională este analizată .
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Ce trebuie dovedit?
Sunt elemente care atestă promovarea valorilor cheie ale
organizaţiei furnizoare de educaţie.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a modului în care se realizează evaluarea
internă
Chestionarea coordonatorului CEAC, a conducerii şcolii
Observarea directă a utilizării procedurii de evaluare
sistematică a satisfacţiei personalului, precum şi a măsurilor

Rezultatele autoevaluării şi
ale evaluărilor externe sunt
folosite în planificarea,
realizarea şi revizuirea
activităţilor şi procedurilor de
asigurare şi de îmbunătăţire a
calităţii.

Furnizorul de educaţie
utilizează proceduri de
evaluare sistematică a
satisfacţiei educabililor,
părinţilor şi altor beneficiari
relevanţi.

Furnizorul de educaţie
utilizează proceduri de
evaluare sistematică a
satisfacţiei personalului.
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luate în acest sens
Ce trebuie dovedit?
Utilizarea iniţiativelor membrilor comunităţii în optimizarea
procedurilor proprii de autoevaluare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a modului în care se realizează evaluarea
internă
Chestionarea coordonatorului CEAC, a conducerii şcolii
Observarea directă a utilizării procedurii de evaluare
sistematică a satisfacţiei personalului, precum şi a măsurilor
luate în acest sens
Ce trebuie dovedit?
Sunt elemente care atestă folosirea rezultatelor evaluării
externe şi ale evaluării interne în planificarea, realizarea şi
revizuirea activităţilor şi procedurilor de asigurare şi de
îmbunătăţire a calităţii.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a modului în care se realizează evaluarea
internă
Chestionarea coordonatorului CEAC, a conducerii şcolii
Observarea directă a utilizării procedurii de evaluare
sistematică a satisfacţiei personalului, precum şi a măsurilor
luate în acest sens
Ce trebuie dovedit?
Va fi măsurat nivelul de satisfacţie faţă de următoarele
aspecte:
• documentele programatice;
• oferta educaţională;
• managementul unităţii şcolare;
• activităţile de orientare şi consiliere;
• dotarea, funcţionalitatea şi accesibilitatea spaţiilor şcolare,
administrative şi auxiliare;
• accesul la materiale şi mijloace de învăţământ şi auxiliare
curriculare;
• dotarea şi accesul la bibliotecă/ centrul de documentare şi
informare;
• dotarea şi utilizarea TIC;
• activitatea personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic;
• activitatea şcolară – activităţile de predare, învăţare şi
evaluare – precum şi faţă de activităţile extracurriculare;
• funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă
a calităţii.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a modului în care se realizează evaluarea
internă
Chestionarea coordonatorului CEAC, a conducerii şcolii
Observarea directă a utilizării procedurii de evaluare
sistematică a satisfacţiei personalului, precum şi a măsurilor
luate în acest sens
Ce trebuie dovedit?
Va fi măsurat nivelul de satisfacţie faţă de următoarele

Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în
ultimii 3 ani/ de la ultima
evaluare externă, privind
nivelul de satisfacţie a
personalului şi a beneficiarilor
faţă de activitatea şcolii.
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aspecte:
- documentele programatice;
- politicile de personal şi de evaluare a personalului;
- oferta educaţională;
- managementul unităţii şcolare;
- activităţile de orientare şi consiliere;
- dotarea, funcţionalitatea şi accesibilitatea spaţiilor
şcolare, administrative şi auxiliare;
- accesul la echipamente, facilităţi şi resurse educaţionale;
- dotarea şi accesul la bibliotecă/ centrul de documentare şi
informare;
- dotarea şi utilizarea TIC;
- accesul la programe de dezvoltare profesională;
- funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea
internă a calităţii.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a modului în care se realizează evaluarea
internă
Chestionarea coordonatorului CEAC, a conducerii şcolii
Observarea directă a utilizării procedurii de evaluare
sistematică a satisfacţiei personalului, precum şi a măsurilor
luate în acest sens
Ce trebuie dovedit?
Nivelul de satisfacţie a personalului şi a beneficiarilor faţă de
activitatea şcolii înregistrează progres.

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Criteriul: a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Indicatorul 35 – Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de
asigurare a calităţii

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
2.1.1. Funcţionarea procedurilor
interne de asigurare a calităţii (de
proiectare, de monitorizare, de
evaluare, de revizuire)

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

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare

Referinţă/ Calitate descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de referinţă

Dovezi/ surse ale dovezii:
Dosarul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii
Planuri, instrumente de monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
Ce trebuie dovedit?
Existenţa procedurilor privind îmbunătăţirea calităţii
– de exemplu, privind abordarea „punctelor slabe”
rezultate din autoevaluare

Ţintele strategice, activităţile specifice
şi procedurile privind îmbunătăţirea
calităţii sunt cuprinse în documentele
programatice.

Dovezi/ surse ale dovezii:
Dosarul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii
Planuri, instrumente de monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
elevilor, părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Existenţa dovezilor privind consultarea cadrelor
didactice, a elevilor şi, după caz, a părinţilor în
privinţa deciziilor majore luate la nivelul unităţii
şcolare
Corelarea propunerilor cadrelor didactice, părinţilor
şi elevilor cu documentele programatice şi cu
deciziile majore

Procedurile fundamentale (pentru
procesele fundamentale, de
comunicare internă, decizie şi
raportare, de identificare şi de
prevenire a perturbărilor majore, de
control al documentelor şi al
înregistrărilor, de monitorizare,
evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a
calităţii) sunt cunoscute şi aplicate de
către personalul unităţii şcolare.

Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea unui membru al CA, a personalului
şcolii privind procedurile fundamentale
Discuţii cu angajaţii la nivel local sau regional
Ce trebuie dovedit?
Certificarea sistemului de management al calităţii
conform modelelor naţionale şi internaţionale
recunoscute.
Participarea la reţele naţionale/ internaţionale de
excelenţă sau de bune practici
Participarea unităţii şcolare la premiile naţionale/
europene de calitate/ excelenţă
Existenţa unor sisteme de consiliere/ consultanţă
pentru absolvenţi
Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea unui membru al CA, a personalului
şcolii privind procedurile fundamentale
Discuţii cu angajaţii la nivel local sau regional
Ce trebuie dovedit?
Existenţa procedurilor de informare a
principalelor categorii de beneficiari
Existenţa cel puţin a unei proceduri scrise de
comunicare internă, de decizie şi raportare
pentru fiecare structură prevăzută în organigramă
Existenţa procedurilor de gestionare a situaţiilor
de criză (cutremur, inundaţie etc.)
Existenţa procedurilor pentru acoperirea orelor în
cazul absenţei neaşteptate a cadrelor didactice,
grevă etc.
Existenţa procedurilor pentru intervenţia în cazul
defectării instalaţiilor, al declanşării unor
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2.1.3. Existenţa procedurilor de
colectare regulată a feedbackului din partea elevilor şi a altor
factori interesaţi interni şi externi

Dovezi/ surse ale dovezii:
Planuri de îmbunătăţire continuă
Planuri, instrumente de monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
Ce trebuie dovedit?
Colectarea regulată a opiniilor purtătorilor majori de
interese din şcoală (elevi, părinţi, cadre didactice) şi
din comunitate
Existenţa rapoartelor/ sintezelor publice privind
opiniile purtătorilor de interese

Angajatorii relevanţi la nivel local sau
regional sunt implicaţi în asigurarea şi
îmbunătăţirea calităţii la unităţile
şcolare care oferă calificări
profesionale.
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epidemii sau a altor situaţii de urgenţă
Existenţa procedurilor de control al conformităţii
completării documentelor şcolare şi actelor de
studii
Existenţa procedurilor privind documentele şi
înregistrările (intrate, ieşite şi de uz intern):
înregistrare, circuit, monitorizarea efectelor
utilizării documentelor (aplicarea deciziei,
realizarea activităţilor specificate în documentele
respective etc.)
Aplicarea de către toate cadrele didactice a
procedurilor privind procesele fundamentale de
la nivelul unităţii şcolare
Cunoaşterea procedurilor privind procesele
fundamentale de la nivelul unităţii şcolare de
majoritatea elevilor şi a părinţilor
Monitorizarea aplicării întocmai a procedurilor
stabilite şi identificarea neconformităţilor
Monitorizarea adecvării şi eficienţei procedurilor
interne şi iniţierea, dacă este cazul, a acţiunilor
corective
Aplicarea recomandărilor de îmbunătăţire a
procedurilor şi a aplicării acestora
Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea unui membru al CA, a personalului
şcolii privind procedurile fundamentale
Discuţii cu angajaţii la nivel local sau regional
Ce trebuie dovedit?
Legătura cu angajatorii este una reală şi reiproc
avantajoasă.

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Criteriul: a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Indicatorul 36 – Dezvoltarea profesională a personalului

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
2.2.1. Existenţa strategiei de
dezvoltare managerială şi de
dezvoltare profesională pentru
personalului de conducere,
respectiv pentru personalul
didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic

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

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI, planuri operaţionale/ manageriale
Planuri de îmbunătăţire a calităţii
Programe de dezvoltare profesională
Ce trebuie dovedit?
Cuprinderea întregului personal în programe de
dezvoltare managerială şi profesională
Obiectivele strategiei de dezvoltare profesională şi
managerială sunt fundamentate pe diferitele forme
de evaluare a personalului – evaluarea anuală,
inspecţii etc.

Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI, planuri operaţionale/ manageriale
Planuri de îmbunătăţire a calităţii
Programe de dezvoltare profesională
Ce trebuie dovedit?
Obiectivele strategiei de dezvoltare profesională şi
managerială sunt fundamentate pe finalităţile din
documentele programatice (ţintele strategice şi
obiective).

Referinţă/ Calitate
descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Evaluarea activităţii
profesionale a personalului
utilizează criterii, metode şi
instrumente cunoscute de
către cei implicaţi.

Observarea activităţii
curente şi feedback-ul
primit de la beneficiarii
relevanţi şi de la
personalul şcolii sunt
utilizate pentru revizuirea
strategiilor şi a planurilor
privind dezvoltarea
profesională.
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de
referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea personalului, a conducerii şcolii
Asistenţe la lecţii-– urmărirea cu precădere a modului de
aplicare a rezultatelor participării la formarea continuă
Observarea directă a modului în care conducerea şcolii
monitorizează sistematic aceste aspecte
Ce trebuie dovedit?
Includerea strategiei de evaluare a personalului în
documentele programatice
Existenţa unei strategii de motivare a personalului,
fundamentată pe valorile dominante şi scopurile/ ţintele
strategice din documentele programatice
Afişarea fişelor şi a celorlalte instrumente de evaluare a
activităţii personalului la începutul perioadei de evaluare
Informarea sistematică a personalului privind criteriile,
metodele şi instrumentele de evaluare a activităţii
Existenţa programelor individualizate de dezvoltare
profesională şi personală pentru angajaţii unităţii şcolare
Susţinerea financiară (pe bază de contract) a participării
personalului didactic şi de conducere la programe masterale
şi doctorale şi/ sau la programe de formare şi dezvoltare
profesională în ţară şi străinătate
Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea personalului, a conducerii şcolii
Asistenţe la lecţii-– urmărirea cu precădere a modului de
aplicare a rezultatelor participării la formarea continuă
Observarea directă a modului în care conducerea şcolii
monitorizează sistematic aceste aspecte
Ce trebuie dovedit?
Sunt elemente care atestă utilizarea feedback-ul primit de la
beneficiarii relevanţi şi de la personalul şcolii.

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

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

Corelarea strategiei de dezvoltare managerială şi
profesională cu oferta educaţională
Dovezi/ surse ale dovezii:
Diplome, certificate, adeverinţe, contracte de
parteneriat, programe ale reuniunilor, meselor
rotunde, seminarelor, conferinţelor etc.
Ce trebuie dovedit?
Înregistrarea participărilor la programe academice
şi de formare, la întâlniri, mese rotunde, conferinţe,
în diverse parteneriate etc.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Diplome, certificate, adeverinţe
Ce trebuie dovedit?
Raportul dintre programele de dezvoltare
managerială şi profesională la care a participat
personalul şcolii (inclusiv cele finalizate cu
adeverinţe de participare) şi cele finalizate cu
diplome, certificate, adeverinţe de absolvire

Aplicarea în activitatea
didactică a rezultatelor
participării la programele
de formare continuă şi de
dezvoltare profesională
este monitorizată
sistematic.

Aplicarea în activitatea
didactică a rezultatelor
participării la activităţile
metodice şi ştiinţifice este
monitorizată sistematic.
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Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea personalului, a conducerii şcolii
Asistenţe la lecţii-urmărirea cu precădere a modului de
aplicare a rezultatelor participării la formarea continuă
Observarea directă a modului în care conducerea şcolii
monitorizează sistematic aceste aspecte
Ce trebuie dovedit?
Sunt elemente care atestă monitorizarea aplicării în
activitatea didactică a rezultatelor participării la programele
de formare continuă şi de dezvoltare profesională
Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea personalului, a conducerii şcolii
Asistenţe la lecţii-urmărirea cu precădere a modului de
aplicare a rezultatelor participării la formarea continuă
Observarea directă a modului în care conducerea şcolii
monitorizează sistematic aceste aspecte
Ce trebuie dovedit?
Sunt elemente care atestă monitorizarea aplicării în
activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile
metodice şi ştiinţifice.

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Criteriul: b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
Indicatorul 37 – Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de
dezvoltare

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
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
1.1.2. Existenţa unor proceduri
interne de identificare a
punctelor tari şi a celor slabe, a
oportunităţilor şi ameninţărilor

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Dosarul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii
Planuri, instrumente de monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
Ce trebuie dovedit?
Existenţa procedurilor interne de revizuire a PDI, a
planurilor operaţionale/ manageriale şi a ofertei
educaţionale care iau în considerare rezultatele
autoevaluării şi ale evaluărilor externe (inclusiv ale
diferitelor tipuri de inspecţie)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Dosarul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii
Planuri, instrumente de monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
Ce trebuie dovedit?
Procedurile interne de revizuire a PDI, a planurilor
operaţionale/ manageriale şi a ofertei educaţionale
cuprind aplicarea unor instrumente formalizate de
diagnoză (analiza SWOT, PEST etc.)

Referinţă/ Calitate descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Personalul şi categoriile relevante
de beneficiari sunt implicate în
revizuirea ofertei educaţionale şi a
proiectului de dezvoltare.

„Benchmarking-ului” (compararea
cu buna practică în domeniu) este
utilizat pentru optimizarea ofertei
educaţionale şi a proiectului de
dezvoltare.
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea personalului şi a categoriilor relevante
de beneficiari
Ce trebuie dovedit?
Consultarea sistematică a Comitetului/Asociaţiei
părinţilor şi a Consiliului elevilor în revizuirea
proiectului de dezvoltare şi a ofertei educaţionale,
precum şi în privinţa îmbunătăţirii calităţii

Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea personalului şi a categoriilor relevante
de beneficiari
Ce trebuie dovedit?
Utilizarea în justificarea obiectivelor de dezvoltare a
comparării propriilor performanţe cu cele
recunoscute ca superioare şi cu cele mai bune
practici în domeniu
Promovarea unei politici proprii de protecţie a
mediului, de educaţie interculturală sau în orice
domeniu inovativ pe baza bunelor practici existente
pe plan naţional sau internaţional
Participarea la „reţele de excelenţă” şi la proiecte
naţionale sau internaţionale de benchmarking

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Criteriul: c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a învăţării
Indicatorul 38 – Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a
evaluării învăţării

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
1.1.1. Datele privind progresul şi
dezvoltarea elevilor se culeg şi se
înregistrează în mod sistematic

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Baze de date, cataloage, registre matricole
Dosarul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii.
Dosarele comisiilor metodice
Ce trebuie dovedit?
Progresul elevilor este înregistrat de fiecare
cadru didactic, la fiecare disciplină.
Existenţa unor sinteze şi rapoarte periodice (cel
puţin semestriale) privind evoluţia rezultatelor
şcolare

Referinţă/ Calitate descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Furnizorul de educaţie revizuieşte
procedurile de evaluare a
rezultatelor învăţării pe baza
analizei progresului şi a feedbackului obţinut de la beneficiarii
relevanţi.
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observare directă
Chestionarea şefilor de catedră, a benefiarilor
relevanţi
Aplicarea de teste de evaluare elevilor
Discuţii cu consilierul şcolii
Ce trebuie dovedit?
Atingerea scopurilor şi obiectivelor privind
îmbunătăţirea rezultatelor învăţării şi a modalităţilor
de evaluare a acestora din cadrul documentelor
programatice
Optimizarea permanentă a portofoliului
instrumentelor de evaluare pentru fiecare arie
curriculară pe baza feedback-ului obţinut
Optimizarea strategiilor, procedurilor şi
instrumentelor de evaluare pe baza analizei
comparative a rezultatelor evaluării, realizată la
nivelul ariei curriculare
Existenţa procedurilor de alertă timpurie şi acţiune
remedială în cazul declinului privind indicatorii de
sistem (SNIE)
Promovarea evaluării individualizate prin accentuarea
progresului individual şi evitarea comparaţiilor cu alţi
educabili
Utilizarea rezultatelor evaluării pentru realizarea unor
activităţi individualizate de dezvoltare pentru
educabilii capabili de performanţe deosebite
Susţinerea financiară a participării elevilor la
competiţii şi concursuri regionale, naţionale şi
internaţionale

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

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

Dovezi/ surse ale dovezii:
Baze de date, cataloage, registre matricole
Dosarul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii
Dosarele comisiilor metodice.
Strategii şi programe remediale/ de dezvoltare
Ce trebuie dovedit?
Existenţa dovezilor privind cuprinderea elevilor în
programe de recuperare sau de dezvoltare şi
privind progresele înregistrate de aceştia
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planuri, instrumente de monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
elevilor, părinţilor şi altor reprezentanţi ai
comunităţii
Ce trebuie dovedit?
Existenţa dovezilor privind aplicarea unor
instrumente de evaluare a satisfacţiei purtătorilor
de interese
Aplicarea regulată a acestor instrumente
Sinteza şi utilizarea rezultatelor obţinute în
optimizarea activităţii instituţiei şcolare

Furnizorul de educaţie utilizează
proceduri speciale de evaluare şi
de înregistrare a rezultatelor
evaluării pentru grupurile
vulnerabile/ în situaţie de risc.

Furnizorul de educaţie utilizează
proceduri speciale de evaluare şi
de orientare pentru educabilii
capabili de performanţă.

Beneficiarii relevanţi participă la
planificarea, realizarea şi
îmbunătăţirea procedurilor de
evaluare a rezultatelor învăţării.
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Dovezi/ surse ale dovezii:
Observare directă
Chestionarea şefilor de catedră, a beneficiarilor
relevanţi
Aplicarea de teste de evaluare elevilor
Discuţii cu consilierul şcolii
Ce trebuie dovedit?
Sunt utilizate proceduri speciale de evaluare şi de
înregistrare a rezultatelor evaluării pentru grupurile
vulnerabile/ în situaţie de risc.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observare directă
Chestionarea şefilor de catedră, a beneficiarilor
relevanţi
Aplicarea de teste de evaluare elevilor
Discuţii cu consilierul şcolii
Ce trebuie dovedit?
Sunt utilizate proceduri speciale de evaluare şi de
orientare pentru educabilii capabili de performanţă.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observare directă
Chestionarea beneficiarilor
Ce trebuie dovedit?
Comunicarea către educabili şi părinţi a ţintelor
educaţionale şi a măsurilor remediale în caz de
nereuşită şcolară
Comunicarea către educabili şi părinţi a ţintelor
educaţionale pentru programele de dezvoltare
adresate preşcolarilor/ elevilor capabili de
performanţă
Implicarea elevilor şi a părinţilor în planificarea
activităţilor remediale sau de dezvoltare
Promovarea sistematică, în şcoală şi în comunitate, a
progreselor şi a rezultatelor deosebite obţinute de
către educabili

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Criteriul: d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului
profesoral
Indicatorul 39 – Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
1.1.1. Existenţa unor criterii,
metodologii şi instrumente clare şi
transparente de evaluare periodică
a personalului didactic

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

1.1.3. Adecvarea criteriilor,
metodologiilor şi instrumentelor
de evaluare a personalului la tipul

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planuri, instrumente de monitorizare şi
evaluare, rapoarte etc.
Dosare de personal
Ce trebuie dovedit?
Aplicarea criteriilor şi a instrumentelor stabilite
de legislaţia în vigoare privind evaluarea
întregului personal
Utilizarea complementară a autoevaluării şi a
evaluării personalului

Dovezi/ surse ale dovezii:
Planuri, instrumente de monitorizare şi
evaluare, rapoarte etc.
Dosare de personal
Ce trebuie dovedit?
În urma autoevaluării şi evaluării realizate de
conducerea şcolii, fiecare cadru didactic
dispune de un plan individual de remediere a
punctelor slabe în ceea ce priveşte propria
activitate cu elevii
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planuri, instrumente de monitorizare şi
evaluare, rapoarte etc.

Referinţă/ Calitate descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Evaluarea fiecărui cadru didactic
se realizează folosind metode şi
instrumente multiple (cel puţin
două metode şi/ sau
instrumente)

Evaluarea corpului profesoral
foloseşte indicatori privind
rezultatele obţinute şi progresul
educabililor

Evaluarea corpului profesoral se
bazează pe feedback-ul obţinut
de la beneficiarii relevanţi
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor
de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea cadrelor didactice, a conducerii şcolii
Ce trebuie dovedit?
Existenţa criteriilor şi a instrumentelor de evaluare a
corpului profesoral privind fructificarea participării la
programele de formare/ dezvoltare profesională, inclusiv
la activităţile metodice
Existenţa criteriilor şi a instrumentelor de evaluare a
corpului profesoral privind creativitatea şi inovaţia
didactică şi legate de fructificarea participării la programe
de cercetare (internaţionale, naţionale, locale sau proprii)
Existenţa criteriilor şi a instrumentelor de evaluare a
corpului profesoral legate de fructificarea participării la
programe de parteneriat la nivel naţional şi/ sau
internaţional
Introducerea unui sistem de inter-evaluare periodică a
corpului profesoral
Creşterea ponderii personalului implicat în schimburi
internaţionale
Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea cadrelor didactice, a conducerii şcolii
Ce trebuie dovedit?
Existenţa criteriilor de evaluare privind recompensarea
rezultatelor deosebite obţinute cu educabilii şi a
progresului acestora

Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea cadrelor didactice, a conducerii şcolii
Ce trebuie dovedit?

de unitate de învăţământ şi la
proiectul de dezvoltare în curs

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

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

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

Ce trebuie dovedit?
Adaptarea metodelor şi a instrumentelor de
evaluare a personalului la specificul unităţii
şcolare
Concordanţa între instrumentele de evaluare a
personalului, direcţia de dezvoltare
instituţională abordată de unitate de învăţământ
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planuri, instrumente de monitorizare şi
evaluare, rapoarte etc.
Dosare de personal
Ce trebuie dovedit?
Aplicarea criteriilor şi a instrumentelor stabilite
de legislaţia în vigoare privind evaluarea tuturor
categoriilor de personal
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planuri, instrumente de monitorizare şi
evaluare, rapoarte etc.
Dosare de personal
Ce trebuie dovedit?
Existenţa dovezilor privind progresul în
dezvoltarea profesională: dobândirea unor noi
calificări sau competenţe, însuşirea şi aplicarea
unor noi metode şi tehnici etc.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planuri, instrumente de monitorizare şi
evaluare, rapoarte, portofolii etc.
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unor proceduri de inserţie
profesională (mentorat, monitorizare,
interasistenţe etc.) pentru cadrele didactice noi
sau fără experienţă.
Dacă în ultimii trei ani au existat cadre didactice
noi sau fără experienţă, se vor prezenta şi
rezultatele activităţii de inserţie profesională
(rapoarte, portofolii etc.)

Existenţa criteriilor şi a instrumentelor de evaluare a
corpului profesoral privind adaptarea activităţii curriculare
la specificul cultural al elevilor – inclusiv privind
adaptarea activităţii la specificul minorităţilor etnice,
religioase, culturale sau de altă natură existente în
comunitate
Evaluarea corpului profesoral
cuprinde recomandări privind
dezvoltarea profesională
ulterioară.
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Dovezi/ surse ale dovezii:
Chestionarea cadrelor didactice, a conducerii şcolii
Ce trebuie dovedit?
Fiecare cadru didactic are recomandări privind
dezvoltarea profesională ulterioară.

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Criteriul: e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
Indicatorul 40 – Optimizarea accesului la resursele educaţionale

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
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.
1.1.2. Existenţa progresului
privind facilitarea studiului
individual şi integrarea elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale şi a
persoanelor în situaţii de risc
educaţional

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.

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
PDI, planuri operaţionale/ manageriale
Planuri de îmbunătăţire a calităţii
Fişe de împrumut ale bibliotecilor, programele laboratoarelor de informatică
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor elevilor, părinţilor
Ce trebuie dovedit?
Existenţa dovezilor privind progresul în utilizarea de către elevi a resurselor
educaţionale ale şcolii (bibliotecă/ CDI - de exemplu: nr. de elevi care utilizează
biblioteca/ CDI, nr. mediu de materiale împrumutate/ citite etc.; reţeaua de
calculatoare – de exemplu: nr. de ore/ elev în care se utilizează TIC etc.) Se face
comparaţie cu anii trecuţi.
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planuri, instrumente de monitorizare şi evaluare, rapoarte etc.
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor elevilor, părinţilor, cadrelor didactice
Ce trebuie dovedit?
Existenţa profesorului de sprijin în şcoală sau a unor planuri de intervenţie
personalizate (PIP) pentru fiecare elev cu CES realizate în colaborare cu profesorul/
cadrul didactic şi cu psihopedagogul.
Existenţa programelor speciale de facilitare a studiului individual pentru elevii în
situaţie de risc educaţional
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planuri, instrumente de monitorizare şi evaluare, rapoarte etc.
Inventare de material didactic şi auxiliare curriculare
Interviuri/ chestionare aplicate cadrelor didactice
Ce trebuie dovedit?
Existenţa dovezilor privind progresul în utilizarea de către cadrele didactice a
resurselor educaţionale ale şcolii (bibliotecă/ c.d.i. - de exemplu: nr. cadrelor
didactice care utilizează biblioteca/ CDI; nr. mediu de materiale împrumutate/ citite/
utilizate la clasă etc.; reţeaua de calculatoare – de exemplu: nr. de ore/ cadru didactic
sau disciplină în care se utilizează TIC; îmbogăţirea inventarului auxiliare curriculare/
material didactic; creşterea nr. de ore la care se utilizează auxiliare curiculare/
material didactic etc.). Se face comparaţie cu anii trecuţi
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Referinţă/ Calitate
descriptori (cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în
ultimii 3 ani/ de la ultima
evaluare externă, în
planificarea, realizarea şi
îmbunătăţirea accesului la
resursele educaţionale
pentru beneficiarii
relevanţi.

Dovezi/ surse ale dovezii
pentru îndeplinirea
standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Ce trebuie dovedit?
Existenţa politicilor pe
termen mediu de
îmbunătăţire a accesului la
resursele educaţionale (pe
baza nevoilor actuale şi de
perspectivă), incluse în
documentele programatice
ale unităţii şcolare
Existenţa procedurilor de
îmbunătăţire a accesului la
resursele educaţionale (prin
achiziţie, adaptare,
producţie proprie etc.)
Existenţa în unitatea
şcolară a facilităţilor (sau
asigurarea accesului la
acestea) pentru producţia
resurselor educaţionale
adaptate nevoilor proprii
identificate (editură,
tipografie, ateliere de
producţie etc.)

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Criteriul: f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la
asigurarea internă a calităţii
Indicatorul 41 – Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
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

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

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Baze de date
Ce trebuie dovedit?
Existenţa bazei de date în format electronic
Existenţa câmpurilor referitoare la indicatorii din
sistemul naţional de indicatori privind educaţia
(SNIE)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Baze de date
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unor câmpuri referitoare la rezultatele
autoevaluării, monitorizării, evaluării externe
completate cu date conforme situaţiilor reale
Existenţa unui responsabil cu baza de date

Referinţă/ Calitate descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Informaţiile referitoare la
nivelul de îndeplinire a
indicatorilor naţionali privind
educaţia (SNIE) şi a celor
cuprinşi în standardele
naţionale sunt colectate,
analizate şi utilizate în
activitatea managerială
Baza de date a unităţii şcolare
privind nivelul de realizare a
standardelor şi standardelor
de referinţă este actualizată
periodic
Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în
ultimii 3 ani/ de la ultima
evaluare externă, în privinţa
cuprinderii, în baza de date a
unităţii şcolare, a informaţiilor
privind îmbunătăţirea calităţii
educaţiei.
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor
de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Ce trebuie dovedit?
Existenţa bazei de date informatizate privind nivelul de
realizare a standardelor şi a standardelor de referinţă
Accesul uşor şi rapid la toate evidenţele privind nivelul de
realizare a standardelor şi a standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Ce trebuie dovedit?
Actualizarea semestrială a bazei de date privind
standardele şi a standardele de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Ce trebuie dovedit?
Asigurarea accesului la şi/ sau existenţa unor baze de date
specializate (de exemplu: legislaţia învăţământului şi
conexă; metode şi procedee didactice; instrumente de
evaluare etc.)

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Criteriul: g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la
programele de studii şi, după caz, la certificatele, diplomele şi
calificările oferite
Indicatorul 42 – Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii

Acreditare descriptori (cerinţe)
Nivelul satisfăcător-nivel
obligatoriu
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

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

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planuri, instrumente de monitorizare şi evaluare,
rapoarte etc.
Proceduri de comunicare
Panouri, afişe, pagina web a şcolii etc.
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
elevilor, părinţilor, cadrelor didactice
Ce trebuie dovedit?
Existenţa dovezilor privind comunicarea către
elevi, părinţi şi în comunitate, a ofertei
educaţionale şi privind certificatele, diplomele şi
calificările oferite elevilor
Dovezi/ surse ale dovezii:
Proceduri de comunicare
Panouri, afişe, pagina web a şcolii etc.
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
elevilor, părinţilor, cadrelor didactice

Referinţă/ Calitate
descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Furnizorul de educaţie
demonstrează progres, în
ultimii 3 ani/ de la ultima
evaluare externă, în
planificarea, realizarea şi
îmbunătăţirea activităţii de
relaţii publice.

Procedurile de acces al
persoanelor interesate la
informaţiile de interes public
sunt simple, transparente şi
îmbunătăţite periodic.

Ce trebuie dovedit?
Existenţa dovezilor privind informarea elevilor,
părinţilor şi altor membri ai comunităţii, cu privire
la oportunităţile de educaţie şi de formare
(inclusiv finanţarea studiilor) existente în
localitate sau în imediata vecinătate (pe o rază de
60 de km în jurul oraşelor mici şi a comunelor)
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor
de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Chestionarea persoanei desemnată cu activitate de relaţii
publice
Ce trebuie dovedit?
Existenţa unui plan pentru activitatea de relaţii publice
Existenţa unei structuri specializate de relaţii publice în
organigrama unităţii şcolare şi a personalului special
angajat pentru activitatea de relaţii publice
Prezenţa sistematică a ofertei educaţionale a unităţii
şcolare în mass-media
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Chestionarea persoanei desemnată cu activitate de relaţii
publice
Ce trebuie dovedit?
Existenţa răspunsului scris sau, după caz, public, pentru
toate cererile părinţilor, educabililor, cadrelor didactice şi
ale structurilor reprezentative ale acestora de la nivelul
unităţii şcolare, conform unor proceduri stabilite la
nivelul unităţii şcolare
Asigurarea accesului educabililor şi, după caz, al
părinţilor, la informaţii privind celelalte unităţi de
învăţământ (la nivel local, regional sau naţional), care
oferă programe de studiu, specializări, calificări
profesionale identice sau înrudite

1.1.3. Existenţa activităţilor de
relaţii publice

Dovezi/ surse ale dovezii:
Afişe, pliante, contracte mass-media
Proceduri de comunicare
Panouri, afişe, pagina web a şcolii etc.
Interviuri/ chestionare aplicate reprezentanţilor
elevilor, părinţilor, cadrelor didactice
Ce trebuie dovedit?
Existenţa dovezilor privind activităţile de relaţii
publice (întâlniri cu presa, cu persoanele care
solicită informaţii privind activitatea şcolii etc.)
Existenţa structurii/ persoanelor cu atribuţii de
relaţii publice

Feedback-ul obţinut de la
beneficiarii relevanţi este
utilizat pentru optimizarea
ofertei educaţionale.
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Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă
Chestionarea persoanei desemnată cu activtate de relaţii
publice
Ce trebuie dovedit?
Sunt elemente prin care feedback-ul obţinut de la
beneficiarii relevanţi este utilizat pentru optimizarea
ofertei educaţionale.

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Criteriul: h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii
educaţiei, conform legii
Indicatorul 43 – Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile
cu evaluarea internă a calităţii

Acreditare descriptori
(cerinţe)
Nivelul satisfăcătornivel obligatoriu
1.1.1. Funcţionarea
structurilor
responsabile cu
evaluarea internă a
calităţii (programarea
activităţii, proiecte,
rapoarte etc.)

Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea
standardelor de acreditare
Dovezi/ surse ale dovezii:
Planuri, instrumente de monitorizare şi
evaluare, rapoarte etc.
PDI, planuri operaţionale/ manageriale
Dosarul Comisiei pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii
Ce trebuie dovedit?
Existenţa dovezilor privind activitatea
Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii
(procedură de constituire, regulament
propriu, plan operaţional, alocarea
responsabilităţilor în cadrul comisiei,
rapoarte, planuri de îmbunătăţire a calităţii
etc. – toate aprobate de conducerea unităţii
şcolare)

Referinţă/ Calitate descriptori
(cerinţe)
Nivelul bine/ foarte bine
Structurile responsabile cu
evaluarea internă a calităţii
funcţionează eficient şi continuu
Măsurile de îmbunătăţire a
calităţii recomandate de
structurile responsabile cu
evaluarea internă a calităţii sunt
puse în aplicare de către
conducerea unităţii şcolare.
Conducerea şcolii demonstrează
preocupare pentru alocarea
resurselor necesare funcţionării
structurilor de evaluare internă a
calităţi (materiale, financiare,
umane etc.)

Reprezentanţii desemnaţi ai
beneficiarilor relevanţi participă
sistematic la activitatea
structurilor responsabile cu
evaluarea internă a calităţii.
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Dovezi/ surse ale dovezii pentru îndeplinirea standardelor de referinţă
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a unei secvenţe de activitate a CEAC
Chestionarea conducerii şcolii, a coordonatorului CEAC
Ce trebuie dovedit?
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a unei secvenţe de activitate a CEAC
Chestionarea conducerii şcolii, a coordonatorului CEAC
Ce trebuie dovedit?
Existenţa şi funcţionarea unor grupuri tematice de îmbunătăţire a
calităţii în anumite domenii ale vieţii şcolare („cercuri de calitate”)
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a unei secvenţe de activitate a CEAC
Chestionarea conducerii şcolii, a coordonatorului CEAC
Ce trebuie dovedit?
Asigurarea logisticii necesare activităţii structurilor responsabile cu
evaluarea internă a calităţii (spaţiu propriu, acces la mijloace de
informare şi comunicare etc.)
Stimularea personalului structurilor responsabile cu evaluarea internă a
calităţii
Accesul la surse de informare privind sisteme şi proceduri de
management şi de asigurare a calităţii
Dovezi/ surse ale dovezii:
Observarea directă a unei secvenţe de activitate a CEAC
Chestionarea conducerii şcolii, a coordonatorului CEAC
Ce trebuie dovedit?
Sunt elemente prin care se dovedeşte că reprezentanţii desemnaţi ai
beneficiarilor relevanţi participă sistematic la activitatea structurilor
responsabile cu evaluarea internă a calităţii.

