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Capitolul X.

Evaluarea în învățământul general

Art.18 (7)

Managementul calității este asigurat 
de MECC și ANACEC (la nivel național)

Fundamente legale ale evaluării

Codul 
educației



Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere
(aprobată prin Ordinul MECC nr. 581 din 23.06.20) 

elaborată în conformitate cu:

➢ Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, art.46

➢ Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de asigurare a 
Calității în Educație și Cercetare, aprobat prin HG nr. 201 din 28.02.2018;

➢ Standarde de competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul 
general, aprobate prin Ordinul MECC  nr. 1124 din 12.11.2019;

➢ Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în înv. general, ordinul 
MECC nr. 1467 din 12.11.2019;

➢ Regulamentul–tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar, 
secundar, ciclul I și II, aprobat prin Ordinul MECC nr. 235 din 25.03.2016



AVANTAJELE EVALUĂRII ÎN BAZA METODOLOGIEI 
DE EVALUARE A CADRELOR DE CONDUCERE

❑ lista documentelor ce trebuie prezentate ca dovezi de asigurare a 
calității este riguros reglementată;

❑ documentele solicitate nu depășesc limita admisă de 
Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în 
învățământul general;

❑ se exclude solicitarea nejustificată de acte;

❑ se exclude caracterul spontan, aleatoriu al controalelor;

❑ se admite prezența actelor normative în versiune electronică.



Evaluarea cadrelor de conducere

1.
• Autoevaluarea, finalizată prin elaborarea Raportului 

anual de activitate al cadrului de conducere;

2.
• Prezentarea Raportului anual de activitate în cadrul 

Consiliului profesoral și a Consiliului de administrație;

3.
• Evaluarea, cel puțin o dată la 5 ani de către ANACEC, 

de regulă concomitent cu evaluarea externă a Instituției.



Completarea 
Raportului 

anual de 
activitate

• în baza dovezilor din Portofoliul 
profesional

Depunerea 
Raportului anual 

de activitate

(30 august) 

• la secretarul Consiliului 
de administrație +OLSDÎ 

Prezentarea 
Raportului anual de 

activitate la CP și 
CA

• (20 
septembrie)

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE



STANDARTDE DE COMPETENȚĂ

Viziune și                  Curriculum                      Resurse 

strategii                                                               umane

Resurse                    Structuri și                Comunitate și

materiale și                   proceduri                   parteneriate

financiare



În cadrul evaluării desfășurate cel puțin o dată la 5 ani, 
cadrele de conducere prezintă Rapoartele anuale de 
activitate  pentru fiecare an de la ultima evaluare 
realizată de către ANACEC.

Pentru directorii adjuncți, se vor lua în considerare 
indicatorii Standardelor profesionale relevanți pentru 
realizarea obligațiunilor funcționale delegate prin fișa 
de post.

În primul an de activitate, după ocuparea funcției prin 
concurs, cadrele de conducere nu vor fi supuse 
evaluării de către ANACEC. 



Cadrele de 
conducere 
apreciate cu 
calificativul 
„foarte bine” 
în rezultatul 
evaluării

Pot solicita cu titlu de excepție atestarea înainte de   

termen în vederea conferirii gradului managerial;

Pot beneficia de spor financiar la salariu;

Pot beneficia de puncte din oficiu în cadrul          
concursului pentru ocuparea funcției de 

director/director adjunct;

Pot fi promovate în calitate de formatori, 

experți.



EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE

Proiectarea 
didactică

Mediul de 
învățare

Procesul 
educațional

Dezvoltare 
profesională

Parteneriate 
educaționale



Concluzie: 

Evaluarea activității educative trebuie să-l ajute 

pe cadru didactic să se dezvolte profesional, în 

avantajul personal și al colectivului de copii (în 

consecință a instituției de învățământ).



EVALUAREA BENEFICIARILOR

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare 

i se poate preda cu succes , într-o formă 

intelectuala adecvată, orice temă”

Bruner (1970)



Rezultatele învățării – reprezintă seturi de competențe pe care le

dobândește un individ și/sau pe care le poate demonstra la finalul unui

proces de învățare, fie formal, non-formal sau informal.

Evaluarea rezultatelor învățării – reprezintă o activitate educativă

complexă de colectare sistemică a informațiilor despre calitatea și

dinamica rezultatelor.
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R
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TIVĂ

INIȚIALĂ                                  SUMATIVĂ



STRATEGII DE EVALUARE

NON-INSTRUMENTALEINSTRUMENTALE



învățați
numele 

copilului

lăudați                                                                 învățați 
și                                                                        sa ia

încurajați                                                               decizii 

evitați                                                                                învățați-i
critica                                                                                că a greși

nu e rușine

nu                                încurajați
faceți                            interacțiunile

comparație                       sociale



EVALUAREA ÎN CADRUL 

ȘCOLILOR SPORTIVE

Andrei Grosu, director Școala sportivă specializată 

de box, luptă liberă și kickboxing

Ana Bezărău, metodist superior, CRCT



• Şcoala sportivă are menirea de a antrena copiii, adolescenții, tinerii şi seniorii
în practicarea sistematică a culturii fizice şi sportului, în formarea unui mod
sănătos de viață, în dezvoltarea fizică, intelectuală şi morală, atingerea
nivelului de performanță în corespundere cu capacitățile acestora.

• În acest sens, se atestă următoarele direcții de activitate:

- atragerea unui număr maxim de copii în practicarea sportului;

- sporirea capacității de efort a elevilor;

- pregătirea sportivă integrală;

- selectarea sportivilor pentru loturile naționale;

- obținerea performanțelor la nivel național și internațional.

Școala sportivă



Aspecte generale privind 
procesul de evaluare:

Evaluarea în instituția extrașcolară reprezintă un ansamblu de acțiuni sistemice 
prin care se analizează şi se apreciază:

❖ activitatea managerială

❖cadrul didactic

❖performanțele elevilor/beneficiarilor

Procesul de evaluare se elaborează în conformitate cu 

✓Codul Educației al Republicii Moldova;

✓Metodologiei de Evaluare a cadrelor de conducere (Ordinul MECC nr. 581 
din 23.06.2020, anexa 2);

➢ Standarde de competență profesională ale cadrelor de conducere din 
învățământul general (Ordinul MECC  nr. 1124 din 12.11.2019);

✓alte acte aprobate de MECC .



Evaluarea activității cadrului de conducere se realizează
în baza:

• PORTOFOLIULUI PROFESIONAL; 

• AUTOEVALUĂRII prin elaborarea Raportului anual de activitate a
cadrelor de conducere (Anexa 1 a Metodologiei);

• PREZENTĂRII Raportului;

• EVALUĂRII, cel puțin o dată la 5 ani, efectuată de către ANACEC.

Evaluarea cadrelor manageriale se organizează și se desfășoară în corespundere cu 

Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere

(aprobată prin Ordinul MECC nr. 581 din 23.06.20)

EVALUAREA CADRELOR DE CONDURERE



Cele 6 domenii prioritare ale 
standardelor de competență ale cadrelor didactice 

Comunitate și 
parteneriat

Structuri și 
proceduri

Viziuni și 
strategii

Leadership și 
management

Curriculum
Resurse 
umane

Resurse 
financiare



Produse curriculare:

proiectare didactică de lungă
durată, planurile individuale

de antrenament

Portofoliu

Fișă de autoevaluare

personală Rezultate ale elevilor

Activitatea cadrului
didactic poate fi 
evaluată în baza :

Desigur, cel mai bun criteriu de

evaluare a activității unui antrenor îl

reprezintă rezultatele de la competiții,

iar scopul principal al evaluării cadrului

didactic îl constituie sprijinirea

dezvoltării profesionale a acestuia şi,

implicit, sprijinirea creării în instituția

extrașcolară a unei comunități de

învățare şi dezvoltare profesională.

Evaluarea cadrului didactic



Evaluarea activității de instruire și
antrenament poate fi realizată: 

➢Competiții interne, locale, raionale, naționale,

internaționale;

➢Tabere de profil cu implicarea schimbului de

experiență;

➢Cantonamente organizate la nivel local, național și

internațional.



Evaluare beneficiarilor

Evaluarea inițială
Evaluarea curentă 
(formativă)

Evaluarea de 
etapă (sumativă)



La etapele de pregătire multianuală, criteriile de apreciere 
a activității școlilor de sport sunt:

• 1) La etapa începători:

• a) frecventarea de către elevi a lecțiilor

de antrenament și păstrarea

contingentului grupei;

• b) dinamica nivelului de pregătire fizică;

• c) nivelul însușirii bazelor tehnice ale

ramurilor de sport, igiena şi autocontrolul

asupra organismului;

• 2) La etapa avansați:

• a) nivelul dezvoltării fizice;

• b) dinamica nivelului de pregătire fizică generală și

specială, în funcție de capacitățile individuale

ale sportivilor;

• c) nivelul de însușire a volumului de efort la

antrenamente;

• d) nivelul însușirii compartimentului teoretic și

practic din curricula de instruire;



• 3) La etapa măiestrie sportivă:

• a) nivelul dezvoltării fizice şi

starea funcțională;

• b) îndeplinirea volumului de efort

la antrenamente şi competiții,

care este prevăzut de planul individual de

pregătire;

• c) dinamica rezultatelor tehnice şi sportive;

• d) nivelul de pregătire a sportivilor din lotul

național al Republicii Moldova;

• 4) La etapa măiestrie sportivă superioară:

• a) dinamica rezultatelor participării la

competițiile naționale şi internaționale;

• b) pregătirea sportivilor din lotul național

al Republicii Moldova.



Acte de referință:

• Codul Educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156

• Standarde de Competență Profesională ale Cadrelor Manageriale din Învățământul General, Ordinul 

ministrului educației nr. 623 din 28 iunie 2016

https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_manageriale.pdf

• Standarde de Competență Profesională ale Cadrelor Didactice din Învățământul General, Ordinul ministrului 

educației nr. 623 din 28 iunie 2016. https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_didactice.pdf

• Standarde de Competenţă Profesională ale Cadrelor Didactice din Învățămîntul General; Ordinul ministrului

educației nr. 623 din 28 iunie 2016. https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_didactice.pdf

• Regulamentului de organizare şi funcţionare a școlilor sportive; Hotărâre Nr. 31 din 30-01-2019 cu privire la 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a școlilor sportiv. 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112692&lang=ro

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_manageriale.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_didactice.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_didactice.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112692&lang=ro


EVALUAREA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI 
EXTRAȘCOLARE 

(școlile de muzică, arte și arte plastice)

Natalia Blîndu, metodist CRCT
Alina Beșleaga, director adjunct CRCT



Aspecte generale privind procesul de evaluare
Evaluarea în instituția extrașcolară reprezintă un ansamblu de acțiuni 

sistemice prin care se analizează şi se apreciază:

❖ activitatea managerială

❖cadrul didactic

❖performanțele elevilor/beneficiarilor

Procesul de evaluare se elaborează în conformitate cu 

✔Codul Educației al Republicii Moldova;

✔Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere (Ordinul MECC 
nr. 581 din 23.06.2020, anexa 2);

⮚ Standarde de competență profesională ale cadrelor de 
conducere din învățământul general (Ordinul MECC  nr. 1124 din 
12.11.2019);

✔alte acte aprobate de MECC ;



Evaluarea cadrelor de conducere
Evaluarea cadrelor manageriale se organizează și se desfășoară în 
corespundere cu Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere

(aprobată prin Ordinul MECC nr. 581 din 23.06.20)

• PORTOFOLIUL PROFESIONAL 

• AUTOEVALUAREA prin elaborarea 
Raportului anual de activitate a cadrelor de 
conducere (Anexa 1 a Metodologiei)

• PREZENTAREA Raportului

• EVALUAREA, cel puțin o dată la 5 ani, 
efectuată de către ANACEC

Evaluarea 
activității 

se 
realizează



Evaluarea cadrelor de conducere

Standardele de competență profesională se 
structurează pe șase domenii prioritare: 

Viziune și 
strategii 

Curriculum
Resurse 
umane

Resurse 
financiare 

și materiale

Structuri 
și 

proceduri

Comunitate 
și 

parteneriate 



Evaluarea cadrelor didactice

I. PRODUSE CURRICULARE 

a. proiectare didactică de lungă   durată, 

b. programe educaționale individuale, 

c. programe de activitate a cercurilor, 

d. Curriculum

II.PORTOFOLIU PROFESIONAL

III.FIȘĂ DE AUTOEVALUARE/  DE 
OBSERVARE

IV.REZULTATE ALE 
BENEFICIARILOR/ELEVILOR.

Activitatea cadrului didactic 
poate fi evaluată în baza 
documentației școlare:

⮚prin analiza participărilor la manifestări 

cultural-educaționale, spectacole și 

serbări

⮚expoziții/concerte/ turnee/ tabere de 

profil 

⮚concursuri 

⮚cantonamente organizate la nivel 

local, național și internațional

Evaluarea activității educative 

desfășurate poate fi realizată: 



Evaluarea cadrelor didactice 
STANDARDELE DE COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ ALE

CADRELOR DIDACTICE

• Cadrul didactic asigură relații de colaborare și respect cu 
familia și comunitatea, dezvoltând parteneriate

PARTENERIATE 
EDUCAȚIONALE

• Cadrul didactic asigură un mediu de învățare 
dezvoltativ

MEDIUL DE 
ÎNVĂȚARE

• Cadrul didactic proiectează demersul educațional din 
perspectiva teoriei curriculare

PROIECTAREA 
DIDACTICĂ

• Cadrul didactic asigură realizarea procesului 
educațional de calitate

PROCESUL 
EDUCAȚIONAL

• Cadrul didactic gestionează propria dezvoltare 
profesională continuă

DEZVOLTAREA 
PROFESIONALĂ



Evaluarea beneficiarilor

INIȚIALĂ

FORMATIVĂ

SUMATIVĂ

EVALUAREA



EVALUAREA INIȚIALĂ (EI) - se efectuează la început de an școlar pentru:
a. determinarea gradului de formare la elevi a preachiziţiilor necesare studierii cu 

succes a noului conținut;
b. adoptarea  activităților didactice in conformitate cu curriculum de invățămînt;
c. valorificarea rezultatelor în scopul eficientizării procesului ulterior de predare –

învățare – evaluare. 
d. analiza rezultatelor educației on-line din lunile martie-mai, în scopul adăptării 

programului, pentru a recupera la necesitate, conținuturile

EVALUAREA FORMATIVĂ (EF) – se efectuează la finele unităților de învățare pentru:

a. cunoașterea sistematică şi continuă a rezultatelor curente/a progresului 

beneficiarilor/elevilor, 

b. posibilitatea intervenției imediate a profesorului prin aplicarea în timp optim a 

măsurilor corective; 

c. modificarea rezultatelor beneficiarilor/elevilor în scopul atingerii  performanțelor;

EVALUAREA SUMATIVĂ (ES) - se efectuează la finele unui semestru/an școlar:

a. prin raportarea la finalitățile proiectate pentru semestrul/anul dat, respectiv.



Evaluarea beneficiarilor
Funcțiile pedagogice ale actului de evaluare

❑ constatarea şi aprecierea rezultatelor: se bazează pe verificarea 

rezultatelor la anumite intervale de timp, pe criterii prioritar 

constatative; 

❑ diagnosticarea: se bazează pe verificarea şi interpretarea 

rezultatelor la diferite intervale de timp pe criterii calitative;

❑ prognosticarea: oferă sugestii pentru deciziile ce urmează a fi 

luate în scopul ameliorării procesului instructiv – educativ.



Forme și instrumente de evaluare
Beneficiarul/elevul va fi evaluat în baza instrumentelor de evaluare în conformitate cu proiectarea

didactică de lungă durată, respectând rigorile regulamentelor în vigoare și metodologiilor aprobate

de МЕСС.

✔portofoliu individual

✔concerte academice 

✔colocvii tehnice 

✔probe practice

✔ autoevaluare

✔ vizionări

✔ examene de promovare/absolvire 

✔prezentarea produsului îndeplinit

✔ lucrare finală de curs 

✔activități de bilanț, 

✔manifestații 

✔concursuri, 

✔concerte, 

✔turnee, 

✔festivaluri, 

✔



Aprecierea rezultatelor beneficiarilor

METODOLOGIA PRIVIND EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI 

ECD

CRITERII

sisteme de calităţi importante care se regăsesc 
în produsele învăţării:

„criteriu de evaluare = calitate a procesului 
şi produsului învăţării realizat de către 

elev”

DESCRIPTORI

criterii calitative de evaluare care descriu modul de 
manifestare a competenţelor elevului şi permit 
determinarea gradului de realizare a acestora 
(minim, mediu, maxim), constituind indicatori 

operaţionali direct observabili: 

- în comportamentul performanţial al elevilor 

- şi la nivelul rezultatelor şi produselor activităţii 
concrete a acestora.



Evaluarea beneficiarilor/elevilor
Cadrele didactice completează rubrica Descrierea rezultatelor elevului la disciplinele 
necesare, indicând, în mod corespunzător, rezultatul anual pentru fiecare disciplină și 
clasă: 

▪ calificativul anual (cu majuscule de tipar): 

✓FB – „foarte bine”(corect; complet; coerent; fără ezitări); 

✓ B – „bine”(cu greşeli mici; cu incompletitudini mici; cu incoerențe mici; cu ezitări mici, depășite ca rezultat al ghidării (întrebărilor 

orientative) oferite de învățător); 

✓ S – „suficient” (cu greşeli; cu incompletitudini; cu incoerențe; cu ezitări depășite ca rezultat al sprijinului (indicațiilor, explicațiilor)

oferit de învățător); 

▪ descriptorul anual 



Aprecierea rezultatelor beneficiarilor
Evaluarea criterială prin descriptori dezvoltă:
❖motivarea accentuată a elevului pentru învăţare 

❖eliminarea principiului comparativ al evaluării (anularea 
comparării rezultatelor între elevi). 

❖anularea ierarhizărilor  

❖dezvoltarea spiritului de echipă

❖asigurarea eficienţii  învăţării

❖respectarea principiului confidenţialităţii

❖schimbările calitative într-o comunicare eficientă cadrul 
didactic- elev – părinți



Referințe

1. Codul Educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156

2. Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere din înv. general, ordinul MECC 
nr. 581 din 23.06.2020 (anexa 2);

3. Standarde de Competenţă Profesională ale Cadrelor Manageriale din Învățământul 
General, Ordinul ministrului educației nr. 623 din 28 iunie 2016
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_manageriale.pdf

4. Standarde De Competenţă Profesională Ale Cadrelor Didactice Din Învățămîntul 
General; Ordinul ministrului educației nr. 623 din 28 iunie 2016. 
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_didactice.pdf

5. Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori, aprobată prin Ordinul 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1468 din 1 3.11.2019

6. Metodologia de evaluare criterială prin descriptori la disciplinele Educație 
muzicală, Educație plastică, Educație tehnologică și Educație fizică Clasa a V-a 
Chișinău, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al 
Republicii Moldova nr. 1324 din 08 septembrie 2018 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_manageriale.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_didactice.pdf



