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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/ copiilor 

Domeniu: Management 

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi  Certificat de verificare metrologică, act de cercetare tehnică a coșurilor de fum și 
canalelor de ventilare din 05.08.20,permise de exercitare a operatorilor act al 

serviciului apărării împotriva incendiului nr.20 din 21.08.2019, autorizație de 

funcționare a instituției din 22.08.2019, autorizație sanitar-veterinară din 
29.08.2013, fără termen de valabilitate, act de constatare a gradului de pregătire 

tehnică pentru funcționare a sistemului de gaze din 08.10.2020,procese- verbale ale 

CA  (nr.4 din 30.09.20),fișele medicale ale angajaților, ale elevilor., act pentru 
trecerea în revistă a instituției de învățământ din 30.07.2020, Mapa COVID-19 

Constatări Gimnaziul deține toată documentația tehnică: a fost apreciată cu calificativul foarte 

bine pregătirea pentru noul an, se monitorizează permanent starea igienico-sanitară, 

a fost discutată problema în cadrul CA , sunt prezente avizele de funcționare de la 
toate serviciile CNSP, ANSA, Gaze 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

1p 

Punctaj acordat: -  

 

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

toată durata programului educativ 
Dovezi  Fișa-postului paznic, personal de serviciu, Graficul de activitate a paznicilor, 

Registrele tehnicii securității, Instrucțiunile privind SSM, fișele individuale ale 

angajaților SSM, Instrucțiuni pentru elevi- semnătură în Registrul școlar, Registrele 
Tenicii securității, ordine de desemnare a persoanelor responsabile de SSM 

(ORD.NR.6 ,10.08.2020), ordin desemnare a diriginților(ord.nr.2, 10.08.2020), 

Registrele școlare, fișele individuale SSM, ROI, Certificate de instruire a 
persoanelor responsabile, p-v al ședinței CA (25.01.21), ordine nr.11 din 10.08.20- 

ord.19 25 .08.20- organizarea în condiții pandemice. 

Constatări Paza Gimnaziului este  asigurată pe timpul nopții de doi paznici , ziua de către 

persoana de serviciu, este asigurată supravegherea video în interiorul și exteriorul 
clădirii. Persoanele străine sunt înscrise în Registrul vizitatorilor. Sunt desemnați 

diriginți pentru supravegherea permanentă, instruirea elevilor în materie de siguranță 

/securitate, este instruit personalul responsabil la locul de muncă/ de către 

instituții specializate,sunt panouri de afișaj, de evacuare, ordine ale directorului. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: -  

 

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil 
Dovezi  orarul lecțiilor, orarul evaluărilor, ordinul de aprobare a activității(nr.17, 

25.08.20),cu modificări ulterioare,  procese-verbale ale CA de aprobare a orarului 
lecțiilor (nr.1, 24.08.2020), cercurilor, pauzelor (p-v nr.2 din 04.09.2020) 

Constatări Administraţia instituţiei elaborează un orar, în mare parte, cu respectarea cerințelor 

din planul-cadru, dar și în condițiile activității prin cumul a unor  cadre didactice, 

orarul sunetelor este acordat cu DÎ, CA, activitatea se desfășoară îtr-un schimb, 
activitățile extrașcolare se desfășoară după lecții, testele de evaluare sunt repartizate 

uniform. S-au aprobat mai multe modele de activitate, reieșind din situația 

pandemică. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 
Dovezi  poze, factura de procurare a mobilierului , procese-verbale de răspundere materială, 

Registrele de inventariere. 



Constatări Gimnaziul asigură fiecărui elev din şcoală un loc de lucru în bancă, a fost procurat 

mobilier nou reglabil,( 60 de bănci individuale), 1 set de bănci (30) pentru clasa 1, 
în toate sălile de clasă este mobilier nou, ajustabil . 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: -  

 

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

în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 
Dovezi  poze, facturile de achiziții, liste de inventariere, registrele bunurilor, bugetul 

Gimnaziului, proces-verbal al ședinței CA din 16.03.2021. 

Constatări Gimnaziul asigură echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile de primă necesitate , 

nu sunt laboratoare specializate , anual se fac achiziții, s-au procurat 5 televizoare-
ecran, 6 calculatoare, am primit donații de calculatoare  , s-a procurat inventar 

sportiv, anual se planifică bani în buget pentru procurarea materialelor didactice-

15000 lei. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor/ 

copiilor*(după caz) 
Dovezi  actul de recepționare a școlii, autorizația sanitară de funcționare a bloculul cantinei. 

Constatări Gimnaziul asigură spaţii pentru prepararea şi servirea hranei care corespund 
normelor sanitare în vigoare privind siguranţa, accesibilitatea, funcţionalitatea şi 

confortul elevilor, dispunem de toată documentația necesară,utilaj, hotă, gaze 

naturale, încălzire autonomă, apă caldă, utilaj, respectă fluxul tehnologic. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: -  

 

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

și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi  Poze, actul de recepționare a școlii de la început de an școlar. 

Constatări Blocuri sanitare (toalete ,separate pentru fete/băieți/ bărbați/ femei;  lavuare dotate 
cu apă , săpun și uscătoare electrice pentru mâini, se află în interiorul clădirii, pe 

perioada de iarnă este asigurată temperatura conform cerințelor. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: -  

 

Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă 
Dovezi  act de verificare a coșurilor de fum, schema de evacuare pe fiecare etaj, în cantină, , 

stingătoarele, panourile informaționale pe holurile gimnaziului. 

Constatări Dispune de mijloace antiincendiare,(stingătoare) verificate în august 20, și ieșire de 
rezervă conform cerințelor , lăzi cu nisip, sistem de alarmă antiincendiu, et.I, la etaje 

sunt amplasate schemele de evacuare, sunt panouri informaționale pe holuri. 

Lipsește sistemul de alarmă la etajul II și III,  

Pondere și punctaj 
acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor 
Dovezi  Pagina din registru cu semnătura elevilor ,și subiectul ce ține de tehnica securității, 

Registrele tehnicii securității, Planul anual de activitate, poze de la activități, panouri 

informative pe holuri. 

Constatări Instituția organizează și desfășoară sistematic pentru elevi  activități de învățare și 

respectare a regulilor de circulație rutieră,la modulul Securitatea personală,la data 

de 08.04.21 a tehnicii securității,de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a 



primului ajutor.Sunt înregistrate subiectele în registrul școlar la discipline conform 

indicațiilor din planul -cadru , sunt semnăturile elevilor., se desfășoară aplicații la 
PC- acordarea primului ajutor medical, acțiuni în caz de cutremur, 

incendiu,subiectul a fost discutat la ora de geografie,la tema factorii interni și externi 

ai Pământului,la Dezvoltarea personală. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: -  

Total standard  

 

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

și psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

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

familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevului/ 

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

Dovezi  Planul ANET ,dispoziție despre formarea CLPDC, Planul Consiliului de etică, 
Regulamentul CE, Registrul de sesizări, Rapoartele CE, p-v al CA nr.11, 15.02.2021 

Constatări Gimnaziul proiectează sistematic acțiuni de colaborare cu familia ,cu APL,cu 

asistența socială, CMF, Sectorul de poliție , DÎ, este aprobat Regulamentul de 
funcționare a Consiliului de etică (05.01.2017) , este constituit CE(ordinul nr.57 din 

02.12.20), este elaborat planul CE(p-v de aprobare din 03.09.20, ord.nr.5), se 

întocmesc rapoarte semestriale , sunt înregistrate și discutate sesizările, luate decizii, 

se discută subiectul în cadrul ședinței Consiliului de administrație.(p-v nr.11 din 
15.02.21) 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  listele elevilor care dispun de sprijin familial,asistență parentală, proces-verbal a 
fișelor  de sesizare, proces verbal nr. 1 din 03.09.2020 cu privire la  instruirea privind  

metodologia ANET, fișele de post ale angajaților cu semnătura, Ordinul nr.9 din 

10.08.2020, ordinul nr.10, 10.08 de constituire a grupului școlar ANET, comisiei 
pentru prevenirea violenței, ordinul nr.4, 10.08.20 de desemnare a coordonatorului 

ANET, panouri informative- drepturile copilului. 

Constatări Gimnaziul dispune de personal calificat pentru prevenirea/intervenția în cazurile 

ANET, sunt asistenți parentali, se conlucrează cu asistența socială, anual sunt 
instruiți angajații pentru respectarea Metodologiei ANET, diriginții informează 

elevii și părinții, sunt emise ordine de instituire a grupului școlar ANET, comisiei 

pentru oprevenirea și combaterea violenței.Este întocmită lista elevilor cu APP, se 
discută individual, periodic cu elevii cu asistență parentală. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional (Silvia, scrie) 

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

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

Dovezi  Ordinul gr.ANET (nr.10) ,desemnarea coordonatorului ANET, (nr.4) planul de 
intervenție, Raportul Consiliului de etică (semestrial/anual), Registrul sesizărilor, 

chestionarele/rezultatele chestionarelor administrate elevilor /părinților; ordinul  

Constatări Este elaborat Planul operațional privind reducerea violenței în mediul școlar pentru 

noul an de studii. Este completat Regulamentul de ordine internă pentru 
elevi/angajați. În cadrul întrunirilor cu părinții a fost studiată procedura de raportare 

a cazurilor , prevederile Consiliului de etică , Siguranța ONLine.Au fost instruiți 

elevii la subiectul Violenței . Este expusă procedura la panoul Pentru părinți,în 



cabinetul metodic, în portofoliul cadrelor didactice, au fost administrate chestionare 

elevilor și părinților. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: -  

 

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

mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor Instituției în activitățile de prevenire 

a comportamentelor dăunătoare sănătății 
Dovezi  Planul activității CREI, Orarul activităților CREI, Dosarele personale ale elevilor 

cu CES, Fișele de monitorizare și progres  a elevilor cu CES, Registrul ședințelor 

cu părinții  poze activități de salubrizare, de ocupație a copiilor în sală de fitness, 
Registrele de evidență a bunurilor CREI. 

Constatări În Gimnaziu activează Centrul de resurse al Educației incluzive, este  angajat cadru 

didactice de sprijin, CREI activează de la ora 8.00 la 16.30 în baza Graficului 
aprobat. Toți elevii au acces în Centru. În instituție se desfășoară ore de dirigenție, 

adunări părintești, activități extracurriculare în scopul promovării unui mod sănătos 

de viață. CREI dispune de materiale didactice pentru toate categoriile de elevi cu 

CES, au fost obținute materiale în baza unui proiect de finanțare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5p Punctaj acordat: -  

Total standard: 9p  

 

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

sănătos de viață 

Domeniu: Management  

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

legale în acest sens în promovarea valorii sănătății fizice și mentale a elevilor/ copiilor, în promovarea 

stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 
Dovezi  Pliant , poze sala fitness, poze activități cu CMF, p-v ale ședințelor cu părinții, Planul 

anual, Proiectul strategic, meniurile pe 10 zile. 

Constatări În Gimnaziu sunt stabilite obiective de colaborare cu familia și instituțiile din 
teritoriu în PDȘ și PAI,este proiectat capitol de lucru cu părinții și comunitatea. S-

au desfășurat ore la managementul clasei, adunări părintești (online),distribuit 

material informativ în grupurile de părinți,s-au desfășurat activități extracurriculare 
în scopul promovării unui mod sănătos de viață.Profesorii de biologie organizează 

activități în comun cu medicii CMF pentru promovarea modului sănătos de viață ,  

Prof de biologie- campanie în comunitate Să nu poluăm mediul. S-a lucrat la un 

proiect comun cu APL, Biblioteca Publică - Pentru un mediu curat. Se asigură 
alimentația sănătoasă a elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 2p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor 

materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională etc.) 

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 
Dovezi    Planul de lucru al diriginților, CREI, mape electronice pentru elevi/părinți/diriginți 

la subiect, fișele elevilor. 

Constatări Există un cabinet medical, dotat conform cerințelor, se procură anual medicamente, 
se monitorizează starea sănătății, sunt fișele medicale pentru fiecare elev, este 

colaborarea cu CMI. 

Gimnaziul dispune de un cabinet al psihologului școlar , dar nu are psiholog,se oferă 
servicii prin intermediul diriginților, SAP-lui 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 



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

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

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

programe ce promovează modul sănătos de viață. 
Dovezi  Planul de lucru a diriginților, proiecte educaționale la biologie, chimie, Planul 

măsurilor COVID, ordin de desemnare a coordonatorului COVID (nr.11, 10.08.20) 
Ordine privind organizarea instruirii elevilor privind respectarea regulilor de 

securitate (nr.92 din 29.04, nr.75, 09.02.21) 

Constatări Se desfășoară ore tematice la dirigenție, la biologie, sunt repartizate ore de 

ed.ecologică, se desfășoară acțiuni comunitare de salubrizare, se desfășoară 
campanii,de ex în luna septembrie:Nu poluării mediului. Se dozează temele de casă, 

se oferă spațiul CREI, care este bine dotat cu jocuri didactice, materiale illustrative 

etc.,spațiul bibliotecii, teren de sport.A fost aprobat un plan de măsuri COVID-19, 
desemnat un coordonator, elaborat și distribuit Ghidul elevului și Ghidul părintelui.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 2p. Punctaj acordat: -  

Total standard   4,5p  

 
Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

Gimnaziul deține toată documentația 

tehnică, asigură paza și securitatea , asigură 
alimentația, instruirea în spații dotate, 

dispune de spații sanitare, mijloace 

antiincendiare, formează elevii, cadrele 
didactice, angajații cu privire la respectarea 

regulilor tehnicii securității, respectarea 

cerințelor sanitare. 

 

orarul nu respectă întocmai cerințele , 

Gimnaziul nu dispune de laboratoare 
specializate, nu este instalat sistemul 

antiincendiu la etajul II și III, nu este 

angajat un psiholog școlar. 

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

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

[Standardul nu se aplică IET] 

Domeniu: Management 

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

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

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

interesul lor imediat. 
Dovezi  planul anual de activitate PDS, ordinul de instituire a CA (nr.40 din 19.10.20), 

ordinul de constituire a Consiliului elevilor (nr.35 din 28.09.20)p-v ale ședințelor 
CE, Registrul proceselor-verbale ale CA,  panoul de afișaj, p-v nr.10 din 25.01.21 al 

ședinței CA („Activitatea Consiliului Elevilor în contextul standardelor școlii 

prietenoase copilului„) 

Constatări Sunt mecanisme de implicare a elevilor la soluționarea problemelor, parte a planului 

de activitate a Gimnaziului este planul de activitate a Consiliului Elevilor. Elevii 

sunt informați la diferite subiecte ce țin de procesul instructiv-educativ prin avize la 

panoul de afișare (este expus orarul, Regulamentele concursurilor Este 1 elev în 
componența CA. Se desfășoară ședințe ale CE. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  Planul de activitate a CE,procesele verbale ale ședințelor CE, Ordinul nr.35 
din28.09.20 de constituire a Consiliului Elevilor. 

Constatări Activează CE care a fost ales în baza procedurii. Consiliul elevilor are un program 

de activitate, primarul CE, Burlea Aliona, eleva clasei a 9-a, este membru al CA și 



participă la toate ședințele. Se desfășoară sistematic ședințele CE, sunt p-v ale 

ședințelor. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,75 Punctaj acordat: -  

 

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

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

Dovezi  pagina de facebook, panoul informativ cu informația de ineres actualizată, boxa de 
sugestii, pagina de facebook a Consiliului Elevilor. 

Constatări Gimnaziul dispune de mijloace informare, fax, panou informativ, pagina faceebook 

, se duc discuți individuale cu elevii, se propun chestionare , se studiază opiniile, 

propunerile, membrii CE sunt și administratori ai paginii de facebook a Gimnaziului, dar 

CE are și pagina sa. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de viața 

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

evaluare propriului progres 
Dovezi  orele asistate,portofoliile cadrelor didactice cu proiectări didactice, evaluări propuse 

elevilor, Agenda clasei, comunicarea pe platforme educaționale cu elevii, diplomele 

elevilor( cap.2.3.5 al Raportului anual.) 

Constatări  Elevii participă la alegerea cursului opțional, la planificarea activităților 

extrașcolare și extracurriculare.Elevii sunt implicați în evaluarea propriului progres 

prin autoevaluare orale, evaluări reciproce, analiza baremelor, oferirea algoritmului 

de răspuns. La nivel de clasă există senatul clasei, din fiecare clasă câte 1 
reprezentant în Consliul Elevilor.Au inițiat activități de voluntariat, strangere de 

fonduri pentru acordare de ajutor, acțiuni de salubrizare.  Au participat la   concursuri 

raionale/naționale/internaționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5 Punctaj acordat: -  

Total standard: 4,5 p.  

 

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

procesul educațional 

Domeniu: Management  

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

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

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

exprimarea poziției părinților și a altor subiecți în procesul de luare a deciziilor 
Dovezi  Procese -verbale a ședinților cu părinții, ordinul de instituire a CA, p-v ale CA, 

grupurile de părinți ai claselor 

Constatări În procesele-verbale ale ședințelor cu părinții sunt decizile de delegare a părinților 

în Consiliul de etică (p-v  din 30.12.2020),Consiliul de administrație (\ordinul nr 582 

din 23.12.2019 ) Părinții sunt informați prin intermediului agendei, sunt telefonați 
de către diriginți, sunt invitați la școală prin invitație oficială, se duc discuții 

individuale, se înregistrează în Registrul discuțiilor de către directorul pentru 

educație.Se desfășoară ședințe pe clase , pe școală, sunt procese-verbale. În perioada 

pandemică au fost organizate grupurile de părinți pe rețele electronice, se plasează 
informație curentă, s-au desfășurat sondaje de opinie. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: -  

 

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

interesul elevului/ copilului, și a acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor de 

învățare și odihnă pentru elevi/ copii 



Dovezi  Acorduri de parteneriat semnate cu Biblioteca, Muzeul,Poze de la diferite activități. 

Constatări Gimnaziul colaborează productiv cu APL, Școala de arte, CMF, postul de poliție, 

Casa de cultură , Biserică, Biblioteca Publică, Muzeul . Sunt poze de la activități 
comune, articole în presa locală. - activități extrașcolare/transdisciplinare, culturale 

la nivel de sat, deși anul curent din cauza interdicțiilor -puține.  

  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în 

consiliul de administrație, implicarea lor și a elevilor, ca structuri asociative, în luarea de decizii, 

beneficiind de mijloace democratice de comunicare, implicarea părinților și a membrilor comunității 

în activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate pentru toți copiii 
Dovezi  ordinul de constituire a CA (nr.40,19.10.20),procese verbale ale CA, a ședințelor cu 

părinții,lista comitetelor părintești, mapa cu materiale ale CA, mapele cu materiale 
ale membrilor CA. planul de activitate a CA, a ședințelor de pedagogizare, a 

adunărilor generale a părinților. 

Constatări Gimnaziul are un CA format (ordinul nr.40 din 19.10.20) și care acționează  conform 

Regulamentrului aprobat ,din care fac parte părinți, elevi, reprezentant APL, sunt 
procesele- verbale ale şedinţelor, este elaborat planul de activitate, fiecare membru 

are o mapă cu materialele ședințelor, sunt luate decizii pentru fiecare întrebare 

discutată, este Registrul p-v și mapa cu materiale. Părinții sunt invitați la ședințele 
generale, pe clase. Comitetul de părinți participă la ședințele CA, își expun părerea. 

Sunt p-v ale ședințelor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -2 Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea 

acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional 
Dovezi  PDȘ, p-v de aprobare a PDȘ PAI, procese -verbale ale ședințelor de 

pedagogizare,poze de la activități 

Constatări Elevii, părinții, cadrele didactice au participat la discutarea și aprobarea proiectului 

strategic de dezvoltare la o ședință din 22 februarie 2021. La CA se discută anual 

realizarea planului de activitate a Gimnaziului.(p-v nr  din )Este elaborat planul de 

pedagogizare de către fiecare diriginte, este elaborat un plan comun la nivel de școală 
care este parte componentă a planului institutional de activitate, se monitorizează de 

către dir.educativ desfășurarea ședințelor. Părinții sunt implicați în activitățile 

extrașcolare prin asistare, dar și pregătirea unor expoziții. De ex. Au participat la 
Toamna de aur, martie- Concursul mărțișoarelor.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5 Punctaj acordat: -  

Total standard   5,5 p  

 

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

societate interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management  

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

prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi  PDȘ, PIA, proiecte din cadrul săptămânilor pe obiecte ,activități extrașcolare 

Constatări În Gimnaziu sunt elevi de alte religii ,în  cadrul săptămânilor pe obiecte ,în cadrul 

activitătilor extracurriculare se promovează diversitatea culturală. Se organizează 

serate în cadrul săptămânii limbii ruse. Totodată la educația civică, istorie , limbă 
română la anumite subiecte ale lecții se promovează respectul față de diversitate. 



Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 
Dovezi  Planul activității educative, proiecte la disciplina Dezvoltare personală.  

Constatări In limita posibilităţilor Gimnaziul conlucrează cu parteneri educaţionali pentru 

promovarea principiilor democratice.În cadrul orelor de dezvoltare personală se 
discută la subiectul stereotipuri și prejudecăți 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0,5p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

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

(umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților 

Dovezi  proiecte de la diferite activități extrașcolare 

Constatări În Gimnaziu nu sunt elevi de alte etnii, indiferent de religie ,toți elevii participă la 

activități extrașcolare. Au fost școlarizați 2 elevii care au studiat în Rusia, s-a atras 

atenție la socializarea lor. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5 Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi  planul catedrelor, p-v ale activităților, poze,proiecte didactice  

Constatări Elevii demonstreaza cunoasterea şi respectarea tradiţiilor altor etnii prin organizarea 

activitaţii ,, Масленица’ şi „Valentine s day” ce este confirmat prin poze, p-v ale 

catedrelor.În fiecare sală de clasă este simbolica de stat- imnul, drapelul, stema, harta 

Moldovei, la intrarea în Gimnaziu este simbolica de stat, pe clădire este arborat 
drapelul, se desfășoară ore de dirigenție, serate în cadrul săptămânii limbii române, 

istoriei. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5 Punctaj acordat: -  

Total standard   4,25  

 

Dimensiune II 
[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

Sunt planificate mecanisme de participare a 

elevilor în procesul decizional, activează CE 

ales , Gimnaziul dispune de mijloace de 

informare, se studiază opiniile elevilor, sunt 
implicați părinți, elevi în componența CA, se 

desfășoară ședințe cu părinții, există 

acorduri de parteneriat cu instituții din 
comunitate, membrii comunității au 

participat la elaborarea PDI, participă la 

audieri publice cu privire la executarea și 
aprobarea bugetului  

 

 

În Gimnaziu nu este angajat un 

psiholog, puține acțiuni cu privire la 

respectarea diversității , de promovare 
a multiculturalității 

 



Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

*Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, 

origine și stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime pentru 

realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

Domeniu: Management 

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

educația incluzivă (EI), a strategiilor de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a proiectelor de 

asigurare a incluziunii prin activitățile multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de 

sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi  PDS, PAI, Planul educației incluzive, ordin creare CMI, ordin echipe PEI, Registrul 
CMI, Registrul p-v CP. Ordinul de delegare la formare a CDS(ord. nr.19 

din26.05.21) 

Constatări Planul strategic şi cel operaţional al instituţiei de învăţământ cuprinde ţinte/ 
obiective şi activităţi specifice de aplicare a politicii statului cu privire la educaţia 

incluzivă, este desemnată prin ordin persoana responsabilă de ed.incluziva si centru 

CREI(ord. nr 30 din 14.09.20) , este angajat cadru didactic de sprijin, creată comisia 

multidisciplinară (ord. nr.8 din 10.08.2020), aprobată prin ordin componența 
echipelor PEI(ord. nr.29 din 14.09.2020). 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -2p Punctaj acordat: -  

 

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

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

copiii cu CES 

Dovezi   Ordinul de constituire a CMI(ord. nr.8 din 10.08.2020), caietele  recensământului , 
evaluarea inițială a  elevilor pentru stabilirea deficientelor în dezvoltare și 

necesitatea referirii către specialiștii SAP, Listele elevilor cu CES(11 elevi ), ordine 

de instituire a comisiilor(ord. nr.8 din 10.08.2020), 

Constatări 

Victoria 

completeaza 

Este instituită  prin ordin comisia de școlarizare, sunt demersurile către comisia 

raională, (1 demers către logoped) SAP, rapoartele SAP,(1elev evaluat, 11 elevi 

reevaluati) cartea de ordine a elevilor, listele recensământului școlar aprobate de 

primar), caietele recensământului școlar, cartea alfabetică sunt dovada incluziunii 
tuturor copiilor, este creat și dotat  CREI, angajat cadru didactic de sprijin. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

*Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES, elaborarea 

actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența înmatriculării elevilor 

[indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, instituțiilor de învățământ general 

cu programe combinate] 

Dovezi  Listele elevilor pe diferite categorii, darea de seamă cu privire la școlarizarea 
elevilor, Listele de recensământ semnate de Primar. Baza de date a elevilor cu CES, 

registrul de ordine a elevilor, registrul alfabetic. Ordinul de instituire a comisiei de 

școlarizare. 

Constatări Gimnaziul are baza de date pentru toți elevii și a  elevilor cu CES,  în format 
electronic și varianta hârtie. Este elaborată prognoza înmatriculării copiilor în clasa 

I-a și pentru următorii 5 ani. Sunt elaborate listele elevilor pe categorii sociale./alte 

categorii. Este creată comisia de școlarizare (ord.3,26.07.2000) 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -2p Punctaj acordat: -  

 

Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev/ copil și 

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

funcție de necesitățile copiilor 



Dovezi  Registru CMI, Ordinul de constituire a echipelor PEI, Ordinul de constituire a CMI 

, Dosarele elevilor cu CES, baza de date elevi CES, Rapoartele de evaluare, fișele 
de progres, Registrul de consemnare al  vizitelor la domiciliu, și in CREI 

Registrul de evidenţă a pr-vb de evaluare iniţială a dezvoltării copiilor; Registrul de 

evidenţă a copiilor cu CES 2020-2021; Raport anual de activitate CMI, raport de 

activitate al CREI, plan de activitate al CREI/CDS, grafic de desfășurare  a 
activităților. 

Constatări 

 
 

Este creată comisia multidisciplinară(ord. nr.8 din 10.08.2020), se întrunește, au fost 

referiți către SAP(2 elevi pr-vb nr 1 din26.08.20), reevaluați elevii(10 elevi în 
perioada 19.02.20- 14.04.21), este Registrul p-v ale ședințelor, este planul de 

activitate EI, echipa de întocmire a PEI-lor,(aprobarea  echipelor PEI ord nr29 

din14.09.20 )curricula modificate aprobate de specialiștii DÎ(pr-vb nr1  din 26.08.20 

). 
Sunt completate fișele de evaluare și reevaluare, sunt înaintate demersuri SAP 

pentru asistența logopedului(1/pr-vb nr 5 din 16.12.20), psihologilor, documentația 

se află în dosarele   elevilor cu CES, sunt p-v ale ședințelor comisiei. Au fost 
raportați 17  elevi. Sunt întocmite fișele progresului școlar. 

Au fost supuşi evaluării iniţiale 2 elevi în septembrie(pr-vb nr 2 din 02.09.20) , au 

fost completate registru de evidenţă  a copiilor cu CES, Raportul anual de activitate 

al CMI. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

adaptat, asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin 
Dovezi  PEI-rile sunt aprobate, p-v CMI, p-v CP, curriculum la disciplinele școlare, Registrul 

materialelor din CREI, Registrul vizitelor (părinți): Curricula Modificate, PEI ale 

elevilor cu CES. 

Constatări Fiecare copil cu cerințe  educaţionale speciale , în gimnaziu sunt 11 de elevi, are un 
plan educaţional individualizat(PEI-11, PII-11 aprobate la CP pr-vb 

nr.2din04.09.20) , curriculum adaptat/ modificat(l. rusă-4, l. rom-7, matem-7, 

istoria-1) şi servicii de sprijin după caz/nevoi. Sunt aprobate PEI-urile, curricula 
modificată, fiecare elev are dosar revizuit la necesitate și completat cu materialele 

necesare(plan de intervenție, fișă evidența a serviciilor prestate). Elevii sunt instruiți 

evaluați/ diferențiat, sunt puse la dispoziție materiale didactice variate. 
Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 2p Punctaj acordat: -  

Total standard: 7,5p  

 

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

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 

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

combatere a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale 
Dovezi  PAI,PDI, Politica de protecție a copilului,   Planul de activitate ANET, Regulamentul 

de funcționare a Gimnaziului, conlucrare cu partenerii comunitari- demersuri, 
procese-verbale ale ședințelor comune.. 

Constatări 

 

Sunt aprobate documente instituționale care stabilesc mecanismele de identificare și 

combatere a descriminării, se combat formele de discriminare prin orele de 

dirigenţie, chestionare, ședințe, ore de ed.civică, discuții individuale. Este creat prin 
ordin grupul de combatere a violenței , grupul ANET, sunt instruiți elevii, este boxa 

de reclamații, se desfășoară sondaje în rândurile elevilor. Se conlucreazî 

intersectorial, se desfășoară ședințe comune, discuții cu persoanele-problemă. 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

 



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

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

copiilor cu CES 

Dovezi  PDI, PAI, , planul EI, poze de la activități, poze cu activități extrașcolare în cadrul 
cărora au participat și elevii cu CES, nota informativă cu privire la realizarea 

săptămânii educației incluzive, orar CREI, grafic de asistente la ore a elevilor . 

Constatări 
 

PDI și PAI conțin obiective cu referire la incluziune , este întocmit planul, se 
desfășoară acțiuni de promovare a diversității , inclusiv în cadrul lecțiilor, asistarea 

elevilor cu CES la ore(orar de prestare a serviciilor, asistare la ore). S-a desfășurat 

săptămâna educației incluzive(ord 59 din 02.12.21) conform planului aprobat de 

directorul instituției, în fiecare clasă sau realizat activități diferențiate(vizionarea 
videoclipurilor tematice, chestionarea elevilor, întruniri metodice, mese rotunde, 

activități de voluntariat) cu participarea activă a întregului contingentul de elevi(s-

au realizat poze în cadrul activităților). 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1.5p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

personalului, a elevilor/ copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la utilizarea acestor proceduri 

Dovezi  procese verbale privind familiarizarea cu instrucțiunea ANET,boxa ANET, fisele de 
post, Documentația Consiliului de Etică, fișe de sesizare 

Constatăr 

 

Instituţia de învățământ asigură informarea personalului și elevilor cu privire la 

soluţionarea situaţiilor de discriminare prin (seminare, ședințe, treninguri, ședințe de 
pedagogizare). Atelier de lucru în cadrul Consiliului Elevilor- Stereotipuri și 

prejudecăți. Este instituit Consiliul de Etică, se înregistrează și se discută sesizările, 

se iau decizii 
Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p. Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ adaptat 

pentru copiii cu CES, și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ copiilor, în scopul 

respectării individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi  11  PEI-uri Curriculum modificat-pentru -6 elevi,Curriculum General cu Adaptări 3 
- elevi  proiectările de lungă durată, caietele de evaluări, mostrele de evaluare, fișele 

de monitorizare şi progres a  elevilor, Procese verbale ale CMI 

Constatări 

 

 9 elevi cu CES  au fost reevaluaţi în primul semestru al anului .Au fost elaborate şi 

aprobate 11 PEI-uri. Pe durata anului au fost revizuite PEI-urile a 3 elevi din clasa 
6-a,dupî care s-a stabilit trecerea lor de la CM la CGA.Această procedură  a fost la 

fel şi pentru elevul aclasei a IX-a / pr-vb nr. 7 din 24.12.2020 şi p-v nr.9 din 24.04.21. 

În legătură cu stare de sănătate a elevului cu CES din cl.II-a Gavriliţă O. elevul a 
beneficiat de instruire  la distanţă pe durata tratamentului /pr.vb nr.6 din 19.02.21 

Cadrele didactice aplică activitatea diferențiată în cadrul orelor, sunt fișele de 

asistență la ore, caietele de asistări ale echipei manageriale, actele controalelor 
interne la subiect Individualizarea și diferențierea procesului educațional în 

contextul educației incluzive  Toate proiectele de lungă durată pentru elevii cu CES 

sunt aprobate de către specialiștii DÎ. Cadrele didactice în Portofoliu dețin fișa 

progresului școlar al elevilor. Este întocmit graficul evaluarilor, se verifică formele 
de evaluare și caietele de evaluări ale elevilor.Au fost reevaluaţi  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5p Punctaj acordat: -  

 

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

individuale și de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză 
Dovezi  panoul cu informație  pentru elevi, cu drepturile copiilor ,activități didactice 



 la managementul clasei. ore educative 

Constatări 

 

Elevii cunosc situațiile de discriminare, sunt înregistrate subiectele la Managementul 

clasei, s-a desfășurat atelier de formare a diriginților, este afișat informație la panoul 
pentru elevi,la ora de dezvoltare personală a fost pus în discuție subiectul de Bulling, 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: -  

Total standard: 5,75 p.  

 

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

Domeniu: Management 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil 

și sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și utilizarea resurselor 

noi 
Dovezi  Executarea bugetului , p-v ale CA și materialele anexate, rapoarte ale comisiilor 

externe, facturi. 

Constatări În Gimnaziu sunt create condiții bune pentru instruire, pentru un mediu accesibil-

rampă la intrare, siguranță termică, în Gimnaziu este cald- în anul curent  a fost 
înlăturată o problemă la sistema de căldură , este luminos- schimbat totalmente 

sistemul de iluminare, se respectă normele SSE, CSP.- sunt  actele controalelor 

.Problema s-a pus în discuâie în cadrul CA din  24.08.20, 30.09.20,  Se discută la 
ședințele CA executarea bugetului pe 6 luni, pe 11 luni, anual, se discută și aprobă 

bugetul în baza planului de achiziții.S-a procurat mobilier pentru cl.1 , mobilier 

individual,  mijloace video/audio pentru toate clasele  etc. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -2p. Punctaj acordat: -  

 

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

datele de interes public. 

Dovezi  Declaratiile Angajament cu privire la protectia datelor cu caracter personal, 
panourile informative, fișa postului. 

Constatări Angajații semnează anual declarația cu privire la datele cu caracter personal, sunt 

anexate în dosarele personale. Date de interes public sunt plasate la avizier 

(bugetul Gimnaziului, decizii ale CA, executarea bugetului, planul de activitate ) 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

spațiilor dotate, conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin 
Dovezi  Poze  cu elevi ce activează în spații  de clase dotate ale Gimnaziului, Poze ale elevilor 

in cadrul activitatilor in CREI, Graficul activității CREI, facturi, Registrele 
bunurilor. 

Constatări Este amenajat CREI, dotat. Sunt jocuri didactice, material pentru elevii cu deficiențe 

de văz, bicicleta, trenajor, canapea, covor, televizor, calculator, mese,r  scaune, 

inventar kinestezic-sportiv, consumabile, literatură. Acces în CREI îl au toți elevii. 
A fost primit un lot de materiale în baza unui proiect de finanțare de dotare a CREI 

în sumă de 131000 lei.(inclusiv pentru elevii cu probleme de văz, de auz) 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -2p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor  
Dovezi  Registrul mijloaceleor, caietele/fișele de asistență 

Constatări Toate cadrele didactice aplică mijloacele de învăţământ şi auxiliarele curriculare, 

sunt fișele de asistență la ore, notele informative de la controalele tematice, 
proiectările de lungă durată unde este specificat acest lucru. Administrația a dotat 



toate  spațiile cu mijloace tehnice, acces la internet, xerox, planșe etc.CREI este 

foarte bine dotat și asigură instruirea în baza necesităților elevilor. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -2p Punctaj acordat: -  

Total standard: 7p  

 
Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

Este elaborat planul educației incluzive,al 

CREI, al CMI , sunt create structuri de 

înmatriculare a elevilor, sunt școlarizați toți 
elevii, se monitorizează progresul de 

dezvoltare a elevilor, se elaborează și se 

aprobă PEI-uri, practicile sunt incluzive, se 
combate violența, sunt proiectate 

mecanisme de identificare și combatere. 

Sunt respectate diferențele individuale ale 

elevilor, raportați elevii către SAP, 
Gimnaziul oferă condiții bune pentru 

instruire,spațiu destinat serviciului de 

sprijin, asigură protecția datelor cu caracter 
personal 

 

Nu este asigurat serviciul psihologic 

de către o persoană angajată în acest 

sens, din cauza numărului mare de 
elevi în unele clase nu se reușește 

individualizarea instruirii , mai 

necesită îmbunătățiri compartimentul 
Evaluarea 

 

 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

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

calitate 

Domeniu: Management 

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

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

monitorizare a eficienței educaționale 
Dovezi  Raportul executării bugetului pe programe, Note informative:  Verificarea 

cataloagelor in anul de studii 2020-2021,  Evaluarea adaptabilitatii scolare , 
Evaluarea Criteriala prin Descriptori, Asigurarea securitatii si protectia vietii si 

sanatatii elevilor in cadrul disciplinilor scolare la ore, Cu privire la deducerea 

mediilor semestriale, Realizarea studiului la distanță etc., Realizarea activităților 
transdisciplinare, Realizarea curricula 2019 la biologie,  p-v ale CM, CP, CA. 

Constatări În Proiectul strategic , sunt stabilite scopurile strategice și obiectivele pentru cele 4 

domenii. Acțiunile proiectate au menirea creșterii calității instruirii. Planul general 

de acțiuni prevede pași concreți, preluați în planul anual de activitate. Se raportează 
semestrial și anual despre acțiunile întreprinse, se raportează executarea bugetului 

pe programe cu indicarea calității instruirii. Sunt proiectate controale interne de 

monitorizare a procesului educațional. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -2p Punctaj acordat: -  

 

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

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

Dovezi  PDI, PAI, planurile lunare, Rapoarte , p-v CA, rapoartele catedrelor, cadrelor 
didactice 

Constatări Acțiunile proiectate, în mare parte au fost realizate, Se monitorizează și se raportează 

realizarea planului anual și strategic, se întocmesc și se prezintă rapoarte. Se 
întocmește planul lunar , la sfârșit de an școlar se prezintă o dare de seamă despre 

acțiunile planificate și realizate.(CA nr.10 din 04.06.20) 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5p Punctaj acordat: -  

 



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

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

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

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 
Dovezi  Ordinul de constituire a Comisiei de Atestare, Elaborarea ,, Procesului de Atestare ,, 

, Nota informativa: Cu privire la totalurile atestarii in anul de studii 2020-2021; 
ordine de constituire a comisiiilor, de totalizare, chestionare administrate părinților, 

Rapoartele în cadrul CA . 

Constatări În cadrul şedinţelor sunt abordate problemele ce ţin de ordin organizaţional. Pentru 

organizarea şedinţelor sunt preconizaţi termeni de realizare, responsabili şi forma de 
prezentare a informaţiei.Sunt luate decizii, afișate la avizier, pagina electronică.Este 

Registrul p-v, notele informative, deciziile. Sunt emise ordine, aduse la cunoștința 

angajaților contra semnătură. Este poșta electronică a cadrelor didactice prin 
intermediul căreia se comunică eficient, grup pe pagini de socializare., pagina de 

facebook a Gimnaziului . Calitatea instruirii se discută și la ședințele cu părinții. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -2p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Dovezi  poze, executarea bugetului, actul de recepțioanre a școlii la început de an școlar 

Constatări Infrastructura asigură organizarea procesului educational în raport cu obiectivele , a 

fost soluționată problema desfășurării  pe perioada rece a anului a orelor de educație 

fizică ,în sala de fitness a Casei de Cultură. Clădirea este reparată capital, mobilată, 
asigurate condiții bune de activitate, WC-uri interioare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -2p Punctaj acordat: -  

 

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

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

curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

Dovezi  Registrul bunurilor, caietele de asistări/fișele, proiectarea didactică de lungă durată, 
portofoliile catedrelor. 

Constatări Gimnaziul dispune de resurse materiale suficiente. Sunt planificate anual sume de 

bani pentru procurări și dotări în baza ofertei cadrelor didactice. În cadrul orelor se 

observă folosirea echipamentelor, auxiliarelor de către cadrele didactice. Pentru 
realizarea cuuricula adaptată CREI dispune de o varietate largă de materiale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5p Punctaj acordat: -  

 

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

(eventual titluri științifice), pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în 

vigoare 

Dovezi  Certificate de grad, Lista de control a cadrelor didactice, Raportul anual, portofoliile 
cadrelor didactice. 

Constatări Gimnaziul dispune de personal didactic calificat în proporție de 95%. Au formări 

corespunzătoare, studii în domeniu, grade didactice. Dovadă sunt dosarele 

personale, cartea de ordine, portofoliile cadrelor didactice, portofoliile de atestare, 
certificatele de la formări. Din 18 cadre didactice 5 cadre didactice dețin gradul 

didactic I, 9 cadre didactice dețin gradul didactic II, 4 cadre didactice sunt fără grad. 

( debutanți) 
 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0,25p Punctaj acordat: -  

 



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

finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

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

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi  Tabele completate de catre cadrele didactice pe pagina gimnaziului /  gimbrav  in 
DRIVE , precum si in format hârtie : Tabelul Reusita scolara, Tabelul Realizarea 

Planului -Cadru , Rapoartele de activitate semestriale și anuale ale cadrelor didactice 

cu privire la realizări pe discipline -parte componenta a portofoliilor profesionale, 
decizii ale CP la sfârșit de semestre. 

Constatări Este elaborate planul controlului intern, se verifică și aprobă planurile de lungă 

durată, lunar se verifică cataloagele, proiectările zilnice, se desfășoară controale 

tematice, la sfârșitul semestrului se întocmește informație despre realizarea 
curriculum-ului.Se evaluează administrarea evaluărilor, realizarea curricula, se 

întocmesc note informative de către cadrele didactice, inclusiv despre situația 

elevilor cu CES 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: -  

 

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

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

instituționale și naționale 
Dovezi  Planul activitatii Metodice , Planul strategic de Formare a cadrelor didactice ( pe 

durata a 5 ani ), oferta de cadre, p-v ale formărilor, Registrul de evidență a formărilor. 

Constatări 
 

 

Gimnaziul analizează sistematic și întocmește oferta de cadre, totodată are stabilite 
în PDI și PAI obiective cu referire la formarea cadrelor didactice. Este elaborat 

graficul formării cadrelor didactice de perspectivă și anual, sunt planificate anual 

activități de formare în cadrul Consiliului metodic,, a Consiliului profesoral,a 
ședințelor catedrelor, sunt materialele formărilor, procesele-verbale. Se discută toate 

proiectele și documentele de politici educaționale aprobate de MECC în cadrul CP , 

cadrele didactice au participat, individual , la ateliere de formare online. Este 
Registrul formărilor în care directorul adjunct duce evidența tuturor formărilor 

cadrelor didactice. 4 cadre diactice au participat la Formarea profesionala la 

disciplini în regim on-line pe durata a 3 săptămâni  , alte 4 cadre în luna Noiembrie 

participă la cursuri de formare finanţate de fundaţia Orange Moldova şi desfăşurat 
în cadrul Centrului Naţional de inovaţiiDigitale în Educaţie ,,Clasa 

Viitorului,,Recent în perioada 02.08-06.08.2021 prof.Popa Galina a participat la 

formare la educaţia tehnologică la modulul ,, Educaţia digitală,, pentru clasa a II-a. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 
Dovezi  Ordinul de repartizare a sarcinii didactice (ord.nr.23, 04.09.20), Listele de control, 

Shema de încadrare a personalului, Darea de seamă a șefilor de catedră despre 
asigurarea didactică, raportarea bugetară, p-v al CA nr.13, 16.03.21. 

Constatări Gimnaziul dispune de personal calificat, toate disciplinile sunt predate de 

specialiști,sunt cadre didactice cu supranormă,în număr mic . Gimnaziul asigură și 

resurse materiale suficiente pentru instruire, s-a discutat asigurarea didactică în 
cadrul ședinței CA, șefii de catedră au întocmit o notă informativă despre asigurarea 

cu resurse materiale, pornind de la Standardele de dotare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5p Punctaj acordat: -  

 



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

a resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul 

educațional 

Dovezi  Note informative despre monitorizare, notă informativă despre realizarea studiului 
la distanță, fișe de asistență la ore, p-v al CP nr.9 din 02.12.2020 

Constatări Cadrele didactice desfășoară, în mare parte, un demers didactic eficient, toate aplică 

TIC în cadrul orelor, strategii interactive. Au fost proiectate evaluări tematice 
Organizarea procesului de evaluare prin descriptori ,Diversificarea instrumentelor de 

evaluare în cadrul evaluărilor sumative. Organizarea procesului educațional prin îmbinarea 
instruirii on-line cu cea off-line. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

a învățării 
Dovezi   pr-vb nr.2 Familiarizarea profesorilor cu Componentele Curricula şi a Ghidurilor  

de implementare la disciplini , .Proiecte de lungă durată , proiectele de recuperare 

,Ord.nr.70 ,, Cu privire la evaluarea tematică ,, Realizarea activităţilor practice în 
cadrul procesului educaţional la biologie, chimie, ştiinţe  , Ord. 51 Cu privire la 

evaluarea  Controlul portofoliilor cadrelor didactice,,  Agenda de control -realizarea 

părţii practice la biologie şi chimie ,  Pr-vb.nr.1TS  , pr-vb nr 3 asistenţă metodică 

CD de EPS, nr. 4 asistenţă metodică nespecialiştilor  
Demersurile zilnice ale orelor, portofoliile catedrelor, cadrelor didactice, note 

informative:Monitorizarea calităţii elaborării proiectului de lungă durată în 

contextul curricula , ediţia 2019; Calitatea proiectării şi desfăşurării activităţilor 
transdisciplinare; ,, Realizarea activităţilor practice  în cadrul procesului educaţional 

la biologie şi chimie,, Completarea Portofoliilor cadrelor didactice; Corectitudinea 

completării registrelor a rezultatelor ECD la EPS Copiile secvenţelor din PLanurile 
de lungă Durată ce conţin orele/activităţile de aprofundare /consolidare /recuperare 

pentru perioada de carantină /2020/ Produsele elevilor din ciclul primar din cadrul 

activităţilor tzransdisciplinare  

Constatări Toţi profesorii au fost asiguraţi cu Curricula Disciplinară şi Ghidul de implementare 
/ varianta finală,semestru I 2020 / la toate disciplinile , au fost familiarizaţi cu 

componentele structurale , finalităţile şi funcţiile Curriculare , s-a întocmit pr-vb.  

Cadrele didactice dispun de proiecte didactice de lungă durată /inclusiv pentru 
perioada de carantină 2020/ și scurtă durată, elaborate în conformitate cu principiile 

educației centrate pe elev, pe formarea de competențe. Sunt discutate și aprobate de 

șeful catedrei, apoi de echipa  managerială. Au fost  proiectate: evaluarea tematică: 

Realizarea activităţilor practice în cadrul procesului educaţional la 
biologie/chimie/ştiinţe în contextul curricula 2019,, ,evaluarea ,, Corectitudinea 

înregistrării  rezultatelor ECD la EPS,,  , Controlul portofoliilor cadrelor didactice, 

au fost elaborate agendele de control ,notele informative ,care ulterior s-au prezentat 
în cadrul CP, a fost acordată asistenţă metodică CD de EPS ,CD nespecialişti la 

educaţia plastică şi educaţia tehnologică precum şi Tinerilor specialişti s-au întocmit 

pr-vb. este emis Ordin cu privire la totalurile evaluării  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -2p Punctaj acordat: -  

 

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

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

Dovezi  Orarul evaluarilor sumative elaborat la inceput de semestre . 
Modele de evaluari sumative. Grila Reusita scolara, realizarea curricula ( 

semestrială, anuală), portofoliile cadrelor didactice, Tabele de performanță ale 

elevilor. 

Constatări Evaluările sunt elaborate de către cadrele didactice, se variază modalitățile de 
evaluare și produsele evaluate, este întocmit , la nivel de instituție, graficul lunar al 



evaluărilor. Cadrele didactice au în portofolii evaluări, bareme de notare, elevii au 

caiete de evaluări, în registre este fixată evaluarea, elevii sunt notați , se raportează 
despre evaluările planificate și realizate, învățământul primar întocmește Tabelul de 

performanță, se respectă prevederile din Reperele metodologice, planul-cadru.În 

decembrie a fost defășurat controlul caietelor de evaluări, lucrări practice. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5 Punctaj acordat: -  

 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu misiunea 

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

Dovezi  Scenarii de la activități,Informații în portofoliile catedrelor, poze de la activități, 
articole pe pagina de facebook a Gimnaziului. 

 

Constatări 

 

Cadrelele didactice organizează activităţi extracurriculare în concordanţă cu planul 

anual de activitate, compartimentul Activitatea educativă.Este elaborat planul 
activităților, care pornește de la planul DÎ, este planificarea la nivel de catedră. 

Cadrele didactice au desfășurat activități , au elaborat scenarii, au antrenat elevi , 

părinți, membri ai comunității,s-a desfășurat ora extracurriculară cum ar fi:concursul 
Terra,șezătoare folclorică,conferință istorică. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -2p Punctaj acordat: -  

 

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

conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care 

beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 
Dovezi  

 

Agenda,, Implementarea  ECD la disciplina Educaţia pentru societate  . 

Nota informativă :Corectitudinea completării registrelor a rezultatelor ECD la EPS 
Ord. nr.74 Cu privire la Totalurile evaluării . ¤ PEI-uri revizuite  

pr-vb nr 3 asistenţă metodică CD de EPS. PEI revizuite şi modificate , Baza de date 

CES revizuită şi actualizată   P-v al comis multid/p-v Nr.2 din 04.09.20 ;p-v nr 9 din 
24.04.2021 

 

Constatări La CMI au fost discutate şi propuse spre aprobare PEI-urile pentru a.2020-2021 /p-

v Nr.2 din 04.09.20 /Pe durata anului în rezultatul monitorizării sistematice a 
progresului şi reuşitei şcolare a elevilor cu CES  au fost revizuite 3 PEI-uri ale 

elevilor din clasa 6-a / p-v nr.9 din 24.04.21 

Gimnaziul pune accent pe individualizarea instruirii, acordă sprijin individual 
elevilor, include în activități toți elevii, inclusiv prin ajutorul cadrului didactic de 

sprijin. Astfel 4 elevi cu CES  au reuşit să înregistreze mici progrese la disciplinile 

limba română şi matematică , fiindu-le revizut PEI 
A fost elaborată Agenda de control Implementarea ECD la disciplina EPS , a fost 

desfăşurat controlul în baza agendei , a fost acordată asistenţa metodică , s-a întocmit 

Nta informativă  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5p Punctaj acordat: -  

Total standard: 11,25  

 

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

educațional 

Domeniu: Management 

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

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

decizional privitor la optimizarea resurselor 
Dovezi  poze, p-v ale CA nr. 1, 24.08.20, nr.4 din 30.09.20, nr.6 din 05.11.20, nr.7 

din 30.11.20, nr.8 din 29.12.20;  

Constatări Este asigurat accesul în bibliotecă , care este reparată capital, dotată, care are un fond 

bogat de carte ,se înnoiește anual fondul de carte, sunt cărți din donații. Elevii au 



acces în cabinetele de  informatică, Centrul de resurse. Sală de sport nu este, dar în 

timpul primăvară, toamnă- au acces pe terenul de soprt, pe timp de iarnă în localul 
Casei de Cultură în Sala de fitness.Elevi, părinți  participă la ședințele CA cu privire 

la executarea și aprobarea bugetului, aprobarea contingentului de elevi, a statelor de 

personal . 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI 

Dovezi  copii ale diplomelor cu participare de la diverse concursuri   SIME -Olimpiada , 
Diplomele elevilor din cadrul concursului ,, Olimpiada Scolara,,, Registrul de 

acordare a diplomelor, , p-v al CP din 31.05.21, CMI   (  p-v. nr.11 din 24.05.2021  

?), fișe ale progresului școlar. Poze de la activitate . 

Constatări 
 

 

Este baza de date a performanțelor elevilor, se face o analiză pentru fiecare an , se 
acordă anual diplome, se actualizează la necesitate în funcţie de fluctuaţia elevilor, 

în urma procesului de evaluare şi reevaluare  ,la fel în funcţie de progresele elevilor 

cu CES , baza de date a elevilor CES, se discută rezultatele în cadrul ședințelor CP , 
sunt fișele de monitorizare a progresului școlar, elevii sunt propuși pentru reevaluare 

de către CMI, se promovează performanțele elevilor pe pagina electronică a 

gimnaziului, s-au oferit scrisori de mulțumire părinților elevilor. La finele fiecărui 

semestru se completează de către CDS/CD  fişele de monitorizare şi progres ale 
elvilor cu CES , care devin parte componentă ale dosarelor elevilor cu CES.In acest 

an elevii cu CES au participat alături de alţi copii în cadrul Proiectului de cercetare 

la chimie ,,Substanţe - leacul sau otrava  din bucătărie,, prin activitate Art-Terapie 
au elaborat picturi reprezentative ale produselor ce conţin Vitamine. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -2p Punctaj acordat: -  

 

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

succesului elevului/ copilului 
Dovezi  mapa cu copii ale diplomelor ,procese verbale  ale ședințelor cu părinții, p-v ale 

Consiliului elevilor, ordinul de instituire a CA. 

Constatări Se promovează succesul școlar pe pagina electronică, adunările de părinți, panoul 
informativ, careul școlar. Se promovează elevii în componența CA, sunt delegați în 

cadrul proiectelor educaționale, în Consiliul elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

finală de după ultima virgulă nu se referă la IET] 
Dovezi   Registrele de asistari  , sunt fișele de asistență la ore, notele informative,chestionare, 

portofoliile cadrelor didactice, lucrări ale elevilor  
 

Constatări Elevii își exprimă dorințele în chestionarele propuse anual.Elevii se încadrează 

adecvat în învățarea interactivă prin cooperare, li se propun sarcini de cooperare în 

cadrul lecției, lucru la proiecte de grup, activitate în cadrul CE  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5p Punctaj acordat: -  

Total standard: 10,75 p.  

 
Dimensiune IV Puncte forte Puncte slabe 



[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Se planifică și se  monitorizează calitatea 

instruirii , sunt create comisii/structuri  și se 
aplică mecanisme de monitorizare, se 

promovează un model eficient de 

comunicare internă și externă. Infrastructura 

și personalul calificat asigură organizarea 
calitativă a instruirii. Curricula școlară este 

realizată, inclusiv prin studiul la distanță. 

Gimnaziul desfășoară formarea continuă a 
cadrelor didactice care proiectează 

activitățile la clasă, evaluările în 

corespundere cu standardele aprobate. 

Există suficiente resurse materiale și umane 
pentru realizarea finalităților stabilite. 

Elevilor le este asigurat accesul la resurse 

educaționale, elevii sunt încadrați în 
învățarea ineractivă, dezvoltare individuală. 

 

Modesta individualizare a instruirii, 

predomină tehnici tradiționale de 
lucru cu elevii, diversificare 

insuficientă a instrumentelor de 

evaluare; implicare modestă a 

părinților în procesul educațional, 
motivare slabă a elevilor pentru studii. 

 

 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

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

echității de gen 

Domeniu: Management 

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

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

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

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

interrelaționării genurilor 
Dovezi   Planul anual de activitate, planul activităților educative, Proiecte didactice cu 

subiecte: Diferențele de vârstă, educație, Rolul taților în educație.- cl.4  

Constatări 

 

 

In activităţile educaţionale sunt implicaţi atât fetele cât şi băieţii,este asigurată 

transparenţa şi echitatea de gen.In Planul managerial al instituţiei sunt planificate 

şedinţe cu părinţii,adunări generale cu părinţii,subiecte la Managementul 
clasei”Egalitate de gen” ”Acasă toți suntem egali”dar şi adunări pe clase,care au 

incluse în portofoliul clasei lor chestiuni despre politicile pe care le promovează 

şcoala referitor la educaţia sensibilă la gen.. Ca  urmare a  seminarelor organizate la 

nivel raional cu tematica dată s-au desfășurat instruiri care ajută cadrele să sprigine 
elevii,părinţii în cazuri de discriminare. 

 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 
Dovezi  certificatul de formare, p-v de formare a cadrelor didactice la subiectul  Egalitate de 

gen  din data de 01.02.2021 

Constatări 

 

 Directorul pentru educație a participat la seminarul raional  cu subiectul Egalitate 

de gen, au fost formate cadrele didactice în cadrul unui atelier,sunt procesele- 
verbale de instruire a cadrelor didactice,certificate de participare,fiecare diriginte la 

Managementil clasei au desfășurat ore cu subiectul dat. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5p Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 



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

vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-

cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen 

Dovezi  lista elevilor de la Robotică, poze de la activități extracurriculare, de la activități de 
voluntariat, proiectarea didactică. 

Constatări A fost  oferită anual  cercul  Robotica,  activitățile de voluntariat , în Consiliul 

elevilor  și activitățile extrașcolare/extracurriculare la nivel de Gimnaziu și 
comunitate participă atât fete cât și băieți. Subiectul este abordat în cadrul disciplinei 

Dezvoltare personală. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 2p Punctaj acordat: -  

Total standard: 5p.  

 
Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

Asigurarea echității de gen prin informare și 
implicare în activități. Formarea cadrelor 

didactice pentru promovarea echității de 

gen. 
 

participarea inechitabilă la unele 
activități a fetelor și băieților 

 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 
Puncte forte Puncte slabe 

Gimnaziul asigură securitatea și protecția tuturor elevilor, 

dispune de spații amenajate în corespundere cu cerințele, 
dotate tehnic, cu materiale didactice. Gimnaziul oferă 

elevilor studii de calitate de către personal calificat, elevii 

sunt antrenați în activități școlare și extrașcolare, participă 

la concursuri, acțiuni comunitare.Este asigurat accesul 
tuturor elevilor în instituție, este oferit sprijin elevilor cu 

CES, dotat CREI, individualizată instruirea. Este gestionat 

chibzuit bugetul instituției, se atrag resurse extrabugetare . 
În Gimnaziu se promovează principiile democratice, 

toleranța, se comunică sistematic cu familia, se acționează 

intersectorial. În Gimnaziu persistă un climat favorabil , 

toți angajații și elevii se implică în promovarea imaginii 
instituției. Gimnaziul asigură respectarea prevederilor 

regulamentare și actelor normative elaborate de MECC, 

desfășoară procesul educațional în concordanță cu 
curriculumul disciplinar. 

elevi slab motivați pentru studii; 

existența părinților care participă ineficient în 
viața școlii; 

Teritoriu parțial neamenajat din cauza 

anexelor nefinalizate; 

  

 

Oportunități Riscuri 

Direcţia Gimnaziului oferă posibilitatea satisfacerii 

dorinţei de informare şi cunoaştere; 

 Direcţia Gimnaziului permite valorificarea abilităţilor 

individuale prin oferirea de cursuri opţionale solicitate de 

elevi; 

   Participarea în diferite proiecte educaționale care vin și 

cu programe de formare   Curricula optională elaborată de 

MECC; 

stagii variate de formare oferite acum și online; 

proiecte educaționale la care poate participa Gimnaziul; 

Parteneriate cu instituțiile din comunitate, țară, etc. 

servicii oferite de SAP, consultanță din partea DÎTS 

descreșterea calității în contextul instruiriia 

online; 
fluctuația cadrelor didactice/elevilor 

surmenajul cadrelor didactice 



 

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completează pentru Raportul de activitate ce urmează 

a fi prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe]: 

 

Standard 
de calitate 

Punctaj 

maxim * 

Anul de studiu 
2020__-2021__ 

Anul de studiu 
20__-20__ 

Anul de studiu 
20__-20__ 

Anul de studiu 
20__-20__ 

 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

1.1 10 9        

1.2 5 4,5        

1.3 5 4,75        

2.1 6 4,5        

2.2 6 5,5        

2.3 6 4,25        

3.1 8 7,5        

3.2 7 5,75        

3.3 7 7        

4.1 13 11,25        

4.2 14 10,75        

4.3 7 5,75        

5.1 6 5        

Total 100 85,5 85,5%       

 

* În cazul în care un anumit standard sau anumiți indicatori nu se aplică la evaluarea instituției date, la Total se va înscrie suma 

punctelor acordate prin indicatorii evaluabili. 

 

 

 

Semnătura cadrului de conducere  _______________________ 

 


	Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE
	Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/ copiilor
	Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui elev/ copil
	Standard 1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață

	Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ
	*Standard 2.1. Copiii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare [Standardul nu se aplică IET]
	Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în procesul educațional
	Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o societate interculturală bazată pe democrație

	Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ
	*Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, origine și stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în pro...
	Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, nediscriminatorii și respectă diferențele individuale
	Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil

	Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ
	Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional de calitate
	Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu finalitățile stabilite prin curriculumul național
	Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul educațional

	Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN
	Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile echității de gen


		2021-08-26T08:48:27+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




