


Date generale

Raion/ municipiu Edineț
Localitate Corpaci
Denumirea instituţiei IP Gimnaziul Corpaci
Adresa Mihai Eminescu/16
Adresa filiale -
Telefon 024654376
E-mail gimcorpacied@gmail.com
Adresa web -
Tipul instituţiei Învățământ primar și secundar general
Tipul de proprietate Publică
Fondator/ autoritate administrativă Consiliul Raional Edineț
Limba de instruire română
Numărul total de elevi 115
Numărul total de clase 6
Numărul total cadre de conducere 2
Numărul total cadre didactice 10
Program de activitate De zi
Perioada  de  evaluare  inclusă  în
raport

2020-2021

Director Lupu Inga

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 Instituția posedă  setul de documentație cu caracter tehnic,  sanitaro-igienice și

medicale:
1. Statutul  instituției,  discutat  și  aprobat  la  ședința  Consiliului  Profesoral,

proces-verbal  nr.2 din  21.10.2013
2. Certificat de înregistrare Ministerul Justiției nr.036771

din 24 noiembrie 2014
3. Autorizația sanitară de funcționare nr. 4din 06 februarie 2018 ;
4. Autorizația  sanitar-veterinară  de  funcționare  a  Instituției,  emisă  de

Agenția  Națională  pentru  Siguranța  Alimentelor,  seria  ASVF
nr.AS1*VF* 0050849VF, din 25 octombrie 2019; 

5. Raport tehnic nr. 05/01 din 21.01.2021 cu privire la efectuarea măsurilor
și încercărilor de reglare-recepție și profilactice a instalațiilor electrice;

6. Registre de evidență ale securității muncii angajaților;
7. Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor.
8. Fișele de post ale angajaților.
9. Avizele medicale ale angajaților cantinei;
10. Schema de evacuare în cazuri de situații excepționale
11. Familiarizarea  cadrelor  didactice  cu  Reglementările  speciale  privind

organizarea  anului  de  studii  2020-2021,  în  contextul  epidemiologic  de
COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și
extrașcolar, prezentate în cadrul ședinței Consiliului Profesoral nr.1 din



01 septembrie 2020;
Constatări Instituția deține  acte obligatorii actualizate, valabile, cu referire la asigurarea 

tehnică, sanitaro-igienică și medicală prin care se atestă pregătirea școlii pentru 
de desfășurarea procesului educațional, dar nu dispune de Buletin de verificare 
metrologică, Act de cercetare tehnică a coșurilor de fum și canalelor de ventilație.
Instituția dispune de carnete medicale ale tuturor angajaților cu examen medical 
actualizat. Serviciul medical din instituție duce evidența cazurilor de îmbolnăvire,
dispune de registrul cu date despre starea de sănătate a tuturor elevilor și 
angajaților 
Administrația instituției monitorizează respectarea normelor sanitaro-igienice. Pe 
holurile instituției  sunt plasate panouri informative cu material informativ propus
de către Organizația Internațională a Muncii, în contextul Covid -19 și lumea 
muncii, pentru utilizarea în activități practice.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

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

Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor
pe toată durata programului educativ
Dovezi 1. Ordin  nr.  22  din  01  septembrie  2020  cu  privire  la  ocrotirea  vieții  și

sănătății elevilor
2. Graficul de serviciu al cadrelor didactice

Ordin nr. 41 din 01 septembrie 2020
3. Fișe de post pentru personalul de pază

Ordin nr. 30  din 01 septembrie 2020
4. Procese-verbale ale ședințelor CA:

proces-verbal nr.1 din 02.09.2020
proces-verbal nr.5 din 11 ianuarie 2021

5. Prevederile  Regulamentului  de  ordine  internă,  aprobat  la  ședința
Consiliului  Profesoral:  proces-verbal  nr.  1  din  data  de  01  septembrie
2020;Ordin nr. 29 din 01 septembrie 2020

6. Gard, poartă; 
7. Panouri  de  afișaj  cu  informații  relevante  privind  promovarea  modului

sănătos de viață, Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice ”Igiena
instituţiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal”; 

8. Plan de evacuare (expus la fiecare etaj);
9. Cabinet medical dotat cu instrumente, medicamente de prim ajutor;
10. Registrul de evidență a persoanelor care vizitează instituția;
11. Instructaj realizat de către diriginți la subiectul Protecția vieții și sănătății

copiilor pe perioada vacanțelor (Însemnări în cataloagele  școlare).
12. Dezinfectanți/  Dozatoare  cu  lichid  antibacterian,  covorașe  pentru

dezinfectarea  încălțămintei  la  fiecare  intrare  în
instituție,marcaje,Reguli,ect.

Constatări Instituția întreprinde măsuri privind asigurarea pazei și securității instituției și a
elevilor. 
  Monitorizează condițiile existente și acțiunile necesare pentru asigurarea igienei
şi sanitației în instituție în contextul epidemiologic de COVID-19. 
    Se realizează zilnic triajul epidemiologic matinal la intrarea în instituție, ce
confirmă respectarea cerințelor situației excepționale. Asistenta medicală verifică
temperatura  tuturor  vizitatorilor  și  o  înregistrează  în  Registrul  vizitelor
numele/prenumele  și  scopul  vizitei.  Tuturor  claselor  li  s-a  adus  la  cunoștință



regulile  de  comportament  prin prezentarea  și  discutarea  instrucțiunii  Protecția
vieții și sănătății copiilor pe perioada vacanțelor, aspect confirmat prin prezența
însemnărilor în cataloagele  școlare.
      Instituția deține toate actele referitoare la pază, securitatea instituției și a
siguranței tuturor elevilor.
Cu părere de rău, Instituția nu are contract cu serviciul de pază de stat  și nici nu
dispune  de  camera  video.  În  cadrul  ședințelor  CA  se  discută  tematici  de
asigurarea securității  elevilor,  sunt realizate  și  protocolate  diverse activități  de
control și constatări din partea angajaților poliției.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

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

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

1. Orarul lecțiilor /activităților educaționale, aprobat ședința  la Consiliul
de administrație, proces verbal nr.1 din   02  septembrie 2020;

2. Schema orară 
3. Registrul de evidență a modificărilor în orar;
4. Orarul  evaluărilor  sumative  semestriale discutat  și  aprobat  la  ședința

CA,proces verbal  nr.4.1/11.12.20
5. Registrul evaluărilor sumative la disciplinele școlare;
6. Orarul sunetelor discutat și aprobat la ședința CA,proces verbal 

nr.1/02.09.2020
7. Orarul deservirii elevilor/ copiilor la cantină discutat și aprobat la ședința

CA, proces verbal nr.1/02.09.2020

Constatări Administraţia instituţiei de învăţământ elaborează orarul şi asigură raportul 
optim între timpul instruirii formale şi cel al instruirii nonformale, între timpul 
de învăţare şi timpul de recreare. Orarul este echilibrat, reglamentat. Evaluările 
sumative sunt repartizate uniform, nu mai mult de una pe zi și trei pe săptămână.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat:2

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 1. Instituția dispune de locuri de lucru   bănci/scaune/mese corespunzător 

numărului de elevi, la clasă, capacitatea instituțională fiind de 640 locuri :
-6 clase sunt dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar și gimnazial, 1 sală
dotată cu calculatoare, acces având fiecare elev, Centru de Educație Incluzivă,
bibliotecă, sală de sport.
2. Registrul clasei/Baza de date a dirigintelui;

Constatări Instituţia de învăţământ asigură fiecărui elev din şcoală un loc de lucru în bancă
corespunzător nivelului  de învățământ,  mobilier  reglabil  pentru elevii  claselor
primare,  sală  de informatică  (25 elevi),  sală  de mese (80 locuri)-  unde sunt
alimentați 56 elevi.
Instituția  dispune  de:  spații  educaționale  specifice  activităților;  mobilier
corespunzător nivelelor de învățământ și specificului activităților educaționale în



conformitate cu normele igienice.
Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat:0,5

Indicator 1.1.5. Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile
etc.), în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate
Dovezi 

1. Registrul de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și 
materialelor de sprijin la:chimie,biologie,fizică,informatică, educație 
fizică, CREI.

2. Orar de igienizare a spațiilor discutat și aprobat la CA nr.1/ 02.09.2020
3. Proces-verbal CA nr. 5 din 11.01.2021 , Regulile de securitate a vieții și 

sănătății elevilor.
4. Ordin nr. 53 din 30.11. 2020, cu privire la inventariere. Registrul de 

inventariere.
5. Asigurarea cu material de sprijin conform cerinţelor sanitaro-

igienice: medicamente, dezinfectanți, termometre 
noncontact,dezinfectanți pentru suprafețe, săpun lichid, mănuși, 
măști,etc.

Constatări Instituţia de învăţământ asigură, în limita posibilităţilor, echipamente, utilaje,
dispozitive, ustensile şi materialele de sprijin la fizică,  biologie, istorie, 
informatică, educaţie fizică, CREI. Administraţia asigură cu echipament sala 
de sport şi terenul sportiv, în concordanţă cu parametrii sanitaro-igienici, 
cerinţele de securitate şi normele sanitare.
Există teren de sport artificial modernizat, amenajat în parteneriat cu Federația de
Fotbal RM.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj
acordat: 0,75

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 1. Paşaportul sanitar 

2. Fișe tehnologice
3. Lista produselor alimentare promovate, limitate și interzise
4. Fişele examenelor medicale ale angajaţilor cantinei
5. Planul de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare şi a infecţiilor intestinale
6. Registrul de rebutare a produselor alimentare și materiei prime
7. Registrul de rebutare a bucatelor
8. Registrul sănătăţii salariaților și copiilor
9. Contract de prestare a serviciilor de laborator nr. 257/16.09.2019
10. Emiterea Ordinului/constituirea comisiei de triere nr.35 din 01.09.2020
11. Emiterea Ordinului/numirea persoanei responsabile pentru 

primirea/depozitarea/eliberarea produselor alimentare nr.36 din 
01.09.2020

12. Emiterea Ordinului/organizarea alimentației elevilor nr.34 din 
01.09.2020

13. În instituție există și cantină școlară cu 80 locuri disponibile



Constatări Instituţia de învăţământ este dotată cu spaţii pentru prepararea şi servirea hranei,
care  corespund normelor  sanitare  în  vigoare  privind  siguranţa,  accesibilitatea,
funcţionalitatea şi confortul elevilor. Bucătăria și sala de mese din instituție  sunt
dotate  cu  mobilierul  necesar,  utilaj  frigorific,  veselă,  conform  criteriilor  de
siguranță,sală  de  mese  de  80  de  locuri,unde  se  alimentează  56  elevi,  două
depozite (legume/ produse alimentare)

Pondere și 
punctaj 
acordat 

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

Indicator  1.1.7. Prezența  spațiilor  sanitare,  cu  respectarea  criteriilor  de  accesibilitate,
funcționalitate și confort pentru elevi/ copii
Dovezi 1.Instituția este dotată cu bloc sanitar intern separat pentru băieţi

şi fete ( WC) , cu două lavoare, două robinete (apă curgătoare) ,
două  prosoape  electrice,  care  respectă  normele  sanitare,
accesibilitate, funcționalitate și confort pentru elevi.
2. Elaborarea/completarea buletinelor sanitare ale elevilor

Constatări Instituţia de învăţământ dispune de un singur vestiar (alături de 
sala sportivă), un bloc sanitar intern  separat pentru băieţi şi 
fete,unde se respectă spațiul de  intimitate.
Existența Regulilor de spălare pe mâini afișate la loc vizibil 
(lavuare /bloc sanitar, cantină)
Nu există cabine de duș la sala de sport.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare conform 
criteriilor: 0,5

Punctaj acordat: 0,5

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

1. Schema de evacuare a elevilor/ copiilor și personalului în 
cazuri de situații excepționale afișat la fiecare etaj și aprobat
de director;

2. Certificate de absolvire a cursului în domeniul protecției civile și 
antiincendiare.(director –Certificat nr.0729/16.10.2016)

3. Raport tehnic nr. 05/01 din 21.01.2021 cu privire la efectuarea 
măsurilor și încercărilor de reglare-recepție și profilactice a instalațiilor 
electrice;

4. Procese verbale cu privire la comportamentul responsabil în 
perioada vacanțelor confirmate prin semnătura elevilor.

5. Instituţia dispune de 2 panouri antiincendiare, marcaje 
informaţionale privind acţiunile elevilor și a personalului în caz de 
incendiu, stingătoare ( 8 buc.) la orice ieșire din instituție, cantină, 
cazangerie, sala de calculatoare ;

6. Documentație privind Protecția Civilă (Plan,Ordine: 
nr. 23/ 01.09.2020 ; nr.24/01.09.2020 ; nr.25/01.09.2020)

Constatări Instituţia de învăţământ dispune de mijloace antiincendiare şi ieşiri de rezervă 
accesibile, documente și acte obligatorii actualizate, valabile, cu referire la 
asigurarea protecției  lucrătorilor la locul de muncă și prevenirea riscurilor 
profesionale.

Nu dispunem de  setul antiincendiu- lăzi cu nisip, lopată şi căldare.
Pondere și Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj  acordat:



punctaj 
acordat 

0,75 0,75

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  1.1.9. Desfășurarea  activităților  de  învățare  și  respectare  a  regulilor  de  circulație
rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor
Dovezi 

1. Planul anual de activitate al gimnaziului aprobat  la 01 septembrie 2020  
(Proces- verbal  al ședinței CA,  nr.1/02.09.20)

2. Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație discutat și 
aprobat la ședința CP,proces verbal  nr. 1/01.09.2020

3. Ord. Nr. 14 din 20.05.21 „  Cu privire la organizarea Zilei Protecției 
Civile”

4. Proiecte didactice la disciplinile menționate în Plan-cadru de 
realizare și formarea deprinderilor de comportament responsabil în 
situații de risc  la disciplina DezvoltareaPersonală.

5. Discuții și activități practice în parteneriat cu Bunicii Grijulii și 
Polițistul de sector cu referire la :„Securitatea la trafic înseamnă 
viață” – 07- 10 septembrie 2020 ( clasele primare I-IV: 45 elevi, 2 
polițiști și 3 bunici)

6. Registre/caiete cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica 
securității vieții și sănătății în Instituție (la orele de fizică, chimie, 
informatică, educație fizică și tehnologică).

7. Cataloage școlare;
8. Potrofoliul clasei

9. Planul de activitate al CA: Proces-verbal  ale ședinței  CA, nr.3 din 
09.11.2020

10. Procese –verbale cu semnăturile elevilor pentru timp de vacanță.
Constatări Cadrele didactice desfăşoară cu elevii activităţi ce vizează învăţarea şi 

respectarea regulilor de circulaţie rutieră, a tehnicii securităţii în mediul şcolar 
şi cotidian, de prevenire şi de comportament în cazul situaţiilor de risc şi de 
acordare a ajutorului medical în diferite situaţii. Informațiile sunt colectate  
într-un dosar. Se duce evidența Proceselor –verbale cu semnătura elevilor 
referitor la tehnica securității în perioada vacanțelor școlare.

Pondere și 
punctaj 
acordat

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

Total standard 8,5

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 informarea lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile
ANET
Dovezi 

1. Planul anual de activitate al Instituției discutat și aprobat la  ședința CA , 
proces-verbal  nr.1/02.09.20

2. Activități:

a. Raportul semestrial a cazurilor de abuz,neglijare,exploatare a copilului 



prezentat la ședința CA, proces verbal   nr.4.2/11.12.20
b. Procedura de organizare instituțională în caz de abuz, 

neglijare,exploatare, trafic al copilului și abandon școlar;
Proces- verbal al ședinței CA nr.4.2 din 11. 12. 2020.

c. Proiect inițiat de IGP cu suportul partenerilor de colaborare “Bunicii 
grijulii”

d. Ordine cu privire la securitatea vieții copiilor în timpul vacanțelor
 (Ord. Nr. 56 din 21.12.20 „  Cu privire la instruirea elevilor privind 
regulile de securitate în perioada vacanței de iarnă”, Ord. Nr. 08 din 
01.03.21 „  Cu privire la instruirea elevilor privind regulile de securitate
în perioada vacanței de primăvară”, Ord. Nr. 13 din 30.04.21 „  Cu 
privire la instruirea elevilor privind regulile de securitate în perioada 
vacanței de Paște”, Ord. Nr. 15 din 28.05.21 „  Cu privire la instruirea 
elevilor privind regulile de securitate în perioada vacanței de vară”

3. Ordin nr. 28 din 01 spetembrie 2020 referitor la persoana responsabilă 
ANET

Constatări Instituţia  colaborează  cu APL,  AS,  OMF și  comisariatul  de  poliţie  privitor  la
soluţionarea cazurilor de abuz,  neglijarea copilului,  participă şi colaborează cu
membrii  comisiei.  Este  numit  responsabilul  de  coordonarea  cazurilor  deabuz,
neglijare, etc. Se deţine mapa specială cu planul de acţiuni, demersuri, rapoarte,
de sesizări, etc. În instituție se realizează acivități preconizate în scopul informării
personalului instituției, elevilor, părinților asupra procedurii legale de organizare
instituțională  în  cazurile  de  abuz,  neglijare,  exploatare  a  copilului  și  sunt
înregistrate subiecte abordate în procese verbale CA, sunt incluse informații și în
fișele de post ale angajaților. Instituția se axează pe dezvoltarea parteneriatului
familie-școală-comunitate.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:0,75

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 

1. Planul de acțiuni de prevenire/ intervenție în cazurile de abuz, neglijare,
exploatare, trafic (Proces- verbal al ședinței  CA, proces verbal  nr.4.2 
din 11. 12. 2020)

2. Ordin nr. 28 din 01 septembrie 2020 cu privire la numirea 
coordonatului, a Comisiei ANET;

3. Fișe de sesizare (model)
4. Existența documentației cu privire la copiii aflați în asistență parentală 

profesionistă sau  aflați în tutelă/curatelă;
5. Informații pefacebook-ul instituției/ panoul de informare 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100024713093820)
6. Certificate despre formarea de referinţă, în dosarul cordonatorului:

30.09.2020 -”Copiii din grupul de risc’’
25.11.2020-:”Implementarea politicilor de protecție a copiilor față de abuz
în instituțiile de învățământ. Fenomenul Bullyng în rândul elevilor.’’

7. Proiecte didactice ale diriginților, catalogul clasei.
Constatări Instituţia dispune și valorifică eficient, prin personalul format resursele 



comunitare asigurând protecția copilului. Administraţia instituţiei informează 
personalul, elevii, părinţii, tutorii asupra procedurii legale de intervenţie în 
cazurile de abuz,neglijare, exploatare, trafic al copilului. Se afişează pe panou 
informaţii, facebook-ulşcoliinformaţiile relevante. Se discută după caz în cadrul 
CP, CA. Cadrele didactice au semnat că au fost familiarizaţi cu procedura de 
organizare instituţională şi de intervenţie în cazuri de abuz, neglijare.

Pondere și
punctaj 
acordat

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 1.2.3.Realizarea activităților de prevenire și combaterea oricărui tip de violență (relații
elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar)
Dovezi 

1. Proiecte didactice (dezvoltare personală);
2. Plan de activitate a directorului adjunct pentru educație discutat și aprobat 

la CP nr. 1/01.09.2020
3. Decada de promovare a drepturilor omului/acțiuni: 16.11.20 -20.11.20

(122 elevi- clasele I-VIII)
10 decembrie 2020- ziua internațională a drepturilor omului.

4. Oră opțională la clasa a VII-a –Educația pentru drepturile 
omului.( anul de studiu 2020-2021- o oră săptămânal, 20 elevi)

5. Fotografii de la activităţi
6. Informaţii pefacebook-ul instituției 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100024713093820)

Constatări În instituţie s-au realizat activităţi de combaterea violenţei în şcoală, s-au organizat 
activităţi de  medierea conflictelor. Activităţi de prevenire a violenţei în şcoală sunt
prevăzute în planul de activitate al consiliului elevilor și în planul directorului 
adjunct pentru educaţie legalizat prin ordinul directorului. Se realizează consilierea 
psihopedagogică de către diriginți.

Pondere și
punctaj 
acordat

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

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 

1. Planuri de activitate al Centrului de resurse (aprobat de director în 
septembrie 2020) conform Nomenclatoului tipurilor de documentație 
școlară și rapoarte în învățământul general (Ordinul nr. 683/03.06.019) 

2. Dosarele personale ale elevilor;
3. Orarul de activitate al CDS și al CREI  (aprobate doar de director în 

septembrie 2020 și coordonat cu dir. adj.)
4. Planurile  educaționale individualizate (PEI) discutate și aprobate la 

ședința CP,  proces verbal nr.2   din 27.11.2020” Aprobarea curricumului 
stabilit pentru elevii cu CES. Formarea echipelor entru crearea PEI.”

5. Fișe de observare și monitorizare a copilului cu CES;
6. Ord. Nr. 27  din  01 septembrie 2020 cu privire la constituirea Comisiei 
multidisciplinare interșcolare



7. Procese-verbale ale ședințelor CMI (total – 8 )
8. Note informative:

a. Monitorizarea implementării reperelor metdologice în domeniul educației 
incluzive de către  CDS și cadrele didactice din instituție

b. Educația elevilor cu nevoi speciale  și includerea lor în colectivul clasei 
(disutate la ședințele CMI)

9. Lucrări efectuate de către elevi cu diverse tematici:
 Toamna de aur ( 30 spetembrie, 6 elevi)
 Bostaniada (09 octombrie, 10 elevi)
 Iarnă, eu te rog ceva, vino și în țara mea. ( 09 decembrie, 11 elevi)
 Ploaia de stele! (21.12-24.12, 5 elevi)
 Familia mea –sprijinul meu! mai, 13 elevi)

Constatări În instituţie  este  creat  Centrul  de Resurse al  educaţiei  incluzive,  care acordă
servicii de sprijin pentru asigurarea dezvoltării fizice, mintale şi emoţionale ale
copiilor. Copii și părinții au acces la servicii de consiliere școlară și de integrare
socială. 
Orarul  de  activitate  al  CDS și  al  CREI   nu  au  fost  discutate  și  aprobate  la
Consiliul Profesoral  și  Consiliul administrativ ale instituției.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat: 2

Total standard 4

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 mintale a elevilor/ copiilor,
în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate
Dovezi 1. Planul anual de activitate al Instituției; (Ședințe cu părinții), discutat și aprobat la 

ședința CP, proces verbal  nr. 1/ 01.09.2020 
2. Proiectul de activitate al directorului adjunct pe educație discutat și aprobat la 

ședința CP, proces verbal  nr. 1/ 01.09.2020 
3. Proiecte didactice la Dezvoltarea personală;
4. Proces verbal al ședinței CP nr. 2 din 27.11.2020 (normarea eficientă a temelor 

pentru acasă)
5. Dosarul comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală: procese-verbale, 

planuri ale activităților, materiale;
- Nota informativă din septembrie 2020 cuprivire la implimentarea eficientă a 
instrucțiunii privind managementul temelor  pentru acasă.

a) Masă rotundă cu elevii claselor gimnaziale  ,,Împreună pentru un internet mai
bun!" - Zilei Europene a Siguranței Online,11.02.2021

b) Săptămâna antitrafic de ființe umane15-21 octombrie
c)  Participarea la evenimente pentru cadre didactice și părinți la tema siguranței

copilului în mediul online organizat de  CI ”La Strada  începând cu  
16 februarie, ora 16.00 – webinar pentru cadrele didactice de la treapta gimnazială
(https://www.facebook.com/events/699838014047030.)
  și 11, 18, 22 și 25 februarie, între orele 19.00-20.00, webinare pentru părinți cu 
genericul ,,Cum previn și protejez copilul de abuzul sexual online?" 
(https://formular.siguronline.md/. )

Constatări Pe parcursul anilor de studii elevii și cadrele didactice sunt implicate în 

https://www.facebook.com/events/699838014047030
https://formular.siguronline.md/


activități de promovare a stilului sănătos de viață-compania antidrog, 
antialcool, decada combaterii SIDA,companii de informare”Atenție 
tuberculoza”, ”Diabet zaharat”cu participarea medicilor. Activitățile 
respective se regăsesc în planul de activitate a directorului adjunct pentru 
educație. Au fost familiariați toți elevii claselor I-VIII cu referire la 
activitățile de informare a elevilor privind prevenirea și combaterea 
obezității, consumului de alcool,droguri.Totalurile activităților se atestă în 
postere, desene tematice, eseuri.

Pondere 
șipunctaj
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 1.3.2.Asigurarea condițiilor fizice, inclusive 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 1. Planul de activitate al serviciului medical (aprobat  doar de director, 

septembrie 2020)
2. Informații pe panoul de afiș
3. Registre medicale

Constatări Administrația instituției asigură accesul elevilor la servicii medicale 
printr-un cabinet medical amenajat,unde sunt prezente registrele 
medicale. 
Administrația colaborează cu instituțiile medicale teritoriale, CSP, CST 
Salve, profesorii participă la activitățile de învățare colaborativă. În 
cbinetul medical sunt planșe sanitare care conțin informații referitoare la 
promovarea stilului sănătos de viață. Cu părere de rău în instituție nu 
există psiholog școlar.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,25 

Punctaj acordat: 
0,25

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  1.3.3.Realizarea  activităților  de  promovare/  susținere  a  modului  sănătos  de  viață,
depre  venirea  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 1. Cataloagele claselor

2. Dozarea temelor pentru acasă (planul zilnic al fiecărui cadru didactic)
3. Adresări către medic
4. Prevederi de referință în planul la managementul clasei al dirigintelui
5. Procese-verbale  ale  ședințelor  cu  părinții  cu  referire  la  prevenirea
surmenajului şi dozarea temelor pentru acasă ( ședința CP, proces-verbal nr.2, din
27.11. 2020, 6 clase, liste participanţi)
6. Rapoarte de activitate ale diriginților la dezvoltarea personală
7. Orarul lecțiilor (aprobat la ședința CA din 01.09.2020)
8. Cererile elevilor (clasele gimnaziale) și ale părinților (clasele primare)  pentru
disciplinele opționale 
9. Procese- verbale ale CM, a.s. 2020-2021

Constatări Cadrele didactice, prin orele de Dezvoltare Personală şi în cadrul disciplinelor 
menționate în planul-cadru, activităţilor extracurriculare încurajează şi sprijină 
copiii să manifeste iniţiativă şi să realizeze activităţi de promovare a modului 



sănătos de viaţă, de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri.
Cadrele didactice iau măsuri de ameliorare și prevenire a surminajului, de 
profilaxie a stresului psiho-somatic pe parcursul procesului educațional prin 
dozarea și diferențiere a temelor pentru acasă după capacitățile intelectuale ale 
elevilor. 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat: 1

Total standard 3,25

Dimensiune I Puncte forte Puncte slabe
Planificarea activităţilor din 
perspective Standardelor de 
calitate pentru instituţiile de 
învăţământ primar şi secundar 
general și din perspectiva Şcolii 
prietenoase copilului
Realizarea în proporție de 90% a
tuturor activităţilor planificate 
Monitorizarea în permanenţă a 
procesului instructiv cu 
intervenţii obiective şi prompte 
pentru a redresa situaţia acolo 
unde se cere
În instituție se înregistrează 
cazuri minime de ANET.

Instruirea  la  distanță  a  fost  un
impediment  în  realizarea  eficientă  a
procesului  instructiv-educativ. Unele
cazuri  de  ANET  ce  țin  de  mediul  de
familie nu sunt anunțate de copii

                         
    Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ
Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare
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 

1. Regulamentul de ordine internă discutat și aprobat la CP nr.1/01.09.2020, 
ordin nr.29 din 01 spetembrie 2020

2. Planul de activitate al Consiliului de administrație, aprobat și discutat la 
ședința CP, proces verbal  nr. 1/01.09.2020

3. Cota parte a elevilor în componența Consiuliului de administrație; 
4. Planul de activitate al Consiliului Elevilor pentru anul școlar 2020-2021, 

aprobat și discutat la ședința CP, proces verbal  nr. 1/01.09.2020
5. Panou informativ 
6. Portofoliul Consiliului elevilor cu material acumulate (procese-verbale 

pentru anul școlar 2020-2021,note informative, scenarii,ect.)
7. Participarea la desfășurarea activităților din comunitate: Ziua diasporei, 

ziua Europei, activități de salubrizare a teritoriului :
a.Calendar Zilele Diaspora, perioada 24-30 august 2020
b Disciplina-managementul școlar, înregistrate în cataloagele școlare, 6 clase-
115 elevi (clasa I-VIII)
c. Fotografii postate pe pagina de facebook a instituției 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100024713093820)



8. Participarea elevilor clasei a VIII-a în cadrul proiectului inițiat de AO Aripi
de viață : Tinerii spre o nouă guvernare (septembrie-martie, 
a.s. 2020-2021)

Constatări În anul curent de studii au fost organizate activități cu elevii,în cadrul cărora s-a
discutat asupra aspectelor ce țin de viața școlară, soluționarea problemelor la nivel
de  instituție/clasă.Cadrele  didactice  evaluează  opiniile,inițiativele  elevilor  în
procesul de luare a deciziilor.
În Portofoliul CE se păstrează divers material relevant (procese-verbale, informații
oportune ce țin de interesul lor etc.)

Pondere și 
punctaj 
acordat 

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

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 2.1.2.Existența unei structure associative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și
autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/
copii
Dovezi 1. Programul anual de activitateal Instituției CA nr. 1/02.09.2020

2. Demers din partea CE către APL în vederea susținerii soluționării unor 
probleme:

a.achitarea serviciilor de modernizare și asigurare a internetului calitativ în 
instituție;
b.Amenajarea terenului sportiv al instituției, conform cerițelor în vigoare;
3. Program de activitate al CE, discutat și aprobat la ședința  CP, 

proces verbal  nr. 1/01.09.2020
4. Panoul Consiliului Elevilor

Constatări În PDI al instituţiei sunt definite mecanisme de participare a elevilor în 
soluţionarea problemelor şcolare. Administrația instituției evaluează opiniile, 
inițiativele și propunerile elevilor în procesul de luare de decizii,ce vizează 
aspectele vieții școlare.Consiliul elevilor are portofoliul cu toate materialele 
acumulate: procese-verbale,note informative.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat: 1

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 1. Avizierul Instituției;

2. Consiliul elevilor  (planul de activitate al CE, discutat și aprobat la ședința CP,
proces verbal nr.1 din 01.09.2020,  procese-verbale ale ședințelor CE) ; Pagina de
Facebook  a  gimnaziului   (https://www.facebook.com/profile.php?
id=100024713093820)
3. Elevii participă la ședințele Consiliului elevilor

4. Echipele de voluntari din instituție (20 elevi, clasele VI-VIII, care se 
implică activ în afara programului de studiu în diverse activități- plasarea 
informației pe paginile de socializare, discuții cu elevii mai mici, activități 
de informare) 

5. Toate clasele au creat grupuri de elevi, (părinţi de la toate clasele) pe Viber,
Messenger, Facebook,adrese de email,Zoom,Meet,reflectând opinia liberă.

Constatări În perioada  septembrie 2020- mai 2021 actorii educaționali au comunicat/după
caz prin  reţele sociale, prezență fizică/ telefonie,în dependență de codul de alertă



al localității, participând la procesul educațional elevii și cadrele didactice-100 %.
Pondere și 
punctaj 
acordat 

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

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 1. Avizierul Instituției;

2. Panoul Consiliul Elevilor;
3. Publicații ale opiniei libere a elevilor/copiilor pe Pagina de Facebook a 

gimnaziului  (https://www.facebook.com/profile.php?
id=100024713093820)

4.  Mijloace de comunicare orale: discuții individuale cu elevii, expunerea și
argumentarea opiniilor în timpul orelor

5. Documente ce vizează activitatea CE (planul anual al CE, procese-verbale
ale ședințelor CE)

6. Feedback-ul  elevilor/  comentarii  pe  pagina  instituţiei  și  în  grupurile  pe
viber cu referire la anumite subiecte,evenimente etc.

7. Ora de managmentul clasei, dezvoltare personală

Constatări
Elevii  din  instituție  se  implică  calitativ  și  permanent  în  consilierea
aspectelor  legate  deviața  școlară:  prin  participarea  la  soluționarea
problemelor  la  nivel  de  clasă  și  la  nivel  de  școală.Cadrele  didactice
încurajează  participarea  elevilor  la  soluţionarea  problemelor  la  nivel  de
clasă şi la nivel de şcoală, implică sistematic elevii în evaluarea propriului
progres școlar și în realizarea zilei autoconducerii în școală, se organizează
anumite  concursuri  pentru  elevi,  se  oferă  diplome  în  cadrul  careului
tradițional.  Elevii  au  acces  la  infrastructura  informațională  a  instituției:
pagina de facebook, internet.Elevii au oportunitatea de a participa și implica
în  proiecte  cu  selectarea  și  încurajarea  pentru  participarea  la  diverse
proiecte educaționale.

Pondere și
punctaj 
acordat 

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

Total standard

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 1. Parteneriat cu Asociația Băștinașilor din Corpaci în vederea asigurării 

progresului Instituției și al comunității; nr. 5/1 din 17 iunie 2020
2. Dovezi de promovare a imaginii Instituției la nivelul comunității 
locale,la nivel național,imagine obținută inclusiv cu contribuția părinților (atât



suport financiar cât și forțe de muncă):
a.  Echipa  de  proiect  bine  motivată  în  mobilizarea  și  actualizarea

comunitarilor pentru realizarea proiectului; ( lista de voluntarilor implicați
în proiect)

b. Contribuție financiară necesară garantată (500 $)
c. Echipa  de  implimentare a  proiectului  (  voluntari)  cointeresată  în

realizarea și repararea scărilor de acces în instituție;
d. Dovezi  de  implicare  a  Instituției  în  proiecte  educaționale,  proiect  de

dezvoltare în care un loc considerabil le revine părinților (construirea unei
pante  de  acces  și  renovarea  intrării  în  instituție-pragul  școlii):  “Acces
sigur-instituție modernă”20.06.2020- 20.08.2020

1. Portofoliile organelor de conducere și consultative din Instituție 
(comisiile metodice ale diriginților de clasă,Consiliul elevilor,Comisia de 
triere și alte comisii existente la nivelu linstituției).
2. Proces verbal  al ședinței CP. Nr1 din 01.09.2020 –părinți în componența 

CA
3. Regulamentul intern al instituției, discutat și aprobat la CP, proces verbal 

nr. 1 / 01.09.2020
4. Dovezi de implicare și promovare a instituției:cu implicare apărinților:

a. Lista participanților în proiectul cu AdB/ organizarea zilelor 
Diaspora Perioada: 24 august-  30 august 2020

5. Transparență în gestionarea bugetului(Panou informativ)
Constatări Instituția de învățământ are elaborate un set de proceduri democratice de 

delegare/ promovare a părinților în structurile decizionale ale școlii și le 
aplică consecvent:prin reprezentantul părinților în CA, ședințe cu părinții 
la nivel de clasă și instituție, sau la nivel raional organizat de DE a CR 
Edineț,  implicare în procesul educațional prin asistențe sau implicare în 
proiecte, activități extrașcolare.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

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

Indicator 2.2.2.Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspect ce
țin  interesul  elevului/  copilului,  și  a  acțiunilor  de  participare  a  comunității  la  îmbunătățirea
condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi/ copii
Dovezi 1. Parteneriate ce asigură progresul Instituției și al comunității;

Acorduri de parteneriat: AdB și APL 17.06.20, 
Clinica „Salve”  PROGRAMUL ,,Cum să crești ca o fată” (cl. V-VI),
Dovezi de îmbunătățire a condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi/
copii:
a. Procurare mobilierului nou pentru fiecare clasă din instituție (set bănci și 

scaune școlare- 7 clase dotate )
b. Instalarea  unui televizor conectat la internet în fiecare clasă ( 8 bucăți)
c. Renovarea sălii de calculatoare (procurarea mobilierului - 25 mese și scaune 

moi și 6 calculatoare noi)
d. Instalarea băncilor în curtea instituției (6 bucăți)
e. Repararea  pragului instituției și construirea pantei de acces

 (suma proiectului 1000$ )
Constatări Administraţia instituţiei are încheiate acorduri de parteneriat cu reprezentanții 

comunității (servicii publice, voluntari) pentru îmbunătățirea condițiilor de 
învățare,odihnă și petrecerea timpului liber al copiilor. Există o grupă de părinți
voluntari care ajută la implimentarea proiectelor și promovează imaginea 



instituției în comunitate.Participarea la proiecte de cooperare la nivel național și
internațional pe aspect ce țin de îmbunătățirea condițiilor de învățare și odihnă 
pentru elevi.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat:0,5

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 2.2.3.Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în
consiliul de administrație, implicarealor și aelevilor, ca structure asociative, în luarea de decizii,
beneficiind  de  mijloace  democratice  de  comunicare,  implicarea  părinților  și  a  membrilor
comunității înactivități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate
pentru toți copiii
Dovezi 1. 3  părinți  sunt  membri  ai  Consiliului  de  Administrație.(ordinul  nr. 44  din

01.09.20), 1 elev este membru al CA ( Proces-verbal nr.1 din 01.09. 2020  al
Consiliului elevilor)
2. Alegerea Comitetului părintesc în fiecare clasă.(Proces –verbal nr.1  din
septembrie 2020, listele părinților prezenți la ședință) 
3. Planul de activitate al Comitetului părintesc în fiecare clasă. (6 clase)
4. Consiliul  consultativ  al  părinților(Proces-verbal  nr.1  din  02  septembrie
2020), Lista nominală a membrilor Consiliului consultativ al părinților
5. 1 membru APL- membru al CA (Procese – verbale, planul de activitate al
CA )
6. Afișarea informațiilor pe panoul informativ pentru părinți, prin intermediul 
cărora părinții își pot exprima opinia pe toate aspectele de interes
7. Pentru informarea periodică a părinților, cadrele didactice dispun de Notițe în
agenda elevului și consultații individuale, de pagina  de Facebook a instituției

Constatări Instituţia dispune de mijloace de comunicare mass-media școlară, panoul 
informativ pentru părinți, sondaje, boxe, prin intermediul cărora părinții 
își pot exprima opinia, pe toate aspectele de interes.
Pentru informarea periodică a părinților cadrele didactice dispun de însemnări
în agenda elevului și consultații individuale, pe Facebook, pe viber, prin poșta
electronică sau telefonie fixă/ mobilă

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat:1
  

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  2.2.4.Participarea  structurilor  associative  ale  elevilor/  copiilor,  părinților  și  a
comunității la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizare a părinților
și implicarea acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional.

Dovezi 1. Instituția  asigură  participarea  părinților,  comunității  în  activități  de
formare/informare,ca persoană- resursă în procesul educațional :
a. Ateliere  de  pedagogizare  a  părinților (online)-  Siguranța  în  mediul

online, februarie2020
Procese-verbale ale ședințelor cu părinții :

a.Clasa IV, nr. de părinți-18, proces verbal nr.1, septembrie( Alegerea modelului
de studiu din cele 7 propuse de MECC), proces verbal nr. 5, martie ( Siguranța
elevului  în  mediul  online) ;proces  verbal  nr.6,  mai  (Limbajul  responsabilității,
alegerea disciplinei opționale pentru a.s. 2021-2022);
b.Clasa II, nr. de părinți- 16, proces verbal nr.1, 25.08.2020( Alegerea modelului
de studiu din cele 7 propuse de MECC), proces verbal nr. 4, 24.12.2020( Siguranța



elevului  în  mediul  online),  proces  verbal  nr.6,  31.05.2021  (Limbajul
responsabilității, alegerea disciplinei opționale pentru a.s. 2021-2022);
c. Clasa VIII, nr. de părinți-18,proces  verbal nr. 2, octombrie( Atenție la prietenii
virtuali), proces verbal nr. 3, decembrie( Tema de acasă- componentă a activității
de învățare)
d. Clasa VII, nr. de părinți-20,proces verbal nr. 2, 23.10.2020 ( Formarea unui
comportament unui comportament responsabil al elevilor în mediul online), proces
verbal nr.3,  24.12.2020 (  Familia  și școala – parteneri  în educarea și  formarea
copilului către o profesie)

Constatări În planificare a activității instituţiei se iau în calcul opiniile părinților,elevilor care 
sunt înregistrate în procesele verbale ale ședințelor cu părinții. Cadrele didactice 
realizează activități de pedagogizare a părinților, privind educația copilului în 
cadrul ședințelor pe clasă sau pe instituție. Administrația și cadrele didactice 
încurajează părinții să se implice în calitate de persoană-resursă în procesul 
educațional (prelegeri pe un anumit subiect sau vizite la locul de muncă al 
părinților) și în activități extracurriculare (pregătirea evenimentelor, organizarea 
excursiilor, activitățile pe interese). Rezultatele activităților sunt înregitrate în 
procese verbale semnate sau fotografii.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 
2

Autoevaluare conform criteriilor: 0,25 Punctaj acordat:0,5

Total standard 3

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 Participarea elevilor în cadrul concursurilor raionale,regionale,naționale și 

internațional:
a. Concurs „Sub raza gândului etern”, LT Mihai Eminescu,Edineț - Locul 

III, 15 iauarie 2021
b. Concurs național de eseu (limba franceză) Asociația Studenților 

Stomatologici din Moldova- mențiune, 28 mai 2021
c. De ziua ta , Mărite Dascăl !, organizat de DECR- Mențiune și locul III, 

05 octombrie 2020
d. Suntem urmașii lui Ștefan, festival raional organizat de CR – mențiune, 

09 iulie 2021
e. Festivalul internațional al tinerelor talente ARTIVITIES, Minsc , 

Belorusia- locul I, decembrie 2020
f. Festivalul internațional de creație muzicală ЖАР- ПТИЦА,2020- locul I-

22.02.21
1. Portofoliul Comisiei Dezvoltare Personală și al Diriginților
2. Decada activităţilor pe discipline:
a.Decada claselor primare “Grigore Vieru –poetul limbii române, al mamei, al 
Patriei și al eternității”, 15.02.2021-19-02.21
3. Activități extracurriculare: 

  a.starturi vesele , 19.02.2021., clasele VI-VIII, 24 elevi
b. 100 zile de școală, 26.02.2021, clasa I, 22 elevi
c. Deschide-ți cutia climatică „ Salvați Planeta”,18.02.2021, clasesle 
VI-VIII, 20 elevi



d. “Ploaia de stele”, 21.12.20-24.12.20
4. Activitățile desfășurate în cadrul săptămânii dedicate 
comemorării victimelor Holocaustului (20 ianuarie 2020)
5. Activități dedicate comemorării accidentului nuclear de la 
Cernobîl (19- 26 aprilie 2021)
6. Olimpiade locale la discipline de studii
7. Ore publice:
Educația fizică, clasa VIII, 12.02.2021 (18 elevi)
Educația fizică, clasa VI, 12.02.2021 (21 elevi)

Matematica , clasa I, 28.01.2021 (22 elevi)
Limba română, clasa I, 11.02.2021 (22 elevi)
Geografie, clasa VII, 18.02.2021, (20 elevi)
Geografie, clasa VI, 18.02.2021 (21 elevi)

Constatări Prin activitățile curriculare și extracurriculare cadrele didactice promovează 
respectul valorilor naționale, ale minorităților etnice și religioase. Elevii au 
participat în cadrul concursurilor obținând performanțe și promovând 
imaginea instituției.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform 
criteriilor:0,75 

Punctaj acordat: 
0,75

Indicator 2.3.2.Monitorizarea modului de respectarea 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 respectare
principiilor democratice
Dovezi 1. Planul de dezvoltare al Instituției discutat și aprobat la ședința CP, proces 

verbal nr.1 din 02. 09.2018
2. Planul de activitate al Instituției discutat și aprobat la ședința CP, proces 

verbal nr. 1 din 001.09.2020
1. Raport  anual  al  CM  Limbi  și  Științe  socio-umane,  Limbi  străine  (  proces
verbal nr. 6 din 26.05.2021)
2. Calendarul activităților extrașcolare 
3. Proiectul  de lungă durată  la Educația  pentru societate  .   Proiectul  de lungă
durată la EMS, mod. III, IV , DP mod. II, V

Constatări Instituția monitorizează și promovează sistemic respectarea diversității culturale, 
etnice, lingvistice, religioase și de valorificare a multiculturalității în toate 
documentele programatice și în activitățile desfășurate în instituție, colectează 
permanent feed backul din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 
principiilor democratice

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat:  0,5

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  socializarea  elevilor/  copiilor  și  varietatea  de
resurse (umane, informaționale, etc.) de identificare și dizolvarea stereotipurilor și prejudecăților
Dovezi Instituția  crează  condiții  tipice  pentru  respectarea  divesității  valorificând

capacitatea  de  socializare  a  elevilor  prin  implicarea  elevilor  în  activitățile
extracurriculare din instituție sau din alte instituții:
1.Concurs  „Sub  raza  gândului  etern”,  LT  Mihai  Eminescu,Edineț,  ianuarie
2020
2. De ziua ta , Mărite Dascăl !, organizat de DECR,  25 septembrie 2020



3.Suntem urmașii lui Ștefan, festival raional organizat de CR , 09 iulie 2021
4. “Grigore Vieru –poetul limbii române, al mamei, al Patriei și al eternității”, 
15.02.2021
5. Ploaia de Stele, 21-24 decembrie 2020
6. Ziua copiilor, organizată împreună cu BP Corpaci, 01.06.2021

Constatări Elevii se implică  și participă activ la unele activități extracurriculare, astfel  
valorificându-și capacitatea de socializare.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor:0,25

Punctaj acordat: 
0,5
 

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 1. Participarea elevilor înproiectul inițiat de AO Aripi de viață în cadrul 

orelor de Educație civică:  Tinerii spre o nouă guvernare,septembrie 2020-
martie 2021

2. Referate,prezentări,secvențe video,publicații în cadrul activităților 
curriculare și educative pe pagina facebook a instituției 

3. Proiecte de lungă durată ale profesorilor.(Proces-verbal nr.1 al  ședințelor 
Comisiilor metodice)

4. Planul managerial instituțional (Proces-verbal nr.1  al  ședinței CA din 
01.09.2020)

5. Cererile părinților elevilor din clasele primare și ale elevilor din gimnaziu 
și liceu pentru solicitarea orelor opționale (Proces-verbal nr.4 al  ședinței 
CA din 29.01.2021, nr.01 din 26.08.2020)

6. Planul de activitate al Consiliului elevilor (aprobat septembrie 2020)
7. Planul de activitate al Consiliului consultativ al părinților
8. Planul de activitate al Comisiilor metodice (aprobate la  ședința CP, proces

verbal nr.1/01.09.20)
9. Participarea elevilor în proiectul inițiat de AO Aripi de viață în cadrul 

orelor de Educație civică.
10. Participarea elevilor la Activitatea  Holocaust, istorie si lectii de viata 

(clasa VIII, 18 elevi)
Constatări Instituția organizează  activități și proiecte educaționale prin care dezvoltă 

în acțiunile elevilor și ale cadrelor didactice reflectarea viziunii democratice
de conviețuire într-o societate interculturală. Întreaga comunitate 
educațională a instituției promovează valori  multiculturale.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 1,5

Total standard 2,5

Dimensiune
II

Puncte forte Puncte slabe
Implicarea elevilor şi a familiilor 
în procesul decisional. 
Implicarea familiilor în viaţa 
şcolii. Existenţa şi 
funcţionalitatea parteneriatelor. 

 Mai sunt elevi și părinți reticienți
la capitolul implicare socială



Faptul că elevii se implică în 
proiecte educaţionale  şi au 
rezultate frumoase. Elevii din 
instituție se implică în acțiuni de 
voluntariat, acțiuni de binefacere.

                            

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ
Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, 
origine și stare socială, apartenență religioasă, starea 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 

1. Planul anual al Instituției la ședința CP, proces verbal nr. 1/ 
01.09.2020

2. Planul de dezvoltare/ strategic al Instituției la  ședința CP, 
proces verbal nr. 1/ 01.09.2018

3. Servicii de sprijin pentru elevii cu CES:
a. Asistență și suport în timpul orelor, conform orarului de activitate al CDS

( aprobat de director, septembrie 2020)
b. Activități de învățare în CREI( zilnic)

4. Activități extrașcolare în CREI (lunar, semestrial)  
 Toamna de aur ( 30 spetembrie, 6 elevi)
 Bostaniada (09 octombrie, 10 elevi)
 Iarnă, eu te rog ceva, vino și în țara mea. ( 09 decembrie, 11 elevi)
 Ploaia de stele! (21.12-24.12, 5 elevi)
 Familia mea –sprijinul meu! mai, 13 elevi)

5. Participare la  activități de formare/informare în domeniul Educației 
incluzive, beneficiul în susținerea tuturor copiilor organizate de către SAP 
Edineț și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, Chișinău:
a) Tulburări emoționale, 29.10.20
b) Tulburări de limbaj, 26.11.20
c) Reexamiarea documentației CDS, 03.02.21
d) Tulburare din spectrul autist, 10.02.21
e) Intervenția psihopedagogului în cazul copiilor din spectrul autismului, 

18.02.21
f) Tipologia dizabilităților severe, 18.02.21
g) Orientarea profesion. și școlară a copilor cu CES, 27.04.21

Constatări Problemele educației inclusive sunt oglindite în PDI, Planul anual al instituției,
unde  se  prevăd  activități  specific  de  aplicarea  politicii  statului  cu  privire  la
educația incluzivă. Acordarea asistenței specializate, organizarea activităților de
sprijin și consiliere pentru elevi, părinți (după caz)

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj acordat:2



Indicator 3.1.2.Funcționalitatea structurilor,  a mecanismelor  și procedurilor  de sprijin  pentru
procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusive de evidență și sprijin
pentru copiii cu CES
Dovezi 1. Dovezi de respectarea recomandărilor privind pachetul minim de dotări

pentru școlile incluzive:
 Ordin cu privire la angajarea CDS pentru facilitarea incluziunii 

școlare. Nr.124 din 30.08.2013
 Regulamentu-cadru al CMI
 Documentația CMI
 Fișa de post CDS (aprobată de director ordin nr.30 din 01.09.2020)
 Lista de înmatriculare a elevilor în clasa I
 Registrul de evidență a orelor în CREI
 Lisata copiilor cu CES în conformitate cu rapoartele de evaluare 

complexă și de reevaluare
Constatări Toate structurile de sprijin în domeniul educației incluzive sunt instituite prin 

ordinul administrației instituției. În dependență de necesitățile instituției sunt 
asigurate condițiile adecvate pentru copiii cu CES:

- CREI dotat cu echipament: didactic, metodologic, educativ, 
tehnologic, care permite acordare a serviciilor de instruire și 
recreare a copiilor cu CES;

- Cadre didactice instruite continuu;
- CDS,  diriginții și directorul adjunct pentru educație (la necesitate) 

acordă servicii de consiliere a pedagogilor și a părinților;
- Asistent medical 

Proiectul lansat în instituție „Încadrarea copiilor cu CES din școliile generale”
permite  încadrarea  tuturor  copiilor,  indiferent  de  dizabilitate,  în  procesul
instructiv-educativ al instituției.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat:1
  

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 1. Baza de date a copiilor cu CES

2. Informații colectate ca urmare a recensământului și școlarizării;

3. Registrul proceselor-verbale ale Consiliului pedagogic și Consiliului de 
Administrație;

4. Lista copiilor din districtul școlar (APL).
5. Ordine cu referire la fluctuația elevilor;
6. Registrul alfabetic ale levilor;
7. Registrul de evidență a actelor de studii;

8. Confirmări privind continuare a studiilor elevilor transferați în alte 
instituții;

9. Cererile părinților cu privire la eliberarea documentelor elevilor.

Constatări Instituţia de învăţământ dispune de o bază de date a tuturor copiilor de vârstă 
şcolară din districtul școlar, inclusiv a celor cu CES şi privind evoluţiile 



demografice şi perspectivele de şcolarizare pentru următorii ani. Instituţia de 
învăţământ desfăşoară diverse activităţi(vizite la familii, comunicarea cu 
părinţii: Ziua ușilor deschise)  pentru a asigura înmatricularea şi participarea 
tuturor elevilor din comunitate la procesul deeducaţie.
Sunt  stabilite  parteneriate  dintre  instituţia  de  învăţământ,  instituţia  preşcolară,
asistenţa socială, centrul medicilor de familie în scopul identificării copiilor cu
CES din comunitate.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj acordat: 2

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 1.      Ordinul de angajare acadrului de sprijin Nr. 124  din 30.08.2013

2. Ordinul Nr. 27 din 01.09. 2020 cu privire la constituirea 
Comisiei Multidisciplinare
3. Dovezi ce demonstrează competența profesională a cadrului didactic 
de sprijin/certificat de formare:
a. Cursuri de formare continuă la UPS „Ion Creangă”, Chișinău, perioada 

04.11.2019-23.11.2019, Ordin nr. 221/22.11.2019
b. Activități de formare/informare în domeniul Educației incluzive, 

beneficiul în susținerea tuturor copiilor organizate de către SAP Edineț 
și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, Chișinău ( a.s. 
202-2021)

4. Procese-verbale ale Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare ( total 8 
procese verbale)

5. Plan de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare  (aprobat  
doar de director, septembrie 2020)

6. Planul și orarul de activitate al CREI (aprobat doar de director, septembrie
2020)

7. Planul și orarul de activitate al cabinetului medical (aprobat doar de 
director, septembrie 2020)

Constatări Organigrama instituţiei de învăţământ conţine structurile de sprijin (Centrul de 
Resurse pentru educaţia Incluzivă, Comisia Multidisciplinară Intraşcolară, 
cadru didactic de sprijin,etc.) instituite în cadrul instituţiei în sprijinul educaţiei
incluzive. Planul strategic şi cel operaţional al instituţiei de învăţământ conţin 
stipulări privind asigurarea educației inclusive.  În instituție activează: 1 CDS, 
1 asistent medical, care au participat la variate formări, seminare, traninguri 
locale, raionale, pentru asigurarea serviciilor de sprijin copiilor cu CES.Toate 
materialele sunt structurate conform nomenclatoruluial CDS.

Orarul CDS și CREI, cât și activitatea CMI, planul asistentului medical au fost
aprobate de director la începutul anului de studiu 2020, nu de către Consiliul 
Profeoral sau Consiliul Administrativ ale instituției.

Pondere și 
punctaj 
acordat

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

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 1. Recomandăriale SAP;

2. Planuri de activitate ale CDS : anual, lunar, săptămânal și zilnic (aprobate 
de director în septembrie 2020) conform Nomenclatoului tipurilor de 
documentație școlară și rapoarte în învățământul general (Ordinul nr. 683/ 
03.06.019) 

3. Curriculumul modificat nevoilor specifice ale elevilor/copiilor; ( lista 
elevilor), discutat și aprobat la ședința CP, proces verbal nr. 2/27.11.2020 

4. Planuri educaționale individualizate discutat și aprobat la ședința CP, 
proces verbal nr. 2/27.11.2020

5. Proiectare didactică de lungă durată modificată sau adaptată pentru copii 
cu CES, discutate și aprobate la  Comisiile Metodice:
Clasele primare, proces-verbal nr. 2 din  septembie 2020
Limbi și științe socioumane, proces-verbal nr. 2 din 23.09.20
Științe reale, artă și sport, proces-verbal nr.2 din septembrie,2020
Consiliere și Dezvoltare personală, proces-verbal nr. 1 din septembrie 2020

6. Lucrări elaborate de elevi/copii cu nevoi specifice;
7. Acordul părinților.
8. Evaluarile psihopedagogice ale copiilor cu CES realizate de SAP.
9. Demersuri către SAP

Constatări CREI dispune de materialele didactice pentru satisfacerea nevoilor specifice ale 
elevilor.
În Cabinetul metodic al înstituţiei activează CMI, iar în CREI se 
păstrează variate acte normative privind implementarea educaţiei 
inclusive.

În funcţie de recomandările SAP, toţi copiii au PEI elaborate în conformitate cu
documentele  şi  recomandările  respective.  15  elevi  se  instruiesc  în  baza
Curriculumului  modificat.În  cadrul  lecţiilor  cadrele  didactice  utilizează  variate
materiale  didactice:  fişe,  tabele,  teste  individualizate  etc.  Elevii  cu  CES sunt
antrenaţi în majoritatea activităţilor extraşcolare.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj acordat: 2

Total standard 8

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 

1. Fișe de post, aprobat de director , ordinul nr. 30/01.09.2020 
2. Planul de activitate ( aprobat  doar de director , septembrie 2020) și 

procese-verbale ale Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; (total 8 procese 
verbale)

3. Planul activităților de prevenire și combatere a cazurilor de abuz,  
neglijare, exploatare, trafic al copilului:
a. Discuții individuale cu părinții ( la necesitate)
b.  Raport de sesizare ANET (semestrial, anual- prezentat specialistului DE



a CR Edineț)
c. Registrul de evidență a sesizărilor ( prezent în portofoliul fiecărui 

diringinte, a.s. 2020-2021)
4. Dovezi de pregătire profesională a cadrului de sprijin și directorului 

adjunct pe educație; Certificate de formare continuă și seminare/formări 
raionale de către angajații SAP :
a. Seminar responsabili ANET: Fenomenul bullyng în rândul elevilor, 

25.11.2020
b. Atelier de lucru: Tehnici și sugestii e consiliere a elevilor cu probleme de 

relaționare și de comportament, 23.12.2020
c. Atelier de lucru: Intervenții pentru elevii cu ADHD în timpul și post 

pandemiei, 17.01.2021
d. Seminar organizat de către SAP: Gestionarea traseului- frustrare,furie, 

agresivitate, 25.03.2021
e. Atelier de lucru: Hipersensibilizare, vinovăție și strategii de acceptare și 

iertare a sinelui și celorlalți, 22.04.2021
f. Atelier de lucru: Controlul comportamentelor și deciziilor impulsive, 

26.05.2021
5. Portofoliul cadrului didactic de sprijin;

Constatări În Regulamentul intern al instituţiei, fişele de post ale angajaților 
gimnaziului în mod obligatoriu sunt stipulate obligativităţi privind sesizarea 
cazurilor de violenţă, neglijare,exploatare şi trafic al copilului.

În cadrul ședințelor cu cadrele didactice, cu  elevii  și cu părinții  s-au 
examinat probleme privind identificarea şi combaterea oricăror forme de 
discriminare.

Angajaţii instituţiei sunt informaţi privind procedura de identificare, înregistrare
şi evaluare iniţială a cazurilor ANET al copilului.
Planul de activitate al CMI și al coordonatarului ANET sunt aprobate de către
director la începutul anului de studiu, nu și la ședințele CP sau CA. 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat: 0,5

Indicator 3.2.2.Promovarea diversității,  inclusive a interculturalității, în planurile strategice și
operaționale ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile
copiilor cu CES
Dovezi 

1. Compartimentul Educație incluzivă în Planul de dezvoltare discutat și 
aprobat  la CP, proces verbal nr1/01.09.2018 și  Planul de activitate al 
Instituției, discutat și aprobat la CP, proces verbal nr.1/01.09.2020

2. Proiecte la Dezvoltarea personală
3. Curriculum individualizat / PEI discutate și aprobate la ședința CP, 

proces verbal nr. 2/27.11.2020
4. Certificate de participarea CDS, președinte CMI la atelierele de 

formare organizate de SAP:
Tulburări emoționale, 29.10.20
Tulburări de limbaj, 26.11.20
Reexamiarea documentației CDS, 03.02.21
Tulburare din spectrul autist, 10.02.21
Intervenția psihopedagogului în cazul copiilor din spectrul autismului, 
18.02.21



Tipologia dizabilităților severe, 18.02.21
Orientarea profesion. și școlară a copilor cu CES, 27.04.21
Sedițe practice cu Președintele CMI: 07.09.20/14.09.2020/25.09.020

Constatări În Planul Strategic cât și cel Managerial al instituţiei sunt prevăzute variate 
activităţi privind diversitatea, promovarea interacţiunilor interpersonale bazate 
pe respect reciproc şi acceptarea diferenţelor, au fost realizate ședințe  aparte 
despre lucrul cu părinţii, unde sunt reflectate şi activităţi de comunicare şi 
relaţionare cu familiile copiilor cu CES pentru implicarea în realizarea PEI.
În Planul de activitate la CDS de sprijin este inclus capitolul Lucrul cu părinţii. 
Părinţii sunt familiarizaţi cu PEI.În cadrul şedinţelor CP, CA sunt examinate 
comunicări ale cadrului didactic  de sprijin, probleme ce ţin de educaţia 
incluzivă, cu implicarea profesorilor, părinţilor.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat: 1

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 

1. Regulamentul de organizare și funcționare  discutat și aprobat la ședința 
CP, proces verbal nr. 1/01.09.2020

2. Compartimentul Educație incluzivă în Planul de dezvoltare (ședința  CP, 
proces verbal nr. 1/01.09.2018) și Planul de activitate al Instituției (ședința CP,
proces verbal nr. 1/ 01.09.2020) PEI ( ședința CP, proces verbal 
nr.2/27.11.202)

3. Plan de activitate al CDS, ( aprobat doar de director în septembrie 2020)
4. Ord. Nr . 28/ 38 din 01 septembrie 2020 cu privire la 
procedura ANET și a numirii coordonaturului ANET
5. Acorduri  de informare a părinților pentru respectarea Politicii de
Protecție a Copilului (stocate în portofoliile dirigiților)
6. Instruirea cadrelor didactice cu prevederile ordinului ME nr.858 
din 23.08.2013

Constatări Toţi membrii colectivului profesoral, auxiliar și părinţii au fost familiarizaţi cu
modalităţile şi procedurile de ANET. În instituție se discută în cadrul orelor de
Dezvoltate  personală, Educație  pentru  societate,  Educație  civică  privind
egalitatea  de  șanse  și  combaterea  descriminării  de  gen  (conform  Planului
instituțional de activitate)

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform  criteriilor:
0,75
 

Punctaj  acordat:
0,75

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 alor
Dovezi 

1. Plan de activitate CREI cu obiective și activități de promovare a 
educației incluzive; (aprobat doar de director, septembrie 2020)

2. Proiecte didactice la discipline și la Dezvoltarea personală;
3. PEI,  discutate și aprobate la ședința CP, proces verbal nr. 2/27.11.2020



4. Recomandări ale SAP
5. Includerea unei rubrici a activității copiilor cu CES în planurile zilnice ale 

cadrelor didactice

Constatări În instituţie se organizează periodic,evaluarea progresului şcolar al copiilor cu 
CES, gradul de realizare a PEI, care, în caz de necesitate, se reactualizează.

Părinţii periodic sunt informaţi(sub semnătură) despre gradul de realizare a PEI
şi despre schimbările respective. Cadrele didactice aplică, în mod diferenţiat, 
curriculumul pentru copiii cu CES  conform recomandărilor SAP (prinPEI, 
curriculum modificat şi/sau alte măsuri şi servicii de sprijin).

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,25

Punctaj acordat: 
0,5

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 

1. Proiecte didactice la Dezvoltarea personală
2. Ord. nr.28   din 01.09.2020 de numire a coordonaturului ANET 

3. Rapoarte privind evidența sesizărilor  ANET (semestrial)

Constatări Cadrele  didactice  tratează  copiii  în  mod  echitabil,  adaptând  cerinţele  la
posibilităţile şi nevoile individuale,  include diferite sarcini didactice pentru a-i
implica în activitate şi pe copiii cu CES. În portofoliul responsabilului ANET se
păstrează materiale cu privire la organizarea seminarelor, ședințelor de informare
privind procedura ANET.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform 
criteriilor:0,5

Punctaj acordat:0,5

Total standard 3,25

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 1. Săli de clasă amenajate cu mobilier reglabil (60 bănci, 115 scaune, 12 bănci

pentru un elev, canapea)
2. Activități  și  ore  desfășurate  cu  încadrarea  elevilor  cu  CES (  Concursuri:
Fantezii de toamnă- noiembrie,Ploaia de stele- dedcembrie, Familia mea-mai.)
3. Acces la toate serviciile oferite de instituţie (sală de lectură, sală de sport,
cantină,etc.)
4. Pantă de acces 

Constatări Administraţia instituţiei  de învăţământ identifică,  procură şi utilizează resurse
noi  în  vederea  asigurării  unui  mediu  incluziv:  literatură,  canapea,   televizor,
calculatoare, material didactic și distractiv (jocuri, jucării, tablă magnetică)
Instituția asigură sistemic crearea unui mediu accesibil și favorabil pentru fiecare
elev,  planificând  riguros  resursele  materiale  și  umane,  interne  și  comunitare,



utilizând  rațional  resursele  disponibile,  identificând  și  procurând  la  timpul
potrivit resurse noi.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat: 1

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii,
la datele de interes public
Dovezi 1. Ordinul de desemnare a responsabilului de protecția datelor din Instituție 

(ord. Nr.45 din 01.09.2020)

2. Baza de date a Instituției și Instrucțiunea internă privind protecția 
datelor cu caracter personal;

3. Utilizare eficientă a bazei de date SIME și CE (Catalog Electronic)
4. Cataloage școlare;
5. Dosarele personale ale elevilor;
6. Arhiva școlară

Constatări Administraţia  instituţiei  de  învăţământ  asigură  protecţia  datelor  cu  caracter
personal şi asigură accesul, conform legii, la datele de interes public. Eficient se
utilizează  baza  de  date  SIME  și  CE;  Echipa  managerială  monitorizează  și
reglamentează activitatea arhivei școlare.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a
spațiilor dotate, conform specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin
Dovezi Instituţia dispune de :

- 2 terenuri şi o sală de sport,
-sala de lectură (12 locuri)
- sală de festivităţi (80 locuri)
-bibliotecă
-cabinet de informatică dotat cu 12 calculatoare, 
-mijloace didactice pentru cabinetul de biologie și fizică, 
-Cabinet Metodic, 
-  Opt săli de clasă dotate cu televizoare Smart, planșe didactice, literatură. 
-CREI dotat cu mobilier, mijloace didactice, literatură, tehnică de calcul, jucării,
spaţiu de joacă.
 -  Instituția  de învățământ  asigură  dotarea  minimă a CREI în  conformitate  cu
Metodologia de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația
Incluzivă din instituția de învățămînt. CREI este dotat cu cele necesare: mobilier
corespunzător, masă pentru calculator, masa profesorului, calculator, imprimantă,
televizor, etajere pentru jucării, covor, canapea, fotoliu.

Constatări Instituția asigură un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor copiilor, dispune
de spaţiidestinateprocesuluieducaţional,dotate,accesibile pentru toţi copiii, 
inclusiv pentru cei cu CES (rampă și pantă de acces, bare de sprijin şi orientare 
a intrărilor în școală) 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
1,5

Domeniu: Curriculum/ proces educațional



Indicator  3.3.4.Punerea  în  aplicarea  mijloacelor  de  învățământ  și  a  auxiliarelor  curriculare,
utilizând  tehnologii  informaționale  și  de  comunicare  adaptate  necesităților  tuturor  elevilor/
copiilor
Dovezi 1. Materiale individualizate pentru copii cu CES cu 

auxiliare curriculare pentru copiii cu CES: 50 de 
activități interctive, Jocuri pentru dezvoltare inteligenței, 
activități transdisciplinare, enciclopedie- lumea vie, 1000
de jocuri pentru copii, jamble series, mă joc și colorez.

2. Resurse TIC:  un televizor , un laptop cu conexiune la 
internet, o imprimantă, o bibliotecă ( 25 exemplare), 
tablă magnetică, tablă flipchart.

3. Programul de lucru al serviciilor educaționale ale 
Instituției, inclusiv al celor de sprijin ( aprobat de 
director, în septembrie, 2020)

4. Utilizarea tehnologiilor informaționale,conexiune la internet 
în toate sălile de clasă, bibliotecă. Utilizarea aplicațiilor 
ZOOM și MEET.

Constatări Registrele  şcolare  se  completează  în  conformitate  cu
Instrucţiunea respectivă, sistematic se duce evidenţa frecvenţei şi
succesului şcolar, inclusiv şi al copiilor cu CES.
Proiectele  didactice  de  lungă  şi  scurtă  durată  corespund
cerinţelor  curriculare,  inclusiv  şi  al  currriculumului  modificat
pentru copiii cu CES. Mijloacele de învăţământ tradiţionale sunt
utilizate sistematic şi corespund, în fond, nivelului de şcolarizare
şi  necesităţilor  educaţionale  ale  copiilor.  Cabinetul  de
Informatică dispune de o reţea de calculatoare (12), conectate la
Internet.
În Centrul de Resurse este un laptop și un televizor cu conexiune la
internet  la  care  au  acces  și  copiii  cu  CES.  Cadrele  didactice
utilizează  TIC  și  de  comunicare  adaptate  la  necesitățile  tuturor
elevilor, inclusiv a elevilor cu CES.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform 
criteriilor: 1

Punctaj acordat: 
2

Total standard 4,75

Dimensiune
III

Puncte forte Puncte slabe
 Existenţa  şi  activitatea  în

instituţie a unui CREI şi a unui
CDS.  Elevii  cu  CES  sunt
implicați  în  activități  cultural
cognitive,  în  activități
extracurriculare.

 Lipsa  unui  psiholog  și  a  unui
logoped  în  instituție  complică
foarte  mult  activitatea  cadrelor
didactice și a copiilor cu CES.

DimensiuneIV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ
Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizarea 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 1. Program de dezvoltare instituţională, aprobat la şedinţa CP din 01.09.18



2. Proiect  managerial  instituţional  anual,  aprobat  CA,  proces-verbal  nr.01 din
02.09.2020 și la CP, proces-verbal nr.1 din 01.09.2020. 
3. Raport CM ( proces-verbal nr.01   din 26 .08.20)
4. Analiza  evaluărilor  sumative/semestriale,  (Mapa cu evaluări  a  profesorilor  și
notă informativă a directorului adjunct pentru instruire)
5. Fișe de autoevaluare/evaluare (Conform regulamentului cu privire la modul de
stabilire a sporului de performanță)
6. Dosar de atestare (Mapele de atestare ale profesorilor)
7. Fișe de atestare (dosare de atestare ale cadrelor didactice)

Constatări  În PDI şi planul de activitate al instituţiei sunt clar formulate scopurile, obiectivele
şi activităţile care reflectă toate domeniile vieţii şcolare. Activităţile planificate în 
planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei de învăţământ, inclusiv ale 
structurilor asociative ale părinţilor şi elevilor, sunt realizate efectiv și sunt explicit
orientate spre asigurarea calității educației. Pe parcursul anului școlar în curs, atât 
cadrele didactice, cât și elevii au dat dovadă de muncă calitativă în cadrul 
procesului educațional,obținând performanțe și promovând imaginea instituției

Pondere 
și punctaj
acordat 

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

Indicator  4.1.2. Realizarea  efectivă  a  programelor  și  activităților  preconizate  în  planurile
strategice  și  operaționale  ale  instituției,  inclusiv  ale  structurilor  asociative  ale  părinților  și
elevilor
Dovezi 

1. Programul anual de activitate al Instituției și PDI: misiunea, 
viziunea, strategia dedezvoltare;discutat și aprobat la ședința CP, 
proces verbal nr.1 din 01.09.2020

2. Dări de seamă, rapoarte semestriale și anuale prezentate la 
ședințele CA și CP cu referire la activitatea instituției reieşind  din 
situaţia  epidemiologică de COVID-19;

3. Realizarea intergrală a obiectivului  din planul anual : 
Implimentarea  Programului activităților extrașcolare ce se vor 
organiza cu elevii IP Gimnaziului Corpaci în anul de studii 2020-2021
reieşind  din situaţia  epidemiologică de COVID-19

4. Rezultatele testării naționale
5. Rapoartele prezentate în cadrul ședințelor Consiliului Profesoral, privind 

reușita școlară-finele Sem.I și II ,
6. Procese-verbale ale ședințelor cu părinții (pe clase):

a. Respectarea  unui   comportament  responsabil  în  contextul
epidemiologic de COVID-19, (august),80 părinți participanți

b. Elevul meu, copilul duneavoastră, cetățeanul de mâine, cl. III, 15
participanți;

c. Părinții- modele pentru copii, cl.IV, 18 părinți;
d. Familia și școala –parteneri în educarea și formarea copilului către

o profesie, cl. VII, 20 părinți;
e. Succesul și insuccesul școlar. Motivația pentru a învăța, cl. VII, 20

părinți;
f. Pericolele societății actuale, cl.VIII, 18 părinți;
g. A fi părinte – o profesie?, cl.I, 23 părinți;

Constatări Realizarea Planului de activitate a instituției se efectuează prin controale interne și
sunt  analizate  în  notele  informative  ale  CP,  CA, în  rapoartele  de activitate,  în



procese-verbale ale ședințelor Comisilor metodice, procesele-verbale și rapoartele
sunt stocate în mape.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor: 0,5

Punctaj 
acordat:  1

Indicator  4.1.3.Asigurarea,  în  activitate  a  consiliilor  și  comisiilor  din  Instituție,  a  modului
transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale, cu aplicarea
mecanismelor  de monitorizarea eficienței  educaționale,  și promovarea unui model eficient de
comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate
Dovezi 1.Ordin nr.44 din 01.09.2020 cu privire la aprobarea componenței CA 

2.Avizierul  instituției (transparență decizională)
3. Consiliul de administrație (11 procese verbale) 
3. Consiliul de etică (3 procese verbale)
4. Consiliul Elevilor (6 procese verbale)
4.Comisia pentru stabilirea performanțelor (4 procese verbale)
5. Comisia multidisciplinară intrașcolară(8 procese verbale)
6. Comisii Metodice(4 comisii câte 6 procese verbale)

Constatări Consiliul de administraţie promovează un model eficient de comunicare 
internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate, monitorizând în 
permanență și discutând în cadrul ședințelor CA toate problemele ce țin de 
activitatea instituției. 

În instituție se promovează activități de informare a cadrelor didactice, părinților,
asigurând  modul  transparent,  democratic  și  echitabil  cu  privire  la  Politicile
instituționale (ședințele generale cu părinții,  reprezentantul CE în componența
CA, Ziua ușilor deschise).

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,25

Punctaj acordat: 0,5

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 1. Proiect  managerial  instituțional  anual,  discutat  și  aprobat  la  ședința  CP,

proces verbal nr.1 din 01.09.2020
2. Registru de evidență contabilă a bunurilor
3. Baza de date SIME
4. Contracte cu diverși furnizori
5. Planul de dezvoltare instituțională discutat și aprobat la ședința CP, proces
verbal nr.1 din 01.09.2018
6. Rețeaua electrică în corespundere cu normele în vigoare
7. Facturi fiscale
8. Notă informativă:„Executarea bugetului pentru anul de studiu  șimnaprobarea
bugetului pentru anul financiar următor” CA nr.4 din 11.12.2020
9. Procese –verbale în rezultatele inventariere anuale, fișa de inventariere

Constatări Infrastructura instituţiei de învăţământ asigură organizarea procesului educaţional
în raport cu obiectivele și misiunea acesteia, are încheiate contracte cu diverşi 
furnizori,numărul spaţiilor şcolare corespunde numărului total de elevi. 
Capacitatea de proiect a instituției este de 640 locuri. Înmatriculați au fost 115 
elevi. Spaţiile şcolare sunt accesibile pentru toţi elevii, inclusiv şi pentru cei cu 
CES. Este constituit Centrul de resurse pentru copiii cu CES, echipamentul 
corespunde cerințelor speciale pentru copiii cu CES. Toate activităţile anuale 



planificate au reeşit din Misiunea instituției în care accentul este pus pe formarea 
elevului capabil, orientat profesional şi integrat social. 
Obiectivele trasate pentru anul școlar 2020-2021 au fost realizate 90 %,ținând 
cont de situația epidemiologică-COVID-19,studiul la distanță,piedici în 
conectări/internet,etc.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat:  1,5

Indicator  4.1.5.Prezența  și  aplicarea  unei  varietăți  de  echipamente,  materiale  și  auxiliare
curricular  necesare valorificării  curriculumului  național,  inclusive a  componentelor  locale  ale
acestuia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate
Dovezi 

1. Registru de evidență contabilă a bunurilor
2. Baza de date SIME
3. Listă de achiziții, pe parcursul anului de studii 2020-2021
4. Inventarul bibliotecii şcolare, presa periodică
5. Contracte de achiziţii eficiente fondului de carte, TIC, mijloace  audio, 
televizoare, contractul de conectare la Internet
6. Facturile fiscale, acte de gestionare și procurare a resurselor metodice.

Constatări Instituția posedă o varietate  a echipamentelor, materialelor și 
auxiliarelor curriculare necesare abordării curriculumului național. Este 
dotată cu  2 proiectoare, 8 televizoare, 10 laptopuri, 2 tablete,13 
computere, 4 imprimante. Biblioteca deține  literatură de specialitate, 
planșe/hărți. Sala de sport  este asigurată cu inventar sportiv, laboratoarele
de fizică și biologie sunt dotate cu inventar/ substanțe/aparate specifice 
disciplinei.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat:1,5  

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 14 cadre didactice au activat în anul școlar 2020-2021,dintre care:

100 %-studii superioare
100 %-GMD (din administrația instituției)
75 %-GDD
25 %-fără grad
1. Ordine de angajare a cadrelor didactice (Cartea de ordine)
2. Liste de control al personalului
3. Registrul de ordine privind activitatea de bază.
4. Dosare  personale  –  dovezi  privind  angajarea,  promovarea,  pregătirea
psihopedagogică şi de specialitate conform prevederilor normativelor în vigoare
5. Registrul  de  evidență  a  contractelor  individuale  de  muncă  încheiate  cu
angajații;
6. Listele tarifare și tabelele de evidență a timpului de muncă al salariatului;
7. Pașaportul Comisiilor metodice (Mapa CM)
8.  Repartizarea șarjei didactice (ord. 31 din 01.09.20)
9. Raportul  statistic   cu  privire  la  personalul  încadrat  în  instituțiile  de
învățământ primar și secundar general la începutul anului de studiu

Constatări  Personalul  didactic  și  auxiliar  calificat  încadrat  pentru  realizarea  finalităților
stabilite prin curriculum național corespunde deplin cu normativele în vigoare. În
anul de studii 2020-2021, au fost încadrate 14 de cadre didactice  care  au  100 %



studii  superioare  și   75  %-  GDD.   În  instituție  nu  activează  nici  un  tânăr
specialist.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului  cu adaptare la condițiile  locale  și  instituționale,  în
limitele permise de cadrul normativ

Dovezi 1. Proiect  managerial instituțional annual discutat și aprobat la ședința CP, nr.1
din 01.09.2020
2. Schema orară a orelor opționale (Mapa dir. adj. pentru instruire)
3. Cataloage școlare
4. Proiectare de lungă durată, proiecte didactice
5. Note informative, rapoarte, procese-verbale
6. Cereri ale părinților și elevilor (ore opționale)

Constatări În instituție, se aplică Curriculum Național cu adaptare la condițiile locale și
instituționale în limitele premise de cadrul normativ, conform Planului-cadru 
pentru învățământul primar, gimnazial, liceal pentru anul de studii 2020-2021.
Elevii/părinții au optat pentru 4cursuri  opționale.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
0,5

Punctaj acordat:1,0  

Total standard
7,25

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 1. Asistență la ore, pentru monitorizarea implementării curricula 2019/  2018.

Analiză  și  aprecierea  calității  curriculumului  la  disciplina  școlară;  (fișe  de
asistență la ore- 20 asistențe)
2. Elaborarea, completarea și respectarea documentelor proiective de 
management: Portofoliul profesional, Proiectare didactică, Schema orară, 
Orarul, Registrul orelor înlocuite, Portofoliul Comisiilor metodice, Catalog 
școlar
3. Control intern: Raport la şedinţa CP din 24.12.20 „Respectarea prevederilor
metodologice la implementarea evaluării criteriale prin descriptori în clasele
 I-IV”
4. Graficul evaluărilor sumative ( CA, proces verbal nr.4.2/11.12.20)
5. Evaluări administrate de direcția instituției și DECR :

a. Evaluări semestriale / anuale administrate la toate disciplinele
de  studiu,  conform  unui  orar/grafic  prestabilit  discutat  și
aprobat la ședința CA, proces verbal nr. 4.2 din 11.12.2020

b. Evaluări administrate de către DECR :
1. Chimia, cl. VII, 20 elevi, 24 martie,2020
2. Istoria românilor și universală,  clasa VIII, 18

elevi, 24.02.2021
3. Istoria  românilor  și  universală,  clasa  VI,  21

elevi.



6. Constituirea lotului olimpic (Olimpiada internă (ordin nr.02 din 12.01.2021)
7. Notă informativă privind rezultatele reușitei școlare în I semestru  (proces-
verbal nr.04 din 29.01.21 la CP)
8. Raport privid rezultatele testării naționale (prezentat specialistului DECR)

Constatări Realizarea curriculumului, inclusiv componenta raională, școlară, curriculum 
adaptat și PEI, se monitorizează prin proceduri specifice. Au fost administrate
probe de evaluare din partea administrației gimnaziului și din partea DE a 
CR.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform 
criteriilor:0,75

Punctaj acordat: 0,75

Indicator 4.2.2.Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de
recrutar  și  de  formare  continuă  a  cadrelor  didactice  din  perspectiva  nevoilor  individuale,
instituționale și naționale
Dovezi 1. Baza de date cu referire la formarea continuă și atestarea cadrelor didactice;

2. Certificat de absolvire a cursurilor de formare continua la disciplinile de 
studiu:

a. Bobuțac Cristina, educația civică, 18.01.21-30.01.2021
b. Jelimalai  Svetlana, învățământ primar, 15.03-02.04.2021
c. Gheorghița Veronica, învățământ primar,15.03.-02.04.2021

3. Portofoliul profesional al cadrului didactic;
4. Dosarul instituțional privind activitatea structurilor consultative cu referire la 

procesul instructiv
5.  Portofoliile comisiilor metodice.  
6. Baza de date cu referire la potențialul didactic la disciplinele de studiu
7. Baza de date privind formarea continuă și atestarea cadrelor didactice și 

manageriale din instituție
Constată
ri

Planurile strategice și operaționale, ale programelor și activităților de recrutare și de 
formare continuă a cadrelor didactice conțin activități de recrutare și de formare 
continuă a cadrelor din perspectiva nevoilor individuale, instituționale și naționale. 
Pe parcursul anului, au fost delegați 3 profesori la cursuri de formare continuă.Notă 
informativă referitor la necesar de cadre didactice s-a transmis la solicitarea DEaCR 
Edineț.

Pondere
și 
punctaj 
acordat 

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

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.)
pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național
Dovezi 1. Ordine de angajare și recrutare a profesorilor (Cartea de ordine)

2. Registrul de evidență a literaturii de specialitate și a manualelor școlare
3. Studierea Modulului Educație digitală în ciclul primar
4. Registrul de evidență contabilă a bunurilor
5. Dotarea sălii de calculatoare conectată la reţea internet (13 claculatoare)
6. Televizoare Smart în fiecare clasă (8 bucăți)
7. Mobilier  modern  reglabil  pentru  toate  clasele  (7  clase  dotate  cu
mobilier)
8. Resurse umane –suficiente: 12 cadre didactice de bază și 2 cumularzi,
specialiști în domeniu.

Constatări Instituția de învățământ dispune de un număr suficient de cadre didactice 



și auxiliare pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculum-ul 
național.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor:0,5

Punctaj acordat:1,0

Dovezi 
1. Evaluări interne și tematice , prevăzute în ședințele CP din planul anual de 
activitate :

a. Proces verbal nr. 3 din 24.12.2021, Respectarea prevederilor 
metodologice la implementarea evaluării criteriale prin descriptori în 
clasele I-IV;

b. Proces verbal nr. 3 din 24.12.2021, Evaluarea cadrului de 
implementare a curriculumului și a elementelor de noutate la 
Educația civică;

c. Proces verbal nr. 4 din 29.01.2021, Monitorizarea predării orelor 
opționale.

Constatări Modul de utilizare a resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor didactice
interactive,  inclusiv  a  TIC,  în  procesul  educațional  centrat  pe  Standardele  de
eficiență a învățării sunt monitorizate  de administrația gimnaziului prin evaluarea
tematică internă, prevăzută în Planul anual al instituției.

Pondere 
și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:0,25 Punctaj 
acordat: 0,5
 

 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 

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 1. Proiect managerial instituțional anual, discutat și aprobat la ședința CA, nr. 1

din 02.09.2020
2. Proiecte de lungă durată(Mapa profesorilor, procese-verbale ale CM)
3. Planul CM discutat și aprobat  la  ședințele CP, nr.1 din 01.09.2020
4. Proiecte de lecție
5. Cadrele  didactice  evaluează  rezultatele  şcolare  în  conformitate  cu
Standardele  de  eficiență  a  învățării,  Referenţialul  de  evaluare,  Regulamentul
privind  evaluarea  și  notarea  rezultatelor  școlare,  promovarea  și  absolvirea  în
învățământul primar și secundar; Instrucțiunea privind „Managementul temelor
pentru acasă în învățământul primar, gimnazial, liceal”
6. Asistenţe  la  ore  (20  asistențe),  înregistrări  în  catalogul  clasei,  Rapoarte
semestriale/  anuale  ale  profesorului  referitor  la  realizarea  curriculumului  la
disciplinele școlare

Constatări Instituția organizează și monitorizează desfășurarea sistematică a evaluării 
rezultatelor învățării în conformitate cu standardele și referențialul de evaluare 
aprobate,  urmărind progresul în dezvoltarea actanților educației. Cadrele 
didactice elaborează proiecte didactice de lungă durată și cele a activităților 
didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe elev/copil și pe 
formarea de competențe, cu valorificarea curriculumului predat în baza 



Standardelor de eficiență a învățării. Toate proiectele didactice de lungă durată 
sunt aprobate la CM și sunt vizate de către dir.adjunct și directorul instituției. La
elaborarea proiectelor, se ține cont de Reperele metodologice elaborate de 
MECC și consiliere metodologică oferită de specialiștii DECR.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor:0,5

Punctaj acordat:  1

Indicator 4.2.6.Organizarea și desfășurare a evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu
standardele  și  referențialul  de  evaluare  aprobate,  urmărind  progresul  în  dezvoltarea  elevului/
copilului
Dovezi 1. Proiecte de lungă durată (Mapa profesorilor)

2. Registrul evaluărilor sumative și semestriale
3. Cataloagele școlare
4. Organizarea  și  analiza  rezultatelor  evaluărilor  semestriale  (  CA,  proces
verbal nr. 4.2 din 11.12.20)

Constatări Organizarea  și  desfășurarea  evaluării  rezultatelor  învățării  se  desfășoară  în
conformitate  cu standardele  și  referențialul  de evaluare urmărind  progresul  în
dezvoltarea  elevului/  copilului  la  toate  disciplinele  de  studiu.  Rezultatele
evaluărilor sumative/formative/semestriale sunt înscrise în cataloagele școlare la
data  când au fost  administrate,  respectându-se prevederile  plan-cadru,  nu mai
mult de 1 pe zi și 3 pe săptămână. Evaluarea națională a fost desfășurată conform
ordinului și orarului elaborat de MECC.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat: 1

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 Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare se desfășoară cu accent 

pe sprijinul individual pentru elevi/ copii în concordanță cu misiunea școlii, cu 
obiectivele din curriculumul național și documentele de planificare strategic și 
operațional

1. Portofoliul comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală
2. Proiectările de lungă durată la DP (Aprobate de directorul instituției) 
3. Calendarul activităților extrașcolare,  discutat  și aprobat la ședința CP, nr.1
din 01.09.2020
4. Scenarii ,,100 zile de școlaă”, ,,Ziua Profesorului”, ,,Mărțișor”, ”Adio clase
primare”
5.Planul decadelor, aprobat la CM: 

CM « Științe  reale,  artă  și  sport »,  proces  verbal  nr.3  din  26.11.2020,
Fantezii de toamnă în culoare, proces verbal nr. 5 din 29.04.2021, într-un
corp sănătos o minte sănătoasă
CM « Clasele Primare « ,  proces verbal nr. 3 din 24.02.2021 , Grigore
Vieru- om, poet, cetățean- patrimoniu al națiunii.

Constatări Având în vedere situația epidimiologică din țară și din localitate  am fost nevoiți
să  organizăm  activitățile  extracurriculare  online  sau  într-un  număr  redus  cu
participarea unui grup mic de elevi. Dar aceasta nu a fost un impediment pentru
elevii gimnaziului de a participa, promovând imaginea instituției la nivel local și
raional. 



Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat: 1

 
Indicator 4.2.8.Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obține rezultate în
conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate (inclusive pentru elevii cu CES
care beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI)
Dovezi 1. Lucrul cu copiii dotați (diplome la concursuri)

2. Proiectele didactice la discipline;
3. PEI și Curriculum modificat, discutate și aprobate la ședința CP, nr. 2 din
27.11.2020
4. Probe  de  evaluare  elaborate  în  funcție  de  particularitățile  individuale  ale
copiilor CES; (probe de evaluare elaboratet pentru testarea națională – 3 elevi/ 6
probe de evaluare)
5. Raport semestrial/ anual la disciplinile predate,prezentat la ședința CA, nr. 9
din 28.05.221
6. Participarea elevilor cu CES la concursurile organizate în instituție :

Fantezii de toamnă (noiembrie), Ploaia de stele- promovarea tradițiilor și 
obiceiurilor de iarnă (decembrie), Festivalul Familiei (mai)

Constatări Instituţia asigură sprijinul individual al elevilor pentru obținerea rezultatelor
învățării conform standardelor și referențialului de evaluare aprobate: 
confirmat prin convorbiri şidiscuţii individuale, asistenţe la ore, , 
consultații, consiliere psihopedagogică, lucrul cu copiii dotați. Implicarea 
elevilor cu CES în activitățile instituției.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat: 1

Total standard 6,75

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 1. Planul de activitate al bibliotecii (Biblioteca dotată cu exemplare literatură

artistică,  enciclopedică  și   exemplare  de  manuale.Planul  de  activitate  al
bibliotecii,  Panou informațional, Registrul de evidență al manualelor școlare;
Registrul de evidență a literaturii artistice /metodică/enciclopedică; Registrul de
evidență a manualelor eliberate în clasă;)
2. Panouri informative ,,Transparența decizională”
3. Sală de sport
4. Sală de festivități
5. Participarea  copiilor  și  părinților  la  CA  (Proces-verbal  CA)  (Consiliul
Reprezentativ al Părinților, Consiliul Elevilor participă la procesul decizional și
accesul lor la resursele educaționale.. Se desfășoară activități extracurriculare în
parteneriat  cu  părinții:  Ziua  ușilor  deschise,  Ziua  Cunoștințelor,  careuri  de
inaugurare și finalizare a anului școlar, discuția bugetului școlii (anual )
6. Instituția  dispune  de:  Facturi  fiscale  și  alte  documente  de  achiziție  a
echipamentelor pentru dotarea bibliotecii, sălii de sport, CREI ; Contracte de
conectare la internet, abonamente „Poșta Moldovei”;
7. Registrul de evidență a bunurilor pentru laboratorul școlar (fizica)  



Constatări Instituția asigură accesul liber la toate serviciile educaționale punând la 
dispoziție tot volumul de cărți științifice și literatură artistică, asigurându-i cu 
manuale 100%. Toți au acces liber la  1 sală de sport, 1 sală de calculatoare, 1 
bibliotecă/sală de lectură, 1 sală de festivități, teren de sport, cantină, cabinet 
medical,CREI.Forme de participare ale părinților în luarea deciziilor în școală 
sunt: reprezentați ai părinților și elevilor la CA, pedagogizarea părinților, 
ședințele cu părinții, care abordează subiecte privind rezultatele școlare, 
organizarea procesului educațional, solicitarea cursurilor opționale.  Pentru 
asigurarea accesului elevilor și părinților la resursele educaţionale instituţia a 
coordonat orarul lecţiilor cu orarul activităţilor extracurriculare, a dotat în 
măsura posibilităților biblioteca, a modernizat sala de sport, sala de festivități, 
cantina.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 
2

Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat:  1

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 4.3.2.Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor și mecanismele
de  valorificare  a  potențialului  creative  al  acestora,  inclusive  rezultatele  parcurgerii
curriculumului modificat sau a PEI
Dovezi 

1. Cataloagele școlare
2. Baza de date SIME, CE (Catalogul electronic, baza de date privind 
performanțele elevilor, rezultatele procesului educațional semestrial și anual)
3. Rapoartele profesorilor pe obiecte prezentate la CM (mai, 2021)
4. Raport CM prezentate la ședințele CM:
CM Limbă și științe socioumane, proces verbal nr. 6 din 26.05.2021
CM Științe reale ,artă și sport, proces verbal nr. 6 din 27.05.2021
CM  Clasele primare, proces verbal nr. 5 din 04.06.2021
CM Consiliere și Dezvoltare personală, proces verbal nr.4 din 28.05.2021
5. Dosarele personale ale elevilor
6. Tabelul de performanță școlară (clasele primare)
7. Panou informațional
8. Raport semestrial/anual privind organizarea procesului educațional la nivel
de discipline de studiu/ clase/ trepte de școlaritate  discutat la ședința CS, proces
verbal nr. 5 din 11.01.2021 și proces verbal nr. 9 din 28.05.2021
9. Situația școlară semestrială/ anuală la nivel de discipline de studiu/ clase/
trepte de școlaritate  discutat la ședința CS, proces verbal nr. 5 din 11.01.2021 și
proces verbal nr. 9 din 28.05.2021

Constatări Instituția  deține  informații  complete  privind  performanțele  elevilor,  sunt
discutate șianalizate regulat în cadrul CP, CA și a CM, dar nu sunt stocate într-o
bază complexă de date.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat: 1

Indicator 4.3.3. Realizarea  unei  politici  obiective,  echitabile  și  transparente de promovare a
succesului elevului/ copilului



Dovezi 1. Proces-verbal al ședinței CA, nr. 6 din 12.02.2021 olimpiada pe obiecte  
2. Analiza rezultatelor obținute la olimpiada școlară, etapa locală, 13.01-

22.01.2021
Proces verbal nr. 4 din 23.02.21/ CM Științe reale, artă și sport
Proces verbal nr. 4 din 18.02.2021/ CM Limbă și științe socioumane

3. Menționarea elevilor cu diplome  la sfârşitul anului de studii
4. Promovarea elevilor (ordin nr. 08 din  31.05.21 )
5. Procese-verbale CP ( promovare,testare națională). Planul de activitate al 
instituției discutat și aprobat la ședința CP, proces verbal nr. 1 din 01.09.2020
6. Rezultatele elevilor de la probele de evaluare semestriale / anuale 
administrate de către direcția instituției, proces verbal nr. 5 din 11.01.2021 al 
ședinței CA
7. Raport semestrial/ anual privind statististica frecvenței elevilor la nivel de 
clasă/ treaptă de școlaritate/ instituție.
8. Panou informațional

Constatări În instituție se desfășoară diverse activități de promovare a succesului școlare
reflectate în:

- Panou informational;
- Pagina de socializare-Facebok-ul instituției;

Succesul este motivat cu diplome ,excursii tradiționale în țară.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat:  
0,5

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 1. Utilizare TIC (proiecte de lecție)

2. Învățământ online, ( ZOOM, MEET, VIBER, FACEBOOK)
3. Planul  decadei  (procese-verbale  CM): CM « Științe  reale,  artă  și  sport »,
proces verbal nr.3 din 26.11.2020, Fantezii de toamnă în culoare, proces verbal
nr. 5 din 29.04.2021, într-un corp sănătos o minte sănătoasă
CM « Clasele Primare « , proces verbal nr. 3 din 24.02.2021 , Grigore Vieru- om,
poet, cetățean- patrimoniu al națiunii.
4. Atelier  de  lectură  și   discuție  (lectură,  proiect  la  l.română) :conform
planificărilor  de  lungă  durată,  clasele  VI-VIII,  a.s.  2021  și  în  cadrul  orelor
opționale Lectură pentru ghidarea în carieră, clasele VI, VIII, a.s. 2020-2021

Concursuri:
a. Concurs de tradiții și obiceiuri de iarnă: Ploaia  de stele!
b. Concurs de recital de poezie, omagiu adus scritorilor 

Mihai Eminescu (ianuarie 2021) și Grigore Vieru( februarie 2021)
c. Concursul desenelor șia gazetelor de perete: Culorile unei 

fericite!/ În sânul familiei se naște pacea!
d. Concurs de fotografie și videoclip : Familia mea fără filtru
e. Concurs de poezie : Eu și familia mea în versuri !
f. Concurs de esee : Familia mea este locul unde începe viața și 

iubirea !
Cadrele didactice aplică  diverse instrumente TIC-ul pentru diversificarea 
metodelor de predare, lucrul în echipă, metode interactive.

Constatări În anul de studii 2020-2021 periodic, instituția a desfășurat procesul educațional 



la distanță, ce a condiționat încadrarea elevilor în învățarea interactivă prin 
cooperare, manifestând capacități de utilizare a platformelor educaționale (Zoom,
Classroom, Meet etc). Elevii manifestă capacitate de învățare eficientă, se 
încadrează (parțial) adecvat în învățarea interactivă prin cooperare.

Prin interasistenţe  s-a constatat că elevii au capacitatea de învăţare eficientă prin
cooperare.  Aceste  tipuri  de  activități  mai  evidente  sunt  la  treapta  primară  în
rezultatul implementării ECD. În cadrul orelor, elevii beneficiază de oportunități
de a-și împărtăși și confrunta ideile unii cu alții.  Desfășoară activități bazate pe
sarcini.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat:  1

Total standard 3,5

Dimensiune IV Puncte forte Puncte slabe
Toate disciplinile şcolare sunt 
predate de specialişti calificaţi 
Dotarea instituţiei cu mijloace 
didactice este obiectivul prioritar 
al echipei manageriale Profesorii 
participă 1x3 ani la formări de 
nivel naţional şi periodic la 
formări raionale şi instituţionale 
Elevii sunt încurajaţi şi susţinuţi 
de profesori să participe la 
concursuri şi proiecte naţionale şi
internaţionale

 Nu  toţi  profesorii  deţin  grad
didactic

 Nu  sunt  asigurate  toate
disciplinele  de  studiu  cu  cadru
didactice angajate de bază

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 1. Planurile de consiliere a elevilor de către  diriginții de clase, 

( Aprobate de directorul instituției )

2. Disciplinele educația civică, educația pentru societate, dezvoltare personală,
(orarul, aprobat la ședința CA, Proces-verbal nr. 01 din 02 .09.2020)

Opționale: ( Aprobat la ședința CA din Proces-verbal nr. 01 din 02 .09.2020)
Constatări În Planul activităților extrașcolare sunt indicate activități  la care participă atât

fete  cât  și  băieți:  Activități  în  cadrul  Zilei  internaționale  pentru  Toleranță;
Săptămâna voluntarului; Decada circulației rutiere, etc. Convorbiri cu medicul
pe grupe de clase și de gen;



Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor:0,25

Punctaj acordat:0,5

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării
cadrelor didactice în privința echității de gen
Dovezi 1. Proiectul  managerial  instituţional  discutat  și  aprobat  la  ședința  CA, proces

verbal nr.1 din 02.09.2020
2. Planul  de  activitate  al  asistentei  medicale  (aprobat  de director,  septembrie
2020)
3. Masă rotundă ”Prevenirea discriminării în mediul școlar”, cl.VII-a, 20 elevi
participanți ;
4. Atelier de lucru cu cadrele didactice privind realizarea procesului educațional
pentru formarea  comportamentului  nediscriminatoriu  ”Discriminarea  de gen ”,
decembrie 2020  

Constatări Administrația  asigură resurse  necesare  pentru  organizarea  activităților  atât  cu
elevii ,cât și cu profesorii, care au ca scop rezolvarea diverselor probleme privind
echitatea  de  gen.Elevii  sunt  încurajați  de  către  directorul  adjunct  ,  să  învețe
strategii  și  metode  de  înfruntare  a  stresului,  de  a  face  față  problemelor  în
domeniul  interrelaționării  genurilor,  creșterea  încrederii  în  propriile  forțe  și  a
stimei de sine. Prevenirea abuzului și violenței în familie și societate.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor:0,25

Punctaj acordat:0,5

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 Atelier de lucru cu membrii Consiliului Elevilor: ”Educație de gen și șanse egale”
Constatări Toate cadrele didactice manifestă un comportament  nediscriminatoriu în raport

cu  genul  și  implicarea  părinților  în  activități  privind  echitatea  de  gen.  Lipsa
sesizărilor din partea elevilor și părinților, confirmă faptul, că instituția desfășoară
activități  în  vederea  formării  comportamentului  nediscriminatoriu  în  raport  cu
genul. 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor:0,25

Punctaj acordat:0,5

Total standard 1,5

Dimensiun
e V

Puncte forte Puncte slabe
Planificarea activităţilor pentru anul de 
studii 2020-2021 din perspectiva 
Standardelo de calitate pentru 
instituţiile de învăţământ primar şi 
secundar general din perspectiva Şcolii 
prietenoase copilului.

 Faptul că instituţia nu a urmărit 
formări naţionale cu tematica Educaţie 
sensibilă la gen, şi nici un cadru 
didactic nu a participat în anul de studii 
2020-2021 la astfel de formări.



În școală n-au fost sesizate cazuri de 
discriminare.

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată

Puncte forte Puncte slabe
Rezultate bune la învățătură,examene de 
absolvire a gimnaziului;
-Rezultate bune înregistrate de profesori și 
elevi la concursurile 
raionale,regionale,naționale-Cadre didactice 
receptive la tot ce este nou, cu o buna 
pregatire profesionala. 
- Majoritatea profesorilor aplică eficient 
metodele interactive de predare-învăţare-
evaluare, utilizează eficient tehnologiile 
informaţionale în procesul didactic. 
-  Şcolarizarea elevilor este 100%; 
-  Dotarea institutiei cu bază tehnico-
materială necesară demersului educational 
- Cadre didactice dispuse spre colaborare, 
cooperare 
Parteneriate cu agentii educationali 
comunitari si extracomunitari. 
- Parteneriat eficient cu asistentul social, 
Inspectoratul de Poliţie, APL; 
- Implicare activă a părinţilor în activitatea 
instituţiei şcolare, cu dezbaterea şi 
identificarea problemelor 
- Implicarea elevilor în concursuri raionale, 
naționale, regionale
-Evitarea deficitului bugetar,gestionarea 
corectă a banului public
-Instituția a realizat 90 % din obiective 
propuse pentru anul 2020-2021;

- Lipsa cadrelor calificate de bază în instituție
la unele disciplini de bază-  de ex. matematica
- Reticenţa unor cadre didactice faţă de 
utilizarea metodelor activ participative de 
predare-învăţare şi de aplicarea tehnologiilor 
informaţionale. 
- Lipsa unui sistem eficient de sancţiuni 
pentru elevii care lipsesc nemotivat 
- Ignorarea din partea unor elevi a consilierii 
psihopedagogice 
- Reticenţa unor părinţi de a se implica în 
problemele cotidiene ale școlii,fata de 
consilierea psihopedagogica 
- Uzura parțială a sistemului electric în școală
- Lipsa motivaţiei şcolare, dezinteres pentru 
studii a unor elevi,părinți
-10 % din obiective propuse pentru anul 
2020-2021 și nerealizate,motiv fiind 
stareaepidemiologică COVID-19,activitate la 
distanță,etc.
-Anularea desfășurării olimpiadelor raionale 
la discipline de studii.



-Reducerea absenteismului și abandonului 
școlar;

Oportunități Riscuri
- Imbunătăţirea bazei materiale a şcolii prin 
realizarea unor proiecte de dezvoltare 
instituţională; . 
-Responsabilitatea partenerilor educaţionali 
pentru crearea unui climat de siguranţă fizică 
şi psihică pentru elevi în comunitate şi şcoală.
- Participarea la webinare de formare 
profesionala naţionale şi intrenaţionale 
-Valorificarea relațiilor cu partenerii 
educaționali
-Utilizarea mijloacelor și instrumentelor TIC 
la toate disciplinile școlare.

- Reducerea în continuare a numărului de 
copii născuţi în comunitate 
-Migrația populației peste hotare; 
- Lipsa de interes şi de motivaţie pentru studii
a unor elevi din familiile dezavantajoase,etc.
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