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Date generale

Raion/ municipiu Edineț
Localitate Satul Viișoara
Denumirea instituţiei IP Gimnaziul Viișoara
Adresa Satul Viișoara, raionul Edineț
Adresa filiale -
Telefon (0246) 42-3-63
E-mail gim.viisoaraed@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 100
Numărul total de clase 7
Numărul total cadre de conducere 1
Numărul total cadre didactice 12
Program de activitate De zi
Perioada de evaluare inclusă în raport 2020-2021
Director Spătaru Veronica

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 documentație cu caracter tehnic, sanitaro-igienic și medical:

 Pașaport tehnic nr. 3889 din 15.09.1985;
 Autorizație sanitară  de  funcționare nr. 127  din 03.04.2012, emisă de 

Centrul de Sănătate Publică Edineț;
 Autorizația sanitară veterinară de funcționare a instituției, emisă de Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor, seria ASVF  nr. 
AS1*VF*0000881VF     din 27.03.2014;

 Registre de evidență ale securității muncii angajaților;
 Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor;
 Registre medicale cu date despre starea de sănătate a angajaților;
 Fișa /post a angajaților;
 Schema de evacuare în cazuri de situații excepționale;
 Organizarea controlului medical al angajaţilor;
 Programul de igieninizare a cantinei  și a  sălii de mese;
 Registrul de evidență a operațiunilor de dezinfecție;
 Registrul sănătății;
 Registrul termometriei pentru elevi și angajați;

mailto:gim.viisoaraed@gmail.com


 Registrul termometriei pentru vizitatori;
 Registrul de înregistrare adresărilor bolnavilor în instituția de asistență 

medical primară;
 Planul de activitate al asistentei medicale, discutat și aprobat la ședința CA, 

proces-verbal nr.01 din 24.08.2020;
 Graficul de curățare a spațiilor comune din gimnaziu;
 Proces verbal de investigare a apei potabile nr. 364 din 07.09.2020, eliberată

de ANSP CSP Edineț; 
 Rezultatul  investigației  sanitaro-microbiologice  a  apei  nr.36  E  din

19.04.2021, eliberată de ANSP CSP Edineț;
 Plan de acțiuni privind respectarea cerințelor sanitare pe timp de pandemie

COVID-19 pentru anul de studii 2020-2021,  discutat și aprobat la ședința
CA , proces-verbal nr. 01 din 24.08.2020

   Constatări Instituția deține acte obligatorii actualizate, valabile, cu referire la asigurarea 
tehnică, sanitaro-igienică și medicală. 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 holul instituției sunt plasate panouri 
informative cu materiale informative despre măsurile de protecție și prevenire în 
contextul COVID-19.    

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor
pe toată durata programului educativ
Dovezi - Planul de activitate al Consiliului de Administrație aprobat la ședința CA, 

proces-verbal nr. 02  din 01.09.2020;
- 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, proces-
verbal nr. 01  din 26.08.2020; 

- Procese-verbale ale ședințelor CA:
 Cu  privire  la  examinarea  raportului  de  autoevaluare  privind

pregătirea  instituției  pentru  redeschiderea  instituției,  proces-verbal
nr.01 din 24.08.2020;

 Cu privire la identificarea elevilor din familii social-lvulnerabile din
ciclul gimnazial care au necesitatea să se alimenteze în anul de studii
2020-2021, proces-verbal nr.03 din 10.09.2020;

 Despre rezultatul controlului medical al elevilor, cadrelor didactice și
auxiliare, proces-verbal nr.05 din 29.10.2020;

 Raportul  privind  evidența  sezizărilor  privind  cazurile  de  abuz,
neglijare, trafic, proces-verbal nr.07 din 15.12.2020;

- Prevederile Regulamentului de ordine internă, aprobat la ședința Consiliului
Profesoral, proces-verbal nr.01 din data de 26.08.2020; 

- Graficul de serviciu al paznicilor (aprobat de director);
- Graficul de curățare a spațiilor comune a instituției(aprobat de director);



- Graficul igienizării sălilor de clasă (aprobat de director);
- Instruirea  personalului  privind  implementarea  măsurilor  de  control  și

prevenire  a  răspândirii  infecției  COVID-19,  proces-verbal  al  ședinței  cu
angajații Gimnaziului Viișoara din 26.08.2020;

- Instruirea  personalului  privind  principiile  de  igienă  a  alimentelor,
ambalajelor  acestora  și  dezinfectarea  suprafețelor  de  procesare  pentru
condițiile  actuale  privind  controlul  infecției  COVID-19,  proces-verbal  al
ședinței cu angajații blocului alimentar al instituției din 26.08.2021;

- Informarea/instruirea părinților privind respectarea  regulilor de control al
infecției cu COVID-19, proces-verbal al ședinței cu părinții din 24.08.2020;

- Informarea/instruirea  elevilor  privind  respectarea   regulilor  de  control  al
infecției  cu  COVID-19,  proces-verbal  al  discuțiilor  cu  elevii   din
01.09.2020;

- Graficul profesorilor de serviciu (aprobat de director);
- Gard, porți;
- Panouri  de  afișaj  cu  informații  relevante  privind  promovarea  modului

sănătos  de  viață,  Regulile  și  normativele  sanitaro-epidemiologice  (Igiena
mâinilor);

- Semnarea  declarațiilor  pe  propria  răspundere  de  către  angajați  și  părinți
privind respectarea măsurilor de protecție contra infecției COVID-19;

- Plan de evacuare expus la fiecare bloc de studii/bloc alimentar;
- Cabinet  medical  dotat  cu  instrumente  strict  necesare  și  medicamente  de

prim ajutor;
- Registru de evidență a persoanelor care vizitează instituia;
- Instructaj  cu  privire  la  subiectul  Protecția  vieții  și  sășătății  copiilor  în

perioada  vacanțelor  realizat  de  către  diriginți  (însemnări  în  cataloagele
școlare la rubric Instructaj la tehnica securității );

- Dezinfectanți,  dozatoare  cu  soluție  dezinfectantă,  covorașe  pentru
dezinfectarea încălțămintei la fiecare intrare în instituție, marcaje pe holurile
instituției. 

Constatări Instituția intreprinde măsuri privind asigurarea pazei și securității instituției și a 
elevilor. Monitorizează condițiile exestente și acțiunile necesare pentru asigurarea 
igienei și sanitației în instituție în contextul epidemiologic COVID-19.
Se realizează zilnic triajul epidemiologic matinal la intrarea în instituție,ce 
confirmă respectarea cerințelor situației excepționale. Asistenta medical verifică 
temperatura tuturor vizitatorilor și o înregistrează în Registrul vizitelor, indicând 
numele, prenumele și scopul vizitei.
Tuturor claselor li s-a adus la cunoștință regulile de comportament prin prezentarea 
Instrucțiunii privind Protecția vieții și sănătății copiilor pe perioada vacanțelor, 
aspect confirmat prin prezența semnăturilor în cataloagele școlare.
Instituția deține acte referitoare la pază, securitatea instituției și a siguranței 
elevilor, angajaților.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil
Dovezi - Orarul lecțiilor, aprobat la ședința CA proces-verbal nr.01 din 01.09.2020;

- Orarul sunetelor, aprobat la ședința CA proces-verbal nr.01 din 01.09.2020;
- Orarul de luare a dejunului, aprobat prin Ordinul nr. 36 din 25.08.2020;



- Planul  activităților  extracurriculare, discutat și  aprobat  la  ședința  CA  ,
proces-verbal nr. 02 din 01.09.2021

- Procedurile de primire  la/luare de la instituție, aprobate prin Ordinul nr. 34
din 24.08.2020;

Constatări Instituția respectă cerințele de proiectare orară a activităților educaționale, oferind
elevilor orar al activităților echilibrat și flexibil. La elaborarea orarului lecțiilor, s-a
respectat   alternarea  disciplinelor  exacte  cu  cele  umanistice,  precum  și  cu
disciplinele din ariile curriculare: Arte, Tehnologii și Sport.  Disciplinele opționale
au fost  integrate în orarul de bază, fiind specificate conform titulaturii aprobate
oficial.  Disciplinile opționale solicitate de elevi și părinți/reprezentanții  legali  au
fost urmăroarele:
Clasa I – Educația pentru sănătate;
Clasa a III-a – Matematica distractivă;
Clasa a IV-a – Tainele comunicării;
Clasa a V-a – Elemente de cultură și civilizație a Franței;
Clasa a VI –a – Istorie trăită, istorie povestită;
Clasa a IX-a – Matematica aplicată,
care au inclus domeniile prioritare: civismul și educația patriotică, educația pentru
sănătate  și  viață  de  calitate,  antreprenoriatul,  creativitatea  și  inovația,  educația
interculturală. Nu au beneficiat de ore opționale elevii clasei a VII-a, deoarece au
fost mai puțin de 12 elevi în clasă, iar în contextul epidemiologic de COVID-19,
includerea elevilor din două clase este interzisă.
 Pentru a evita supraaglomerarea a fost organizată  decalarea orelor de intrare. a
grupurilor de elevi în instituției.  

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare   conform  criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
1,5

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. 110  locuri de lucru la  bănci corespunzător numărului de elevi, la clasă; 

2. 7 clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar şi gimnazial; 
3. Act de predare-primire a băncilor şi scaunelor pentru clasa de elevi; 
4. Registrul clasei; 

Constatări -Gimnaziul dispune de spații educaționale adecvate,  care asigură fiecare elev cu 
câte o bancă, conform cerințelor pandemiei, dar nu asigură în totalitate categoriile 
de elevi cu locuri corespunzătoare particularităților psihofiziologice individuale;
Instituția dispune de mobilier școlar pentru elevi, inclusiv reglabil pentru elevii 
claselor primare, pentru 7 săli de clasă, cabinetul de informatică(1). Instituția 
dispune de mobilier în cantina școlară, unde s-au alimentat 54  elevi din ciclul 
primar și 2 elevi cin ciclul gimnazial, la 2 pauze,  capacitatea fiind de 80 locuri.

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 termometru noncontact utilizat pentru măsurarea temperaturii 
zilnice;

- 15 dozatoare pentru soțuție dezinfectantă;
- 4 uscătoare electrice pentru mâini;
- Ustensile pentru efectuarea curățeniei în blocul sanitar (separate

pentru fete/băieți/personal), blocul alimentar, săli de clasă, 
coridoare: mopuri, căldări, saci de stocare a deșeurilor;

- Echipament pentru personal: halate, mănuși, măști;
- Produse de igienă: lichid antibacterial, săpun lichid, săpun solid,

dezinfectant pentru suprafețe, hârtie igienică, șervețele;
- 12 coșuri pentru deșeuri;

Constatări Instituția  a  fost  asigurată  cu  materiale  de  sprijin  pentru  respectarea
parametrilor sanitari. Am beneficiat de donații de soluție dezinfectantă,
săpun lichid și solid, măști din partea Direcției Educație a Consiliului
Raional  Edineț  și  a  MECC. Pe tot  parcursul  anului  de  studii  a  fost
monitorizată  respectarea  cerinților  de  securitate  în  corespundere  cu
parametrii sanitaro-igienici.

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  Bloc alimentar dotat cu mobilier de inox, aragaz cu 5 ochiuri și cu rolă, hotă, 1

frigider și 1 congelator;
 Bloc  alimentar  aprovizionat  cu  apă  curgătoare  rece  și  caldă  și  sistem  de

canalizare; 
 Depozite separate pentru păstrarea legumelor și produselor alimentare;
 Cantina dotată cu 80 locuri;
 Bloc sanitar la intrarea în cantina școlară dotat 4 lavoare cu apă curgătoare

caldă și rece, uscător pantru mâini.
 Meniul model 10 zile, meniul zilnic; 
 Lista de produse alimentare interzise pentru alimentația copiilor;
 Registrul pentru monitorizarea temperaturii în frigider și congelator;
 Registrul produselor ușor alterabile;
 Registrul de rebutare a bucatelor;
 Fișe tehnologice.

Constatări - Spațiile pentru prepararea și servirea hranei corespund normelor sanitare, igienice și
se respectă siguranța și confortul elevilor. Preconizăm să procurăm mobilier în sala de mese
pentru a le înlocui pe cele uzate.

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat:0,75 

Indicator  1.1.7. Prezența  spațiilor  sanitare,  cu  respectarea  criteriilor  de  accesibilitate,
funcționalitate și confort pentru elevi/ copii
Dovezi - Instituția dispune de blocuri sanitare interioare separate 

pentru fete, băieți, angajați, câte 1 loc de WC la 17 elevi.



-  Blocurile sanitare dotate cu uscător electric pentru mâini, 
lavoare conectate la apă rece și caldă;

-  Bloc sanitar exterior la o distanță medie de blocul de studii;
- Spațiu de igienizare a mâinilor la intrarea în cantina școlară 

cu 4 lavoare, aprovizionate cu apă rece și caldă, săpun și 
uscător electric pentru mâini.

Constatări La intrarea în blocurile sanitare sunt amplasate la loc vizibil regulile
de spălare a mâinilor și de respectare a igienei personale. Instituția
nu dispune de vestiare separate pentru fete și băieți.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform 
criteriilor: 0,75

Punctaj acordat:0,75 

Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă
Dovezi - 5 stigătoare instalate la ieșirile din instituție, cazangerie și bloc alimentar;

- marcaje informaţionale privind acţiunile elevilor și a personalului în caz de
incendiu;

- 2  panouri  informaționale  privind  protecția  anti  incendiară:  Reguli  de
prevenire a incendiilor, Reguli elementare de comportament cu instalațiile
electrice;

- un panou antiincendiar în curtea școlii;
- Documentație privind Protecția Civilă: 

 Ordinul nr.47 din 01.09.2020 „Cu privire la aprobarea măsurilor de
protecție  antiincendiară”;
 Ordinul  nr.  54  din  02.09.2020  „Cu  privire  la  formarea  grupului
operativ și formațiunilor de protecție civilă în gimnaziu”;
 Ordinul  nr.  25  din  13.05.2021  „Cu  privire  la  organizarea  și
desfășurarea Zilei Protecției Civile în gimnaziu”.

Constatări Instituția este dotată cu minim necesar de mijloace antiincendiare. Personalul este
instruit  despre măsurile ce necesită a fi  realiazate  în caz de incendiu.  Elevii  se
instruiesc periodic cum să acţioneze în caz de incendiu. 
În cadrul disciplinei Dezvoltare personală au fost desfășurate ore privind situațiile
excepționale,ocrotirea  vieții  și  sănătății,etc.  La  data  de  21  mai  2021  a  fost
organizată Ziua Protecției Civile cu tematica „Securitatea și protecția omului în
caz se situații excepționale.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

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

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 - Desfășurarea Decadei Circulației Rutiere 14-21.09.2020.. 

- Concursul  desenelor  tinerilor  agenți  de  circulație:”Siguranța  la  trafic  –
înseamnă viață” septembrie- 2020, 

- Organizarea Zilei protecției civile în instituție, 21.05.2020.
- Activități de instruire cu elevii și părinții în ajunul vacanțelor școlare:

 Instructaj cu elevii și părinții la tehnica securității la începutul anului
școlar:  respectarea  obligatorie  a  măsurilor  de  protejare  împotriva
infectării  cu COVID-19, respectarea Regulamentului  disciplinar  al
elevilor,  regulile  de  circulație,  regulile  de  comportare  în  mediul



școlar și cotidian, respectarea regulilor de comportament adecvat în
cadrul situațiilor de risc pentru viață și sănătate; 01.09.2021

 Instructaj  cu  elevii  și  părinții  la  tehnica  securității  în  perioada
vacanței de toamnă: Profilaxia  și măsurile obligatorii de protejare
împotriva infectării cu COVID-19 și alte situații de risc pentru viață
și sănătate (pericol de incendii,  traficul rutier, electrocutare și alte
situații  care pot apărea  în perioada vacanței,  când copiii  folosesc
timpul  liber  pentru  joacă,  călătorii  și  alte  moduri  de  odihnă);
21.10.2021

 Instructaj  cu  elevii  și  părinții  la  tehnica  securității  în  perioada
vacanței   și  a  sărbătorilor  de  iarnă:  Respectarea  regulilor  de
circulație,  regulile  de  comportare  în  locurile  publice,  respectarea
regulilor de comportament adecvat privind evitarea situațiilor de risc
pentru  viață  și  sănătate:  la  săniuș,  pe  gheața  bazinelor  acvatice,
electrocutare, incendii, intoxificarea cu produse alimentare, gaze și
alte substanțe necunoscute, precum și la securitatea vieții și sănătății
pet imp de iarnă, în scopul prevenirii situațiilor de risc în contextual
epidemiologic al infecției COVID-19;

 Instructaj  cu  elevii  și  părinții  la  tehnica  securității  în  perioada
vacanței  de  Paști:  Profilaxia   și  măsurile  obligatorii  de  protejare
împotriva infectării cu COVID-19 și alte situații de risc pentru viață
și  sănătate  (pericol  de  incendii,  traficul  rutier,  electrocutare
intoxificarea  cu  produse  alimentare,  gaze  și  alte  substanțe
necunoscute, evitarea cazurilor de violență în rândul minorilor și alte
situații  care pot apărea  în perioada vacanței,  când copiii  folosesc
timpul liber pentru joacă, călătorii și alte moduri de odihnă; 

 Instructaj  cu  elevii  și  părinții  la  tehnica  securității  în  perioada
vacanței  de  vară:  Profilaxia   și  măsurile  obligatorii  de  protejare
împotriva infectării cu COVID-19 și alte situații de risc pentru viață
și  sănătate  (pericol  de  incendii,  traficul  rutier,  electrocutare
intoxificarea  cu  produse  alimentare,  gaze  și  alte  substanțe
necunoscute, evitarea cazurilor de violență în rândul minorilor și alte
situații  care pot apărea  în perioada vacanței,  când copiii  folosesc
timpul liber pentru joacă, călătorii și alte moduri de odihnă; 

-  Listele cu semnături ale elevilor referitoare la tehnica securității în școală
(la orele de fizică, chimie, biologie, educație tehnologică);

Constatări -Instituția organizează și desfășoară cu elevii activități de învățare și respectare a
regulilor de circulație rutieră,a tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și
de  acordare  a  primului  ajutor  în  cadrul  orelor  de  Educație  pentru  societate,
Dezvoltare personală, Biologie, Geografie, Științe, Fizică, Chimie etc.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

Total standard 7,0
Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității
fizice și psihice a fiecărui elev/ copil
Domeniu: Management
Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare
cu familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției
elevului/ copilului și de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile
ANET



Dovezi - Planul de dezvoltare strategic pentru anii 2018-2021 discutat și aprobat la
ședința CA, proces-verbal nr.06 din 04.01.2018, Obiectiv strategic 2;

- Planul  anual  de activitate  a instituției  pentru anul  de studii  2020-2021
discutat  și  aprobat  la  ședința  CA, proces-verbal  nr.  02 din 01.09.2020
Obiectiv specific nr. 1.2;

- Planul activităților de prevenire a violenței în anul școlar 2020-2021 al IP
Gimnaziul Viișoara discutat și aprobat la ședința CA, proces-verbal nr. 02
din 01.09.2020;

- Raport  privind  evidenţa  sesizărilor  privind  cazurile  de  abuz,  neglijare,
exploatare, trafic la DE  ( la sfârșitul semestrului I și la sfârșitul anului
școlar);

- Plan  de  acțiuni  pentru  prevenirea  și  combaterea  abandonului  școlar  și
absenteismului în Gimnaziul Viișoara  discutat și aprobat la ședința CA,
proces-verbal nr. 02 din 01.09.2020;

- Fișele de post ale cadrelor didactice, nedidactice, auxiliare;
- Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de ANET;

Constatări  Instituția de învățământ colaborează cu autoritatea publică locală, inspectooratul 
General de Poliție, cu respectarea atribuțiilor stabilite, pentru a asigura securitatea
și siguranța elevilor.

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 - Ordinul  nr.56 din 02.09.2020 „Cu privire  la  desemnarea  coordonatorului

acțiunilor de prevenire, identificare, raportare și referire a cazurilor ANET”;
- Informarea/instruirea părinților privind respectarea  regulilor de control al

infecției cu COVID-17, proces-verbal al ședinței cu părinții din 24.08.2021;
-  Informarea/instruirea elevilor  privind respectarea  regulilor de control al

infecției  cu  COVID-17,  proces-verbal  al  discuțiilor  cu  elevii   din
24.08.2021;

- Colaborarea eficientă  cu SAP Edineț în acordarea serviciilor  de asistență
psihologică a elevilor și părinților/reprezentanților legali ai acestora;

- Colaborarea eficientă cu asistentul social din comunitate în vedere prevenirii
absenteismului și abandonului școlar;

- Familiarizarea  părinților  cu  Regulamentul  de  organizare  și  desfășurare  a
examenelor de absolvire a gimnaziului, proces-verbal nr.04 din.31.05.2021;

- Familiarizarea  elevilor  cu  Regulamentul  de  organizare  și  desfășurare  a
examenelor  de  absolvire  a  gimnaziului  (mai),  proces-verbal  nr.03  din
02.06.2021.

Constatări Instituția  colaborează  cu organele  de ordine din teritoriu,  Serviciul  de Asistență
Psihipedagogică  Edineț,  Serviciul  de  asistență  socială.  Angajații  sunt  informați
despre procedura de organizare  instituțională  și  de prevenire  a cazurilor  ANET.
Fișa de sesizare a cazurilor suspecte de violență față de copil este disponibilă pentru
toți angajații instituției.

Pondere și 
punctaj 

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 0,75



acordat

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

 „Abuzul din partea semenilor. Semnele comportamentului abuziv din 
partea semenilor”- Dezvoltarea personală, clasa a III-a;

 „Bullyngul. Agresiunea în mediul online.” – Dezvoltarea personală, 
clasa a IX-a;

 „Recunoașterea situațiilor de bullyng”-  Educația pentru societate, clasa 
aV-a;

 Martorii bullyngului”-  Educația pentru societate, clasa aV-a;
 Cartografierea bullyngului în școală”-  Educația pentru societate, clasa 

aV-a;
- Activități extracurriculare: 

 Atelier de lucru: Să luptăm împotriva violenței! Agresivitatea în limbaj”,
CE, proces-verbal nr. 3/11.2020;

- Boxa încrederii – cutia pentru sesizarea cazurilor de violență.
Constatări În  instituție  se  crează  un  climat  psihologic  prielnic  dezvoltării  favorabile  și

armonioase  a  elevului.  Cadrele  didactice  desfășoară  activități  de  prevenire  și
combatere a violenței și a comportamentelor dăunătoare pentru elevi la disciplinile
Dezvoltare personală,  Educație  pentru societate,  precum în în cadrul activităților
extracurriculare..

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat:
0,75

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 - Ordinul  nr.46  din  01.09.2020  „Cu  privire  la  organizarea  procesului

educațional” (constituirea Comisiei Multidisciplinare);
- Acordarea asistenței psihopedagogice unui elev ce a necesitat asistență în

urma comportamentului deviant de către psihologul din cadrul SAP Edineț;
- Activitate  în  parteneriat  cu  Oficiul  Local  al  Medicilor  de  Familie  de

prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății-atelier de discuții;
- Atelier de discuție cu elevii  claselor în care sunt înscriși copii cu cerințe

educaționale speciale: decembrie„ Diversitatea ne unește” ;
- Ședință cu părinții cu elevilor clasei a IX-a: mai -„Oportunități de încadrare

în sesiunea de examene a elevului cu cerințe educaționale speciale” .
- „Săptămîna  de  luptă  contra  traficului  de  ființe  umane”,  „Profilaxia

consumului de alcool și a fumatului în rîndul elevilor”, Consiliul elevilor
proces verbal nr.2 din 01.10.2020 ;  

- Atelier de lucru „ Sănătatea- comoară cea mai de preț” -  Consiliul elevilor,
proces verbal nr. 5 din 14.01.2021.

Constatări Fiecare  copil  al  instituției  are  acces  la  servicii  de  sprijin  pentru  asigurarea
dezvoltării fizice, mintale și emoționale.

Pondere și 
punctaj 

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor:
0,5 

Punctaj acordat: 
1



acordat
Total standard 3,25

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 - Activități  desfășurate  în  cadrul  proiectului  „Școli  care  promovează

sănătatea” (Plan de acțiuni):
 Instalarea unui panou informativ privind alimentația sănătoasă, donat de

către AO Neovita;
 Amenajarea jocurilor distractive pe holul școlii;
 Organizarea competințelor sportive cu elevii claselor primare, mai 2021;

- Participarea  elevelor  cl.  V-  VI  la  seminarul  cu  subiectul  „Promovarea
sănătății  și  dezvoltării  adolescenților”.  Activitate  on-line  desfășurată  de
către SALVE Edineț. (martie 2021);

- Colaborarea cu medicul de familie și părinții în vederea imunizării copiilor;
- Colaborarea cu oficiul  medicilor  de familie  privind oferirea informațiilor

despre măsurile de prevenire a diverselor maladii (suport informativ);
- Colaborare  cu  Centrul  Sănătate  Publică  privind  informarea  actorilor

educaționali cu măsurile de protecție în contextul epidemiologic de COVID-
19..

Constatări Instituția  realizează  un  parteneriat  eficient  între  familie  și  serviciile  de  sănătate
public.  Informază  părinții  despre  situația  pandemică  și  măsurile  de  prevenire
spabilite de Comisiile Naționale și teritoriale de sănătate publică. Colaborează cu
central  medicilor  de familie  în  vederea imunizării  copiilor,  conform orarului  de
vaccinare  conform  vârstei  copiilor.  Colaborează  cu  YK  „Salve”  în  vederea
informării  și  familiarizării  cu problemele adolescenților  și căile  de soluționare a
acestora.

Pondere  și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor:
0,75 

Punctaj acordat: 
1,5

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor
materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională
etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor
Dovezi - Se dispune de cabinet medical și Centrul de Resurse a Educației inclusive;

- Se organizează activități pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale
copiilor în Centrul de Resurse :
Consilierea psihologică a părinților și elevilor asistați de cadrul didactic de
sprijin, referitoare la înmatricularea elevului în clasa I-a  și  dezvoltarea
toleranței față de sine și față de alții.

- Elevii  clasei  I-a  au  optat  pentru  studierea  disciplinei  Educație  pentru
sănătate;

- Asistentul  medical  organizează  activități  de promovarea  a  unui  mod de
viață sănătos:
 Atelier de lucru „Beneficiile unei alimentații sănătoase”-  12 octombrie,
cl.I-IX ;



Convorbire: „Promovăm modul sănătos de viață”- 17 noiembrie,  cl.VII-
IX ;
Convorbire  „Psihologia-arta  de  a  face  ordine  în  gîndurile  și  viața
oamenilor”-  7 aprilie, cl.V-IX ;
Buletin informativ „ Copilăria furată de droguri„ – ianuarie ;

- Panou informativ cu postere, note informative;
- La disciplina Dezvoltarea personală se realizează activități de profilaxie a

problemelor psihoemoționale. 
- Panou informativ cu postere, note informative;
- La disciplina Dezvoltarea personală se realizează activități de profilaxie a

problemelor psihoemoționale. 
Constatări Pentru  a  asigura  profilaxia  problemelor  psihoemoționale  ale  elevilor  cadrele

didactice,  împreună cu asistentul  medical,  cadrul  didactic  de sprijin,  părinții  și
elevii organizează diverse activități de informare și prevenire a acestora.

Pondere și 
punctaj 
acordat

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de
prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de prevenire a surmenajului
și de profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea accesului elevilor/
copiilor la programe ce promovează modul sănătos de viață
Dovezi Organizarea activităților de promovare și susținere a modului sănătos de viață:

 Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane, CE, process-verbal
nr. 02/10.2020;

 Săptămâna Profilaxia consumului de alcool și a fumtului în rândurile 
elevilor, CE, proces-verbal. Nr.2/10.2020;

 Masă rotundă „Sănătatea-comoara cea mai de preț”, CE, proces-verbal 
nr.5/01.2021;

 Săptămâna Profilaxia răspândirii drogurilor în rândurile elevilor”, CE, 
proces-verbal nr. 5/01.2021;

 Discuţii cu elevii despre promovarea regimului zilnic al elevului :
Disput- octombrie „ Beneficiile unei alimentații sănătoase”,  
Atelier de discuție - noiembrie „Mâinile curate înseamnă sănătate”, 
Panou informativ- martie „ Consumul de apă- avantaje pentru sănătatea 
noastră”.

 Discuții în colaborare cu asistenta medical referitor la profilaxia maladiilor 
infecţioase cum ar fi Gripa şi Răciala, COVID-19. Managmentul clasei: 01 
septembrie-Comportamentul responsabil al elevilor și respectarea măsurilor 
de potecție COVID-19 în spatiul școlii și în comunitate; Școala prietenoasă 
fără Coronavirus; 19 -20 octombrie- Situația la zi în contextual COVID-19, 
măsuri de protecție; 26 noiembrie- Lunarul combaterii HIV-SIDA. Impactul
infectării cu HIV-SIDA. Ești informat-ești protejat ; 12 ianuarie- Informarea
elevilor și părinților acestora privind respectarea regulilor generale stabilite 
pentru protecția de COVID-19; 16 martie-Reguli de protective împotriva 
COVID-19;
septembrie convorbire- Măsuri de prevenire și control a infecției cu 
coronavirus de tip nou( COVID-19) ; noiembrie convorbire- Afecțiuni 
respiratorii : tipuri, cauze, tratament și prevenire ; decembrie convorbire-
Lunarul combaterii HIV-SIDA.

Constatări Asistentul medical în colaborare cu diriginții și profesorii de biologie, educația 



pentru societate realizează activități de promovare și susținere a modului sănătos de 
viață. În scopul de prevenire a riscurilor de accident și  îmbolnăviri se duc discuții 
cu elevii la Dezvoltarea personală și managementul clasei. Pentru a preveni 
surmenajul elevilor se monitorizează dozarea temelor pentru acasă.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform 
criteriilor:0,75

Punctaj acordat: 1,5

Total standard 3,5

Dimensiune I Puncte forte Puncte slabe
- Deținerea în ordine sistemică 
documentația tehnică, sanitaro-
igienică și medical obligatorie;
- Monitorizarea permanentă a 
respectării normelor sanitaro-
igienice și de securitate tehnică.
 - Dotarea instituției cu mobilier;
- Blocuri sanitare interioare;
- Dotare cu mobilier de inox a 
blocului alimentar
- Lipsa cazurilor de abuz, 
neglijare, exploatare și abuz;

 -Necesitatea  de  a  repara  sistemul  de
iluminare in instituție;
-  Necesitatea  de  a  amenaja  un  vestiar
separat pentru fete și băieți.

                         
    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 -Cota parte a elevilor în componența Consiuliului de administrație – 11,11%; 

-Planul de dezvoltare instituțională pentru anii 2018-2021 aprobat la ședința CA 
proces-verbal nr.06 din 04.01.2018;
-Planul anual instituțional 2020-2021 discutat la ședința Consiliul Profesoral, 
proces-verbal nr.01 din 28.08.2020 și aprobat la ședința Consiliului de 
Administrație, proces-verbal nr. 02 din 01.09.2020;
-Procese-verbale a CA pentru anul școlar 2020-2021;
-Planul de activitate al Consiliului Elevilor pentru anul școlar 2020-2021, discutat 
și aprobat la ședința CE, proces-verbal nr.01 din 10.09.2021;
-Calendarul activităților extrașcolare pentru anul școlar 2020-2021, discutat și 
aprobat la ședința CA, proces-verbal nr.02 din 01.09.2021.
-Panou informativ  Transparența instituțională (conține transparența bugetară, note
informative, noutăți);
-Procese-verbale ale ședințelor Consiliului elevilor.
- Implicarea elevilor clasei a IX-a  în cadrul proiectului „Primii pași spre o bună 
guvernare”,  inițiat de AO Aripi de viață, decembrie 2020 –martie 2021;
- Implicarea elevilor în desfășurarea evenimentelor din localitate: Ziua satului, Ziua
Europei;
- Implicarea elevilor în realizarea activităților în parteneriat cu Clubul Seniorilor:

 Cercul de meșteșugărit ,,Stativele fermecate";



 Activitatea  ,,Cu bunicii în bucătărie-gustos și sănătos" cu 
genericul ,,Dulcișor și bunișor";

Constatări În Planul managerial instituțional sunt planificate activități de participare a elevilor
în  soluționarea  problemelor  școlare.  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.
Administrația gimnaziului oferă elevilor și părinților informații complete și la timp
referitorla  aspectele  vieții  școlare  și  extrașcolare.  În  insituție  există  un  șir  de
proceduri  democratice  de  delegare  și  promovare  a  părinților  în  structurile
decizionale.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: - 0,75

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și
autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/
copii
Dovezi - Planul de activitate al Consiliului Elevilor, discutat și aprobat la ședința CE,

proces-verbal nr.01 din 10.09.2021
- Registru de procese verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor;
- Inițierea  concursului  online „Să ningă cu talente”  cu genericul  „Trăiește

magia iernii”,  discutat  și aprobat la ședința CE, proces-verbal nr. 04 din
10.12.2020.

Constatări În instituție Consiliul Elevilor, este constituit democratic,cu plan de activitate 
aprobat de către administrația școlii la început de an școlar, cu o participare 
frecventă a acestora la luare de decizii cu privire la aspecte de interes  pentru ei.
La ședințele CE s-au discutat subiecte ce țin de interesul elevilor cum ar fi: 
activități de promovare a modului sănătos de viață, relații gender, lupta împotriva 
violenței, familie, precum și activități dedicate zilei pedagoguluii, sărbătorilor de 
primăvară. CE a fost inițiatorul  concursului online „Să ningă cu talente” , iar 
membrii CE au participat în procesul de jurizare a participanților la concurs.

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 - Pagina de Facebook a gimnaziului;

- Grupuri create pe viber cu părinții/reprezentanții legali ai copiilor  din ciclul
primar;

- Grupuri create pe messenger, viber cu elevii, părinții din ciclul gimnazial;
- Panou informativ;
- Boxa cu opinii.

Constatări Pentru a reflecta opinia liberă a copiilor au fost identificate mijloace de cominicare
actuale și accesibile pentru elevi cum ar fi: pagina gimnaziului, grupurile create pe
rețelele de socializate, iar pentru a asigura confidențialitatea elevilor s-a utilizat și
boxa cu opinii situată la loc accesibil pentru elevi.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

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



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 - Participarea elevilor clase a IX-a în cadrul proiectului „Primii pași spre o

bună guvernare”, implementat de AO „Aripi de viață”.
- Implicarea CE în organizarea și desfășurarea concursului on-line „Să ningă

cu talente” cu genericul „Trăiește magia iernii”;
- Participarea activă a elevilor în cadrul proiectului internațional „Surprize de

Crăciun 2020”, organizat de Asociația Generală a Învățătorilor din România
și Republica Moldova și ocuparea Premiul Mare de 3 elevi,  locul II – 1
elev; locul III – 1 elev;

- Participarea activă a elevilor la activitățile organizate în comun cu biserica
din localitate: Floriile și Sărbătorile Pascale;

- Implicarea  Consilului  Elevilor  la  organizarea  activităților  dedicate  Zilei
Pământului și Zilei Familiei.

Constatări Elevii din gimnaziu se implică activ în consilierea aspectelor legate de viața școlară
prin  participare  la  organizarea  și  desfășurarea diverselor  activități.  O experiență
nouă a fost implicarea elevilor în proiectul „Primii pași spre o nouă guvernare, care
au  permis  elevilor  să-și  dezvolte  competențele  de  implicare   în  soluționarea
problemeor la nivel colectiv, înaintând un demers către APL. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor
0,75

Punctaj acordat: - 
1,5

Total standard 4,0

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 - Cota parte a părinților în CA - 33,33%;

- Consiliile părintești la nivel de clasă;
- Comitetul părintesc școlar;
- Procese verbale ale adunărilor cu părinți:

 Proces-verbal nr.02 din 09.09.2020 al ședinței cu părinții clasei a
IV-a;

 Proces-verbal nr.02 din 01.09.2020 al ședinței cu părinții clasei a
VII-a;

 Proces-verbal nr. 04 din 31.05.2021 al ședinței cu părinții clasei a
IX-a. 

- Grupurile create pe rețelele de socializare;
- Panou informativ Transparența instituțională.

Constatări Instituția implică părinții în procesul decizional, prin participări în cadrul CA,
implicare  în  procesul  educațional  ca  membri  ai  concursurilor  locale,  a
Consiliului de Etică.



Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75 

Punctaj acordat: 
 0,75

Indicator 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte ce
țin  interesul  elevului/  copilului,  și  a  acțiunilor  de  participare  a  comunității  la  îmbunătățirea
condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi/ copii
Dovezi Acorduri de parteneriat:

- Biblioteca sătească din localitate, 01.01.2020
- Grădinița –creșă „Garofița din localitate”, 01.10.2020;
- AO „AREAP”, 31.07.2018;
- Școala gimnazială din com. Cârlibaba din Jud. Suceava, 22.11.2019

Constatări Instituția  promovează parteneriate  cu diverși  reprezentanți  ai  comunității  atât  la
nivel  local,  raional,  cât  și  internațional,  axându-se  pe  interesul  elevilor.  Totuși
contextul  pandemic  a  limitat  desfășurarea  unor  activități  cu  prezență  fizică,
limitându-ne doar la activități on-line.

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, implicarea lor și a elevilor, ca structuri asociative, în luarea de decizii,
beneficiind  de  mijloace  democratice  de  comunicare,  implicarea  părinților  și  a  membrilor
comunității în activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate
pentru toți copiii
Dovezi - Ordin nr.10 din 23.02.2021„Cu privire la aprobarea componenței membrilor 

Consiliului de Administrație”; 
- Dispoziția nr.28 din 05.09.2017 a Primăriei satului Viișoara,raionul Edineț „Cu 
privire la delegarea reprezentantului APL în Consiliul de Administrație la 
Gimnaziul Viișoara”;
„Înaintarea unui reprezentant al părinților în Consiliul de administrație”, C. 
Părintesc, proces-verbal nr.03 din 17.02.2021;
- Implicarea Comitetului Părintesc în soluționarea problemelor ce țin de 
absenteism, abuz, neglijare, expoatare și violență (în caz de necesitate).

Constatări Instituția  implică  permanent  părinții,  APL  și  elevii  în  procesul  de  luare  a
deciziilor cu privire la activitatea și funcționalitatea instituției, inclusiv în CA și în
alte activități (ședințe on-line, training, ateliere de lucru).

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
1,5
  

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  2.2.4. Participarea  structurilor  asociative  ale  elevilor/  copiilor,  părinților  și  a
comunității la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și
implicarea acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional
Dovezi - Plan de activitate a Comitetului părintesc pentru anul școlar 2020-2021.

- Masă rotundă „Parteneriatul școală-familie, cheia succesului în educația
copiilor”, Com. Părintesc, proces-verbal nr. 02 din 19.10.2021;

- Atelier de lucru „Disciplina școlară – mijloc de finalitate a educației”, ce,
proces-verbal nr. 4/12.2020.



Constatări În  instituție  la  elaborarea  documentelor  programatice  este  implicată  întreaga
comunitate  școlară,  fiind  reprezentată  de  Consiliul  Elevilor  și  Comitetul
părintesc și APL.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,5 

Punctaj acordat:
1 

Total standard 3,75

 

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 - Regulamentul de organizare și funcționare al IP Gimnaziul Viișoara, 

art.3, art.6, art. 13, art.16, Capitolul IV, pct.8, pct.11, Capitolul VII,VIII,
IX;

- Activitatea extracurriculară „Скоро, скоро Новый год”, decembrie
- Activitatea extracurriculară „Să descoperim Geografia prin joc”, 

februarie;
Constatări Instituția  promovează  respectful  diversității  cultural,  entice,  lingvistice,

religioase prin actele regletorii, prin activitățile pe care le realizează.
Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat:  
0,75

Indicator 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice,
religioase și de valorificare a multiculturalității în toate documentele și în activitățile desfășurate
în instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea
principiilor democratice
Dovezi  Asistențe la orele publice:

 „К. Паустовский Телеграмма”, limba rusă, clasa a IX-a, 19.02.2021;
 „Мы знаем русский алфавит”, limba rusă, clasa a V-a, 09.12.2020;
 „Economia națională – structura pe ramuri”, geografie clasa a IX-a, 

22.01.2021;
 „Circuitul apei în natură”, geografie clasa a V-a;
 „Holocaustul. Crime împotriva umanității”, istoria românilor și 

universală” 25.01.2021. 
Asistențe la activitățile extracurriculare:
 Activitatea extracurriculară „Скоро, скоро Новый год”, decembrie
 Activitatea extracurriculară „Să descoperim Geografia prin joc”, 

februarie;
Activiatea artistică comemorativa„Holocaustul.Memorie.Conștiință”, -
februarie.

Constatări Cadrele didactice aplică în procesul educațional tehnici ce încurajează, sprijină
și stimulează respectarea diversității culturale, etnice, lingvistice, religioase și de
valorificare  a  multiculturalității  în  activitățile  desfășurate  în  instituție  prin
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  socializare  a  elevilor/  copiilor  și  varietatea  de
resurse (umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților
Dovezi - Ordin  nr.  58  din  02.09.2020  „Cu  privire  la  desemnarea  persoanei  de

referință  responsabilă  de  problemele  prevenirii  abandonului  și
absenteismului școlar”;

- Plan  de  acțiuni  pentru  prevenirea  și  combaterea  abandonului  școlar  și
absenteismului  în  Gimnaziul  Viișoara  discutat  și  aprobat  la  ședința  CA,
proces-verbal nr. 02 din 01.09.2020;

Constatări Instituția crează condiții echitabile pentru toți elevii și contribuie la valorificarea fiecătui
copil  indiferent  de  apartenența  culturală,  etnică,  lingvistică,  religioasă  tipice  pentru
respectarea divesității,  valorificând capacitatea de socializare a elevilor.  Copiii  aflați  în
situații de risc sunt în vizorul administrației și cadrelor didactice..

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  Formarea viziunilor democratice prin implicarea elevilor clasei a IX-a, în

proiectul implementat de AO „Aripi de viață” în cadrul orelor de Educație
civică;

 Participarea elevilor clasei a  IX-a la concursul „Holocaust, istorie si lectii
de viata”;

 Participarea  elevilor  în  cadrul  concursurilor  raionale,  naționale  și
internaționale:

- Concurs internațional Tineri condeieri-provocări ale scrisului
 Premiul mare- elevă, clasa a VI-a; 
 Locul I – elevă, clasa a IX-a;
 Locul II – elevă, clasa a IX-a;
 Locul III – 2 elevi, clasa a IX-a;

- Concurs raional ”Sub raza gândului etern”-
 locul I secțiunea eseu – elevă, clasa a IX-a;
 locul II secțiunea poezie – elevă, clasa a IX-a;
 locul III secțiunea poezie – elevă, clasa a IX-a;
 mențiune PPT – elevă, clasa a IX-a;

- Concurs internațional „Surprize de Crăciun”
 Premiul Mare –  elev, clasa a III-a;  elevă, clasa a I-a;, elevă, clasa a IX-

a;
 locul II – elevă, clasa a I-a;
 locul III – elev, clasa a VI-a;

 Activități desfășurate la nivel local:
- Omagiu limbii române, august 2020;



- Concurs on-line „Să ningă cu talente” cu generiul „Trăiește magia iernii;
- Concurs „Surprize de Crăciun”, etapa locală;
- Zilele Eminescu, 15-19.01.2021; 
- Săptămâna memoriei Holocaustului 25.01-29.01.2021)
- Omagiu poetului Gr. Vieru, februarie  2021;
- Expoziție de mărțișoare și lucrări „Culorile lunii martie”;
- Activități de comemorare a victimilor războiului din stânga Nistrului „Ei 

sunt eroii noștri”;
- Activități în parteneriat cu biserica „Florii” și „Sărbătorile pascale”;
- Ziua Drapelului, 27.04.2021;
- Ziua mondială a Pământului, 22 aprilie 2021;
- Ziua familiei, 15 mai 2021. 
- Activitatea extracurriculară „Скоро, скоро Новый год”, decembrie
- Activitatea extracurriculară „Să descoperim Geografia prin joc”, februarie;

Constatări
Cadrele  didactice  promovează  respectul  valorilor  naționale  și  ale  minorităților
entice în activitățile extracurriculare,  pun la dispoziția elevilor diferite resurse și
materiale  care  promovează  interculturalitatea  în  contextual  unei  societăți
democratice. Participarea elevilor în activitățile sus-numite au permis elevilor să-și
formeze  viziuni  democratice  de  implicare  activă  în  viața  comunitară  prin
promovarea valorilor multiculturale.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:0,75 Punctaj acordat: 
1,5

Total standard 3,25

Dimensiune II Puncte forte Puncte slabe
-Participarea elevilor şi părinților în 
procesul decizional ;
-Existenţa şi funcţionalitatea 
parteneriatelor educaționale ;
-Implicarea părinților în viaţa 
şcolară ;
- Participare activă  în proiecte 
educaţionale ; 
- Implicarea în acțiuni de 
voluntariat. 
- Stimularea inițiativelor elevilor.

-Există  elevi și părinți care nu doresc să se 
implice în viața socială a instituției. 

                        
      Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ
Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen,
origine și stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime
pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional
Domeniu: Management
Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire
la  educația  incluzivă  (EI),  a  strategiilor  de  formare  continuă  a  cadrelor  în  domeniul  EI,  a
proiectelor de asigurare a incluziunii prin activitățile multiculturale, a documentelor de asigurare
a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES
Dovezi - Planul  de  dezvoltare  strategică,  Obiectiv  strategic  2,  Obiectic  specific:

Identificarea nevoii de formare a cadrelor didactice prin cursuri de formare
pentru elevii cu CES;



- Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020-2021, Obiectiv specific
nr.  1.2  Promovarea  și  asigurarea educației  incluzive  la  nivel  de  sistem
educaționa,  discutat  și  aprobat  la  ședința  CA,  proces-verbal  nr.  02  din
01.09.2020

- Participare la cursuri de formare a CDS și psihopedagogilor din instituțiile
de învățământ general în perioada 11 mai- 10 iunie 2021, în conformitate cu
Ordinul nr.444 din 29.04.2021;

- Planul de activitate a  Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare din Gimnaziul
Viișoara pentru anul de studii 2020-2021, discutat și aprobal la ședința CMI,
proces-verbal nr. 01 din 02.09.2020;

- Raportul de activitate a CMI pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la
ședința CMI, proces-verbal nr.04 din02.06.2021.

Constatări Instituţia cuprinde toţi copiii şi sunt create condiţii optime pentru
realizarea şi dezvoltarea potenţialului propriu în cadrul procesului
educaţional; cadrul didactic de sprijin participă la formări continue
în domeniul educației incluzive; sunt elaborate toate documentele
manageriale care reflectă asigurarea serviciilor de sprijin pentru
elevii  cu cerințe educaționale special:  sunt  desfășurate evaluări
inițiale și  complexe în scopul identificării,  evidenței și  sprijinului
acordat elevilor cu cerințe educaționale speciale. 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor:0,75 Punctaj acordat: 
1,5

Indicator 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru
procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin
pentru copiii cu CES
Dovezi - Fișa postului responsabil CREI;

- Planul de activitate al Centrului de Resurse ( anual; lunar) ; discutat și 
aprobat discutat și aprobat la ședința CMI, proces-verbal nr.01 din 
02.09.2020
- Orarul de desfășurare săptămânală a  activităților în cadrul CREI; 
- Orarul cadrului didactic de sprijin; discutat și aprobat la ședința CMI, 
proces-verbal nr.01 din 02.09.2020
- Registrul de evidență a rapoartelor de evaluare;
- Registrul echipamentului / mobilierului din CR;
- Proces-verbal de evaluare a dezvoltării copilului nr.01 din 21.09.2020;
- Concluzia comisiei multidisciplinare intrașcolare din 21.09.2020;
 - Acordul părintelui pentru evaluarea complexă din 22.09.2020;
-  Referință pentru evaluarea complexă a dezvoltării copilului Nr.01 din 
22.09.2020
-  Demers către SAP Edineț de  realizare a evaluării complexe a elevului 
clasei I, nr. 15 
din 24.09.2020;
- Raport de evaluare complexă a dezvoltării copilului Nr. 248 din 
02.12.2020.

Constatări La nivel  de  instituție  se  aplică  Metodologia  cu privire  la  evaluarea  dezvoltării



copilului din Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova
pentru  anii  2011-2020.  Centrul  de  resurse  dezvoltă  și  realizează  activități  de
asistență cognitivă, jocuri de socializare, jocuri de stimulare senzorială, jocuri de
autonomie personală etc. , stimulând astfel dezvoltarea relațiilor de colegialitate ,
munca  în  echipă,  prin  colaborare  și  cooperare.  Sunt  folosite  diverse  resurse:
material  didactic  atractiv,  adecvat  și  ușor  de  folosit,  calculatorul  ,  cărți  frumos
ilustrate/reviste  cu  imagini,  fișe  cu  scheme de  fixare.  În  parteneriat  cu  părinții
elevilor  sunt   consultări  permanente  în  vederea  stabilirii  unui  plan  comun  de
acțiune și a cunoașterii mai bine a acestora prin lectorate, convorbiri individuale.

Pondere și 
punctaj 
acordat

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

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 - Baza de date a copilor cu CES din instituție;

- Registrul de evidență a beneficiarilor CR;
- Baza de date SIME – completată şi actualizată anual de 

administrator;
- Registrul alfabetic al elevilor;  
- Registrul de evidență al actelor de studii; 
- Dosarul elevului;     
- Listele elevilor născuți în localitate;
- Indicii rețelei.

Constatări Instituția are baza de date a tuturor  copiilor  cu CES;
dispune de evidențe clare despre elevii  înmatriculați,
inclusiv privind mediul de trai; monitorizează înscrierea
copiilor  din  comunitate  la  școală  și  frecventarea
regulată a acestora; desfășoară diverse activități (vizite
la familii, colaborează cu APL, părinții) pentru a asigura
înmatricularea  și  participarea  tuturor  elevilor  în
procesul  de  educație;  funcționează  Comisia
multidisciplinară  școlară  cu  atribuții  stabilite  de  lege,
constiuită  prin  ordinul  directorului;  instituția  face
referire  la  specialiștii  SAP  (logoped,  psiholog,
psihopedagog) pentru asigurarea serviciilor de sprijin în
funcție  de  necesitățile  copiilor  cu  CES.  Funcționează
Centrul  de  Resurse  ,  dotat  cu  mobilier;  literatură
didactică/ artisitică; jocuri didactice.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform 
criteriilor: 0,75

Punctaj  acordat:
1,5

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 - Registrul  și fișa de referire a copiilor către SAP;
-Ordin   nr.46  din  01.09.2020de  constituire  a  Comisiei
Multidisciplinare Intrașcolare;
-Planul  anual  de  activitate  a  CMI; discutat  și  aprobat  la
ședința CMI, proces-verbal nr. 01 din 02.09.2020
 - Proces –verbal de evaluare a dezvoltării copilului;
- Fișe de monitorizare a progresului elevilor;
- Fișă de monitorizare a documentației CMI;
- Fișă de monitorizare a activității cadrului didactic de sprijin;
- Fișă de monitorizare a Centrului de Resurse.

Constatări   Comisia  Multidisciplinară  Intrașcolară  înaintează  directorului
instituției  propuneri  privind  componența  nominală  a  echipelor  de
elaborare și realizare a PEI pentru fiecare copil cu CES, prezintă spre
examinare  raportul  de  evaluare/reevaluare  complexă  a  dezvoltării
copilului și  oferă consultanță echipelor PEI, organizând de comun cu
comisiile  metodice  din  instituția  de  învățământ,  activitatea  de
elaborare a testelor/probelor individualizate de evaluare finală pentru
copiii  cu  CES  și  asigurând   adecvarea  acestora  la  cerințele  de
elaborare, precum și conformitatea cu curriculumul modificat, în baza
căruia copilul a parcurs disciplinele respective..
La finele sem. I şi a anului de studii se prezintă reuşita
şcolară pentru toate treptele de şcolaritate şi pe clase
în parte unde se i-au decizii de îmbunătăţire a situaţiei
şcolare  a  elevilor  ce  au  potenţial  intelectual  înalt  şi
note, calificative scăzute la unele disciplini. Starea de
bine  a  elevilor  este  monitorizată  permanent,  iar  CMI
monitorizează rezultatele evaluărilor iniţiale şi referirea
elevilor  către  SAP  Edineț   spre  evaluare/reevaluare
complexă.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform 
criteriilor: 0,5

Punctaj  acordat:
0,5

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  -Program de activitate a CMI;

 -Curriculum modificat  pentru elevii cu CES, discutat și
aprobat în cadrul  ședinței  CMI ,  proces-verbal  nr. 01 din
02.09.2021
-Raport de reevaluare a dezvoltării copilului;
-Plan  educațional  individualizat,  discutat și  aprobat în cadrul
ședinței  CMI , proces-verbal  nr. 01 din 02.09.2020  
-Fișa de monitorizare a evoluției în dezvoltarea copilului;
-Plan zilnic a CDS;
-Portofoliul elevului;
-Orarul cadrului didactic de sprijin, discutat și aprobat discutat și
aprobat în cadrul  ședinței  CMI ,  proces-verbal  nr. 01 din
02.09.2021



Constatări Fiecare  copil  cu  CES  are  un  Plan  individualizat
recomandat  de  SAP,  curriculum  modificat  și/sau  alte
măsuri  de  servicii  de  sprijin. Este  respectată
demnitatea  elevilor  cu  CES  inclusiv  prin  intermediul
tipului  de  materiale  alese  pentru  instruire,chiar  dacă
instruirea  e  modificată  semnificativ,  materialele  de
învățare  sunt  adecvate  ,  construind  abilități   de
învățare  și  comportamente  dezirabile  pentru  fiecare
elev.  Se  oferă  și  servicii  de  consiliere  elevilor  care
participă la programul de sprijin şi părinţilor acestora,
pentru depăşirea situaţiilor de dificultate. 

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat: 1

Total standard 5,25

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 - Ordinul  nr.  56  din  02.09.2020  „Cu  privire  la  desemnarea

coordonatorului acțiunilor de prevenire, identificare, raportare
și referire a cazurilor de ANET;

- Ordinul  nr.  57  din  02.09.2020  „Cu  privire  la  respectarea
prevederilor din Procedura de organizare instituțională și de
intervenție a lucrătorilor instituției de învățământ în cazuri de
abuz, negligare, exploatare și traffic al copilului”;

- Ordinul  nr.  58  din  02.09.2020  „Cu  privire  la  desemnarea
persoanei  de referință  responsabilă  de problemele  prevenirii
abandonului și absentaeismului în instituție”;

- -Fișele  de  post  ale  cadrelor  didactice,  avizate  de  directorul
gimnaziului,  sunt  prevăzute  sarcini  care  prevăd  respectarea
normelor  etice  și  a  principiilor  morale:  dreptate,  echitate,
umanism etc.  Totodată,  cadrele didactice,  sunt obligate  prin
fișa  de  post,  să  nu  facă  propagandă  șovină,  naționalistă,
religioasă; 

- Regulamentul  intern  al  instituției  respectă  principiul
nediscriminării  și  a  înlăturării  oricărei  forme de încălcare  a
demnității,  promovează  tratamentul  echitabil,  egalitatea  de
șanse, toleranța și respectul reciproc,  discutat și aprobat la
ședința CP, proces-verbal nr. 01 din 26.08.2020

- Fiecare  diriginte  și  membrii  administrației  monitorizează  și
observă contingentul de elevi și eventuale acte discriminatorii.

Constatări  Politicile  și  practicile  din  instituția  de  învățământ  sunt  incluzive,
nediscriminatorii  și  respectă  diferențele  individuale ,  şcoală
include   toţi  elevii  din  comunitate  şi  unde  există  un
program eficient de integrare pentru toţi  elevii.  Elevii
sunt  îndemnați  să  participe  la  toate  activităţile



desfășurate în instituție.   Se depun eforturi de reducere
a absenteismului elevilor, a încercărilor de intimidare şi
de  abuz  asupra  elevilor  şi  între  elevi.  Părinţii  sunt
încurajaţi să devină parteneri în procesul de învăţare al
copiilor lor.  

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform 
criteriilor: 0,5

Punctaj  acordat:
0,5

Indicator 3.2.2. Promovarea diversității,  inclusiv a interculturalității,  în planurile strategice și
operaționale ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile
copiilor cu CES
Dovezi - Planul de dezvoltare strategică, Obiectiv strategic 2, Obiectic

specific: Identificarea nevoii de formare a cadrelor didactice
prin  cursuri  de  formare  pentru  elevii  cu  CES; discutat și
aprobat  la  ședința  CA,  proces-verbal  nr.06  din
04.01.2018;

- Planul  anual  de  activitate  pentru  anul  de  studii  2020-2021,
Obiectiv specific nr. 1.2 Promovarea și asigurarea educației
incluzive la nivel de sistem educațional; Oobiectiv specific nr.
8.2 Activități cu elevii. discutat și aprobat la ședința CA ,
proces-verbal nr.02 din 01.09.2020;

- Activități extracurriculare:
- „Să descoperim geografia prin joc”- februarie;
-  „Скоро, скоро Новый год”-decembrie;
- Expoziție „Culorile lunii martie”, martie;
- Expoziție „ Trăiește magia iernii”, decembrie.

Constatări În cadrul instituției s-au desfășurat un șir de activități
extracurriculare unde participa copii cu CES:  „Să
descoperim geografia prin joc”,  „Скоро, скоро Новый
год”,  expoziție „Culorile lunii martie”.  Elevii  recită
poezii  dedicate  mamelor,  bunicilor,  profesorilor,  se
implică  în  activitățile  desfășurate  în  cadrul  școlii,  în
cadrul săptămânilor pe obiecte.

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 - Ordinul nr. 01 din 01.09.2020 „Cu privire la completarea școlii în anul

de studii 2020-2021”
Constatări Clasele de elevi sunt constituite conform prognozelor (numărul de elevi, resurse

financiare  bugetare,  Planul-cadru);  se  respect  principiul  de  gen  și  echității
sociale.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform   criteriilor:
0,25

Punctaj acordat: 
0,25



Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  3.2.4. Punerea  în  aplicare  a  curriculumului,  inclusiv  a  curriculumului  diferențiat/
adaptat pentru copiii cu CES, și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ copiilor, în
scopul respectării individualității și tratării valorice a lor
Dovezi - Discutarea și înaintarea spre aprobare a curriculei

și proiectării de lungă durată pentru elevii cu CES
conform recomandărilor SAP, discutate și aprobate
la  ședințele  Comisiilor  Metodice(CM  „Limbă  și
științe  socio-umane,  process-verbal  nr.02  din
24.09.2020,  CM  „Matematică  și  științe,  proces-
verbal  nr.01  din  22.09.2020,  CM  „Învățământ
primar”, process-verbal nr. 02 din 23.09.2020)

- Plan  semestrial  de  activitatate  a  CREI;  discutat  și  aprobat  la
ședința CMI, proces-verbal nr.01 din 02.09.2020

- Orarul  de  lucru  cu  elevii  cu CES a  CDS;  discutat  și  aprobat
discutat  și  aprobat  la  ședința  CMI,  process-verbal  nr.01  din
02.09.2020

- Fișa de monitorizare a evoluției copilului.
Constatări Cadrele didactice elaborează și aplică curriculumul  

modificat pentru copiii cu CES conform recomandărilor 
SAP; evaluează progresul/regresul școlar al copilului cu 
CES, stabilind oportunități de evaluare finală și certificare
a acestuia. 

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 
1,5

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 Activități curriculare:

 Dezvoltarea personală
 Relațiile interpersonale și comportamentul prosocial, clasa a VI-a;
 Nevoile,dorințele personale și ale celuilalt, clasa a V-a;

 Educația pentru societate
 Cartografierea bullyngului în școală, clasa a V-a;

Activități extracurriculare:
 Atelier  de lucru „Să luptăm împotriva  violenței”,  CE, noiembrie,

2020.
Constatări Elevilor li se aduce la cunoștință în cadrul orelor de Dezvoltare personală, Educație

pentru societate, Managementul clasei situațiile de disciminare.Cadrele didactice
sunt familiarizați cu cazurile de nerespectare a diferențelor individuale (conform
fișei de post).

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform  criteriilor: 
0,5

Punctaj  acordat: 1
   

Total standard 4,75

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 -Registrul de evidenţă a bunurilor materiale;  

- Echipament specializat pentru elevii cu CES;
Constatări Administrația  gimnaziului  utilizează  resursele  instituționale

disponibile pentru a asigura un mediu accesibil și sigur pentru fiecare
copil. Instituția a beneficiat de echipament specializat pentru Centrul
de  Resurse  din  cadrul  proiectului  ”Reforma  Învățământului  din
Republica  Moldova  în  sumă  de  131  lei,  care  este  utilizat  de
beneficiarii instituției.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform 
criteriilor: 0,75

Punctaj acordat: 
1,5

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii,
la datele de interes public
Dovezi - Ordinul nr. 42 din 01.09.2020 „Cu privire la desemnarea persoanei

responsabile de actualizarea datelor în SIME”
- Ceririle  părinților  în  care  este  specificat  ca  cunosc  că  datele  cu

caracter personal prezentate urmează a fi utilizate doar în scopul în
care au fost  selectate  în conformitate  cu Legea 133 Cu privire  la
protecția datelor cu character personal;

- Ordinul nr. 26 din 27.05.2021 Ref.: Desemnarea utilizator cu rol de
operator în SIPAS;

Constatări Cadrele  didactice  asigurară protecția  datelor  cu caracter  personal  și  a accesului,
conform legii, la datele de interes public. La editarea, completarea şi modificarea
datelor  din  SIME,  SIPAS   au  acces  doar  persoane   desemnate  prin  ordinul
directorului  privind  desemnarea  responsabilului  pentru  întroducerea  datelor  cu
caracter personal în SIME și SIPAS.

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, conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin
Dovezi Instituţia dispune de:

- teren şi o sală de sport, 
-bibliotecă , 
-cabinete de informatică dotat cu 10 calculatoare și imprimantă.
-cabinet  de  chimie,  mijloace  didactice  pentru  cabinetul  de
biologie,  Sali  de  clasă  dotate  cu  proiectoare,  laptopuri,  ecrane,
planse  didactice,  literatură.  In  instituţie  activază  CREI  dotat  cu
mobilier,  mijloace didactice, literatură, tehnică de calcul,  jucării,
spaţiu de joacă. Instituția de învățământ asigură dotarea  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,  echipament  specializat,  etajere  pentru



jucării, covor, canapea, fotoliu.

Constatări Activitățile  în  Centrul  de  resurse  se  desfășoară  conform  unui  orar  prestabilit,
ținându-se cont de regimul de funcționare a instituției și de orarul lecțiilor, aprobat
de  conducătorul  instituției  de  invățământ.  Instituția  de  învățământ  este  printre
beneficiarii celor  100  din țară, care au beneficiat din cadrul Proiectului „Reforma
Învățământului în Moldova” dotare cu echipament pentru educația incluzivă . Astfel
copiii cu cerințe educaționale speciale din instituție , au beneficiat de echipament
specializat și materiale speciale de învățare necesare pentru incluziunea cu succes a
copiilor  precum:  dispozitive  pentru  urmărirea  atenției,  roboți  educativi,  lupe
digitale, înregistratoare de voce, seturi de formare a memoriei vizuale, dispozitive
pentru reproducerea  mai  multor  mesaje,  dispozitive  de fonologie  și  comunicare,
dispozitive de apucare a creionului, tastaturi cu vizibilitate sporită, table vorbitoare,
cititori  de  imagini,  stilouri  de  vorbire,  joystick-uri  cu  3  mânere,  aparate
auditive,  truse  de  prim ajutor  pentru  aparate  auditive  etc.  Totodată,  Centrul  de
resurse a fost dotat și cu echipamente IT: tablete, laptop, imprimantă , proiector,
softuri  specializate  ce vor  facilita  procesul  educațional  în  funcție  de necesitățile
fiecărui copil.

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 aplicare a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare,
utilizând  tehnologii  informaționale  și  de  comunicare  adaptate  necesităților  tuturor  elevilor/
copiilor
Dovezi -Instituția aplică suficiente mijloace de învățământ și auxiliare 

curriculare, inclusiv TIC;
-Monitorizează desfășurarea activităților educaționale  de către 
administrația gimnaziului în perioada desfășurării orelor online; 
- Dotarea instituţiei cu mijloacele existente permite utilizarea lor în 
cadrul lecţiilor. 
-în perioada 30.11.2020-04.12.2020   desfășurarea orelor online de 
către profesor cu elevii clasei a I-a;
-repartizarea a 2 planșete  pentru elevii care nu dispuneau de tehnică de 
calcul în perioada studiilor online din luna decembrie și luna martie;
-în cadrul orelor în dependență  de necesitățile profesorului și a elevilor.

Constatări Cadrele didactice aplică mijloacele de învățământ obligaorii și 
auxiliarele curriiculare conform nivelului de școlaritate. Desfășoară 
orele folosind TIC, adaptate la necesitățile elevilor. 

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,5

Punctaj acordat: 
1

Total standard 4,75

Dimensiune III Puncte forte Puncte slabe
 -Centrul  de  Resurse  dotat  cu
echipament specializat;
- Condiții de mediu sunt adaptate la
dcerințele  persoanelor  cu
dizabilități medii;

-Nu dispunem de psiholog școlar.



Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ
Standard  4.1.  Instituția  creează  condiții  de  organizare  și  realizare  a  unui  proces
educațional de calitate
Domeniu: Management
Indicator  4.1.1. Orientarea  spre creșterea  calității  educației  și  spre îmbunătățirea  continuă  a
resurselor umane și materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției, cu mecanisme
de monitorizare a eficienței educaționale
Dovezi  Note informative discutate și prezentate la ședințele Consiliului Profesoral:

- „Cu privire la rezultatele școlare la finele primului semestru al anului de studii
2020-2021,  orientarea  activității  cadrelor  didactice  spre  îmbunătățirea  calității
cunoștințelor elevilor, preîntâmpinarea abandonului școlar”, CP, proces-verbal nr.
04 din 05 ianuarie   2021;
-  Normarea  eficientă  a  temelor  pentru  acasă,  în  vederea  asigurării  calității
procesului  de  predare-învățare-evaluare  la  disciplina  Istoria  românilor  și
universală, CP, proces-verbal nr. 03 din 20.11.2020;
- Modalități de integrare și motivație pentru învățare a elevilor claselor I-a și a V-a,
proces-verbal nr. 03 din 20.11.2020;
- Calitatea implementării curriculumului la educația pentru societate în clasele a V
–VII-a și la istoria românilor iniversală în ciclul gimnazial, proces-verbal nr. 03
din 20.11.2020;
- Calitatea realizării conținutului tematic al modulului Educație digitală în cadrul
disciplinei  Educație  tehnologică în clasele  I și  a III-a, proces verbal nr.  03 din
20.11.2020;
- Cu privire la implementarea Instrucțiunii privind Managementul temelor pentru
acasă, proces-verbal nr. 04 din 05.11.2021;
-Practici de valorificare eficientă a resurselor TIC la geografie în diverse contexte
de organizare a procesului educațional, proces-verbal nr.06 din 24.03.2021;
-  Calitatea  realizării  procesului  educațional  la  disciplina  geografie  în  ciclul
gimnazial, proces-verbal nr.06 din 24.03.2021;
- Utilizarea diverselor tehnologii de dialog în cadrul orelor de limba rusă, proces-
verbal nr. 06 din 24.03.2021;
-  Calitatea  realizării  procesului  educațional  la  disciplina  Limba  rusă  în  ciclul
gimnazial, proces-verbal nr.06 din 24.03.2021;
- Cu privire  la rezultatele  școlare la  finele  anului  de studii  2020-2021, proces-
verbal nr. 08 din 31 mai 2021;
- Cu privire la implementarea curriculumului la disciplina Dezvoltarea personală în
anul de studii 2020-2021, proces-verbal nr.08 din 31 mai 2021.

 Participarea a 5 cadre didactice la cursuri de formare continuă:
Profesor de istorie, 02.11.2020 – 28.11.2020;
Profesor de limba rusă), 21.11.2020 – 11.12.2020
Profesor  de geografie – Biologie, 21.11.2020-11.12.2020;
Profesor de fizica, 01.03.2021 – 13.03.2021;
Management Educațional, 26.04.2021- 15.05.2021.

 Atestarea a 6 cadre didactice: 4 cadre didactice – confirmare GDD, 2 cadre
didactice – conferire GDD, conform Ordinului nr.292 din 07.07.2021 al
DECR Edineț.

Constatări  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: 
0,75 

Punctaj acordat:  1,5

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 - Raportul privind rezultatele școlare la finele anului de studii 2020-

2021, CP, proces-verbal nr.08 din 31.05.2021;
-  Realizarea  Calendarului  activităților  educative  școlare  și
extrașcolare în anul de studii 2020-2021, CA, proces verbal nr. 12
din 27.05.2021;
- Analiza activității comisiei metodice „Matematică și științe”, CM,
proces verbal nr.4 din 28.05.2021;
-  Evaluarea  lucrului  comisiei  metodice  Limbă  și  științe-socio-
umane, CM, proces-verbal nr.5 din 28.05.2021;
- Debrifarea activității Comisiei metodice pe anului de studii 2020-
2021, CM, proces-verbal nr. 5 din 24.05.2021;
-  Analiza  activității  cConsiliului  părintesc  pentru  anul  de  studii
2020-2021, CP, proces-verbal nr.04 din 27.05.2021.
-  Evaluarea  și  analiza  activității  Consiliului  Elevilor  în  anul  de
studii 2020-2021, CE, proces-vrbal nr.8 din 2.05.2021.

Constatări Realizarea  efectivă  a  programelor  și  activităților  preconizate  în
planurile strategice și operaționale ale instituției au fost prezentate
în rapoartele de evaluare la sfârșit de an de studii.  Programele și
activitățile preconizate au fost realizate în proporție de 85%.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor: 0,75

Punctaj acordat:  
1,5

Indicator  4.1.3. Asigurarea,  în  activitatea  consiliilor  și  comisiilor  din  Instituție,  a  modului
transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale, cu aplicarea
mecanismelor de monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de
comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate
Dovezi - Ordinul nr. 36 din 25.08.2021 „Cu privire la alimentația elevilor și crearea

comisiei de brocheraj”;
- Ordinul  nr.  39  din26.08.2021  „Cu  privire  la  numirea  comisiei  pentru

stabilirea vechimii în muncă”;
- Ordinul  nr.  46  din  01.09.2021  „Cu  privire  la  organizarea  procesului

educațional” (constituirea Comisiei multidisciplinare);
- Ordinul  nr.59  din  02  septembrie  2021  „Cu  privire  la  atestarea  cadrelor

didactice în anul de studii 2020-2021”;
- Ordinile cu privire la aprobara hotărârilor Consiliului profesoral și deciziile

Consiliului de administrație afișate pe panoul informativ;
- Panoul informativ,  care reflectă  transparența decizională.

Constatări Instituția promovează asigurarea modului modului transparent, democratic și 
echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale în activitatea consiliilor și
comisiilor din instituție. Hotărârile Consiliului Profesoral, a deciziilor Consiliului 
de administrație sunt afișate pe panourile din holul instituției. Angajații instituției 
sunt familiarizați cu politicile educaționale,ordine și instrucțiuni, contra semnătură 
în Registrul activității de bază a instituției.



Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat:  1,5

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 - Plan de dezvoltare strategică, cap.1, cap.6, cap.7, discutat și aprobat la ședința 

CA, proces-verbal nr.06 din 04.01.2018
- Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020-2021, Obiective generale 

1-10 discutat și aprobat la ședința CA, proces-verbal nr. 02 din 01.09.2020
Constatări Instituția dispune de acte de tip proiectiv care prevăd realizarea procesului 

educațional. 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, studiu la distanță și obstacolele 
privind conectarea la internet, lipsa tenicii de calcul la unii elevi.

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
curriculare necesare valorificării  curriculumului  național,  inclusiv a  componentelor  locale  ale
acestuia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate
Dovezi Instituția dispune de:

 cabinet de informatică dotat  cu 10 calculatoare;
 Centru de Resurse dotat cu un calculator, imprimantă și echipament 

specializat, recepționat din cadrul proiectului „Reforma Învățământului în 
Moldova în sumă 131631,67 lei (Contract de comodat nr.55/2021; Act de 
predare – primire din 28.02.2021). 

 8 laptopuri (6 – donate de MECC; 4 din ele recepționate din cadrul 
Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova”,  Contract de comodat 
nr.08 din 30.04.2021);

 Conectare la internet în 3 cabinete;
 Dotare cu 5 televizoare de tip SMART a sălilor de clasă din ciclul primar, 

cabinetul de matematică și biologie;
 3 proiectoare;
 Echipamente, materiale și ustensile pentru cabinetul de biologie/chimie;
 Planșe pentru disciplinele Limba și literatura română,Biologie, Chimie, 

Limba rusă, Istorie, Matematică, Fizică, Învățământ primar;
 Documente de tip proiectiv și de implementare a politicilor educaționale: 

proiectare de lungă durată, curriculum, Ghidul de implementare, Repere 
metodologice, Curriculum la optional (după caz), PEI.

Constatări Instituția crează un mediu favorabil  pentru fiecare elev și pentru cadrele didactice. Pentru
anul viitor de studii se preconizează conectarea la internet toată instituția și dotarea cu
laptopuri a tuturor sălilor de studii.

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 o Cadre de conducere: 1 – director;

o Cadre didactice – 12, 
Din care:

 10 angajați de bază și 2 prin cumul;
 11 dețin GDII, 1 fără grad;
 11 cu studii superioare, 1 cu studii medii;
o Asistent medical;
o Bibliotecar;
o Bucătar
o Îngrijitori în încăpere;
o Paznici.

Constatări Instituția dispune de cadre didactice cu o bună pregătire metodică și de specialitate,
care stăpânesc conținuturile predate, fiind interesați de inovație, activități eficiente,
demersuri didactice centrate pe elev. În anul de studii 2020-2021 discipline predate
de nespecialiști au fost educația plastic și educația muzicală.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

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

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

Dovezi  Proiect de grup: Prorecția mediului înconjurător: resurse naturale, științe, 
clasa a III-a, 23.04.2021;

 Lucrare practică nr.1 „Orientarea în orizontul local”, disciplina geografie, 
cl.V, 30.09.2020;

 Proiect STEAM „Un mediu protejat – un viitor durabil”, științe, clasa a V-
a, 20.04.2021;

 Interviu „Deportările staliniste în memoria contemporanilor”, istorie trăită, 
istorie povestită, clasa a VI-a, 03.02.2021;

 Proiectul nr.3 „Factorii de poluare a aerului, a apei și a solului în 
localitate”, chimie, clasa a VII-a, 14.05.2021;

Constatări Procesul de predare-invatare-evaluare, cu adaptări la condițiile locale, s-a realizat 
prin intermediul prezentarii de proiecte de grup, proiecte STEAM, PPT, intreviuri, 
vizite. Elevii au participat activ la activitățile de salubrizare realizate în curtea 
școlii, cât și în perimetrul localității.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

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

Total standard 9,0

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 -Planificarea la Comisiile Metodice a şedinţelolor privind implementarea cerințelor 
curriculare/legislației în vigoare, discutată și aprobată la ședințele Comisiilor 
metodice (CM  „Limbă și științe socio-umane”, proces-verbal nr. 01 din 
10.09.2020, CM „Matematică și științe”, proces-verbal nr.01 din 22.09.2020, CM 
„Învățământ primar”, proces-verbal nr. 01 din 03.09.2020)
- Proiectele de lungă durată pe discipline școlare; discutate și aprobate discutată și 
aprobată la ședințele Comisiilor metodice (CM  „Limbă și științe socio-umane”, 
proces-verbal nr. 02 din 24.09.2020, CM „Matematică și științe”, proces-verbal 
nr.01 din 22.09.2020, CM „Învățământ primar”, proces-verbal nr. 02 din 
23.09.2020)
- Elaborarea PEI pentru elevii cu CES;
- Modalități de integrare și motivație pentru învățare a elevilor claselor Iși a V-a , 
CP, proces-verbsl nr.3 din 20.11.2020;

Constatări Se monitorizează realizarea curriculumului prin elaborarea planificărilor de lungă
durată  la  toate  disciplinele  școlare;  desfășurarea  ședințelor  comisiilor  de
specialitate; evaluări summative.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat:  0,5

Indicator 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de
recrutare  și  de  formare  continuă  a  cadrelor  didactice  din  perspectiva  nevoilor  individuale,
instituționale și naționale
Dovezi - Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020-2021, Obiectiv general 

nr.8: Asigurarea managerială  și metodică a sistemului educațional; discutat și 
aprobat la ședința CA, proces-verbal nr. 02 din 01.09.2021;
- Planul de dezvoltare strategică pentru anii 2018-2021, Obiectiv strategic 2, 
Obiectiv strategic 3 discutat și aprobat la ședința CA, proces-verbal nr. 06 din 
04.01.2018.

Constatări În anul de studii 2020-2021 au participat la cursuri de formare continuă 
managerul școlar și 4 cadre didactice la disciplinele Limba rusă, Geografie, 
Istorie, Fizică. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

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 - Cadre didactice calificate – 85%;

- Cadre didactice cu GD II – 77%
- Cabinet  de  informatică/fizică  dotate  cu  tehnică  de  calcul  și

echipament;
- Cabinet de chimie/biologie dotat cu utilaje, echipament și reactivi;
- Săli de clasă dotate cu laptopuri și televizoare de tip SMART 

Constatări -Instituția crează un mediu favorabil  pentru fiecare elev, cadre didactice/nedidactice și
auxiliare. Discipline predate de nespacialiști sunt educația muzicală – 3 ore, educația
plastică – 3 ore.

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



punctaj 
acordat

0,75 1,5

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
TIC, în procesul educațional
Dovezi -Instrumente TIC(15 descopuri, 9 laptopuri, 4 tablete, 3 proiectoare, 5

televizoare de tip SMART);
- Act de predare- primire a tehnicii de calcul pe perioada de studii la
distanță.

Constatări Instituția  crează un mediu favorabil   pentru fiecare elev,cadre didactice.Pe
perioada studierii  on-lene 2 elevi au beneficiat de calculatoare la domiciliu
pentru  a  le  utilize  în  cadrul  orelor  la  distanță  în  baza  actului  de  predare-
primire.  Este  necesar  de  exins  rețeaua  de  internet  și  dotarea  tuturor
spațiilor educaționale cu tehnică de calcul.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,5

Punctaj 
acordat: 1
 

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 Proiectele de lungă durată la disciplinele școlare au elaborate în luna septembrie pe

ambele semestre, discutate la ședințele comisiilor metodice și avizate de președinții
comisiilor  metodice  (CM  Învățămînt  primar,  proces-verbal  nr.2  din  23.09.2020,
CM  Limbă  și  științe  socio-umane,  proces-verbal  nr.  2  din  24.09.2020,  CM
Matematică și științe, proces-verbal nr. 1 din 22.09.2020) și aprobate de directorul
instituției până la 30 septembrie2020. S-a verificat  respectarea prevederilor actelor
normative pentru a asigura un produs de calitate.
Proiectele  zilnice  și/sau  pe  unități  de  învățare  se  verifică  la  momentul  asistării
pentru un feed-back cât mai constructiv.

Constatări Planurile de lungă durată ale cadrelor didactice sunt elaborate conform curriculei
școlare, aprobată de MECC, Reperele metodologice privind organizarea procesului
educațional la disciplinele școlare pentru anul de studii 2020-2021. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform 
criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

Indicator 4.2.6. Organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu
standardele  și  referențialul  de  evaluare  aprobate,  urmărind  progresul  în  dezvoltarea  elevului/
copilului
Dovezi - Graficul evalurilor inițiale, formative, sumative pentru anul de studii 

2020-2021; 
- Raportul semestrial privind organizarea procesului educațional pe anul 

de studii 2020-2021; prezentat la CP, proces-verbal nr.08 din 
31.05.2021

- Rapoarte privind rezultatele evaluărilor naționale. Prezentate Comisiei 
Raionale de Examene, proces-verbal nr. 1, 2 din 08.07.2021.

Constatări Finalitățile de studiu și competențele dobândite de elev sunt verificate și appreciate
pe parcursul semestrelor  prin evaluări  formative,  summative,  în conformitate  cu
planurile  de  învățământ.  Rezultatele  evaluărilor  se  scriu  în  catalogul  școlar  al
clasei, rezultatele învățării în SIME, dosarele elevilor.



Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 1,5

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 - Planul de dezvoltare strategică pentru anii 2028-2021, Obiective 

strategice 4,5,8; discutat și aprobal la ședința CA, proces-verbal nr. 06 
din 04.01.2018;

- Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020-2021, Obiective 
specifice  8.2; 8,4; 9.1;9.2. discutat și aprobat la CA, proces-verbal 
nr.02 din 01.09.2020;

- Activități  extracurriculare:
 Omagiu limbii române, august 2020;
 Concurs on-line „Să ningă cu talente” cu generiul „Trăiește magia iernii;
 Concurs „Surprize de Crăciun”, etapa locală; 
 Zilele Eminescu, 15-19.01.2021; 
 Săptămâna memoriei Holocaustului 25.01-29.01.2021;
 Omagiu poetului Gr. Vieru, februarie  2021;
 Expoziție de mărțișoare și lucrări „Culorile lunii martie”;
 Activități de comemorare a victimilor războiului din stânga Nistrului „Ei 

sunt eroii noștri”;
 Activități în parteneriat cu biserica „Florii” și „Sărbătorile pascale”;
 Ziua Drapelului, 27.04.2021;
 Ziua mondială a Pământului, 22 aprilie 2021;
 Ziua familiei, 15 mai 2021;
 Activitatea extracurriculară „Скоро, скоро Новый год”, decembrie;
 Activitatea extracurriculară „Să descoperim Geografia prin joc”, februarie;

Constatări Elevii  au  participat  în  cadrul  concursurilor  „Sub raza  gândului  etern”,  „Tinerii
condeieri  provocări  ale  scrisului”,  „Surprize  de  Crăciun”  2020,  ”Să  ningă  cu
talente”,  obținând  performanțe  și  promovând  imaginea  instituției  coordonați  de
către cadrele didactice responsabile de discipline de studii.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 1,5 

 
Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obține rezultate în
conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES
care beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI)
Dovezi - Elaborarea  curriculum modificat  pentru elevii  cu CES (discutate  la

ședințele  Comisilor  metodice  în  luna  septembrie,  aprobate  de
directorul instiuției până la 30 septembrie 2020);

- Training:  Jocul  didactic-  metodă  propice  pentru  dezvoltarea
competențelor  de  calcul  la  vârsta  școlară  mică,  CM  Învățământ
primar, proces-verbal nr. 4 din 24.03.2021;

- Orarul  activităților  de  pregătire  pentru  sesiune  de  examene  2021
(aprobată de director).

Constatări Cadrele didactice ce predau disciplinile de examen au oferit elevilor ore pe bază
de voluntariat, activând cu elevii în afara orelor de curs.



Pondere și 
punctaj 
acordat 

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

Total standard 9,25

Standard  4.3.  Toți  copiii  demonstrează  angajament  și  implicare  eficientă  în  procesul
educațional
Domeniu: Management
Indicator  4.3.1. Asigurarea  accesului  elevilor/  copiilor  la  resursele  educaționale  (bibliotecă,
laboratoare,  ateliere,  sală de festivități,  de sport  etc.)  și  a participării  copiilor și  părinților  în
procesul decizional privitor la optimizarea resurselor
Dovezi - Orarul lecțiilor, discutat și aprobat CA, proces-verbal nr.02 din 

01.09.2020;
- Planul activităților extrașcolare, discutat și aprobat CA, proces-verbal 

nr.02 din 01.09.2020;
- Planul de activitate a bibliotecii școlare;
- Dotare cu:

o Teren pentru sport cu o suprafață de 486 m2;

o Sală de sport  cu o suptafață de 162 m2;
o Bibliotecă cu un fond de carte de 5238 exemplare;
o Cabinet de chimie/biologie;
o Cabinet de informatică/fizică;
o Bloc sanitar interior/exterior;
o  Bloc alimentar.

Constatări Administrația instituției asigură accesul elevilor la resursele educaționale de care
dispune instituție. Nu există sală de festivități. Administrația gimnaziului asigură
prin Comitetul părintesc și Consiliul Elevilor participarea în procesul decizional cu
referire la calitatea procesului educațional.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform 
criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:1,5 

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor și mecanismele
de valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului
modificat sau a PEI
Dovezi -Registru de ordine pentru elevi;

- Procese verbale ale concursurilor;
 -Diplome.

Constatări Pe parcursul anului școlar în curs elevii au dat dovadă de muncă calitativă în cadrul
procesului  educațional,obținând  performanțe  și  promovând  imaginea  instituției
participând la concursuri.Instituția dispunede o bază de date privind performanțele
elevilor, rezultatele parcurgerii curriculumului general și în cazul elevilor cu CES,
rezultatele parcurgerii curriculumului modificat.

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 - Ordinul nr.01 din 05.01.2021 „Cu privire la organizarea și 
desfășurarea  olimpiadelor școare la disciplinele de studiu”;

- „Cu privire la promovarea elevilor claselor I-VII-a în clasa 
următoare”, CP, proces-verbal nr.07 din 28.05.2021

Constatări Anunțarea succesului școlar, rezultatelor concursurilor/performanțelor în anul de
studii  2020-2021  s-a  realizat  la  finele  anului  de  studii.  Elevii  ce  au  obținut
performanțe au fost premiați cu diplome.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 0,75 

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 
Dovezi - Cererile elevilor din ciclul gimnazial și al părinților elevilor din treapta 

primară privitor la solicitarea orelor opționale.
Constatări  În rezultatul solicitărilor elevilor din ciclul gimnaziual și al părinților elevilor din 

treapta primară și în baza ofertei orelor opționale din partea instituției în anul 
current de studii în instituție elevii au studiat 6 disciplini opționale.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 1,5 

Total standard
4,75

Dimensiune IV Puncte forte Puncte slabe
-Majoritatea  disciplinile şcolare 
sunt predate de specialişti 
calificaţi; 
-Dotarea instituţiei cu mijloace 
didactice este obiectivul prioritar 
al actorilor educaționali; 
-5 cadre didactice au participat la 
cursuri de formare continuă; 
- Membrii Consiliului Elevilor și 
ai Comitetului Părintesc participă 
la luarea deciziilor, la 
soluționarea problemelor la nivel 
de clasă, instituție
-Elevii sunt încurajaţi şi susţinuţi 
de profesori să participe la 
concursuri şi proiecte .

-Lipsa specialiștilor calificați la disciplinele
educația muzicală și educația plastică   ;
- Nu toţi profesorii,elevii participă în cadrul
concursurilor,etc.
-O parte din elevi, părinți sunt indiferenți 
față de procesul educațional.

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN
Standard  5.1.  Copiii  sunt  educați,  comunică  și  interacționează  în  conformitate  cu
principiile echității de gen
Domeniu: Management
Indicator 5.1.1. Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității
de gen, prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în privința
acestor politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților
de  prevenire  a  discriminării  de  gen,  prin  asigurarea  serviciilor  de  consiliere  și  orientare  în
domeniul interrelaționării genurilor



Dovezi - Planul anual de activitate a instituției pentru anul de studii 2020-2021, 
Obiectic specific 8.4; discutat și aprobat la ședința CA, proces-verbal 
nr.02 din 01.09.2020,

- Relațiile armonioase în familie.  Relații  gender,  Comitetul Părintesc,
proces-verbal nr. 04 din 27.05.2021;

- Adolescenții și rolurile de gen, CE, proces-verbal nr.07 din 03.2021
Constatări Planurile  operaționale  ale instituției  cuprind activități  și  măsuri  de prevenire  a

discriminării de gen. Administrația gimnaziului, darele didactice asigură echitatea
de gen în activitățile curriculare și extracurriculare.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
1,5

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării
cadrelor didactice în privința echității de gen
Dovezi Nu sunt dovezi.

Constatări Elevii  sunt  asigurați  cu  spațiu  școlar  adecvat  particulațităților  de gen.  Este
necesar de a amenaja vestiare separate la sala de sport.
Cadrele didactice nu au participat la formări la tema dată .

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:0 Punctaj acordat:0

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 Activități curriculare:

Dezvoltarea personală
„Iubirea, pasiunea și responsabilitatea în relațiile de gen, clasa a IX-a, 30.11.2020;
„Sexualitate și mituri„, clasa a VII-a, 11.02.2021;
„Viața în familie. Relații și rezultate pozitive”, clasa a VI-a, 21.12.2021;
Educația pentru societate
„Percepția de sine și percepția altora. Steriotipurile”, clasa a V-a, 01.10.2021;
Activități extracurriculare
„Adolescenții și rolurile de gen”, martie, CE.

Constatări Cadrele didactice încurajează, sprijină  și stimulează participarea echitabilă atât a
fetelor cât și a băieților, demonstrează comportament nediscriminatoriu în raport
cu genul, sesizează și acționează împotriva prejudecăților și steriotipurilor de gen.

Pondere și 
punctaj 
acordat

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

Total standard 2,5

Dimensiune
V

Puncte forte Puncte slabe
-Planificarea activităţilor pentru anul de studii 2020-
2021 din perspectiva Standardelor de calitate pentru

Criza de timp a unor părinți,
nivelul scăzut de educație 



instituțiile de învățământ primar și secundar  
general din perspectiva Școlii prietenoase copilului.
- Oferirea serviciilor de suport pentru promovarea 
unui comportament nediscriminatoriu: seminare, 
concursuri, starturi vesele.
-În școală nu au fost sesizate cazuri de descriminare.

sau conservatorismul unor 
părinți, determină o slabă 
pregătire a copiilor 
împotriva prejudecăților și 
steriotipurilor de gen.

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

- Spaţiile şcolare sunt în stare bună şi se 
încadrează în normele de igienă.

- Instituţia dispune de numărul de locuri şi 
mese corespunzătoare vârstei. 

- Clasele sunt dotate cu mobilier 
corespunzător.

- Gimnaziul dispune de un cabinet de 
informatică dotat cu 10 calculatoare și 1 
proiector;

- Instituția dispune 4 copiatoare, 1 proiector 
și 9 laptopuri;  

1 copiator și 2 calculatoare utilizate în scop 
administrativ;

- 5 televizoare SMART TV utilizate în 
procesul educațional;

-  Centrul de Resurse dotat cu echipament 
specializat. 

- Blocul alimentar este reparat conform 
normelor igienico-sanitare. 

- Dispunem de blocuri sanitare interioare 
separate pentru fete, băieţi şi pentru 
personalul şcolii.

- Cabinetul de chimie și biologie este dotat cu
materiale didactice, ustensile și reactivi 
chimici. Cadrele didactice promovează un 
proces educaţional de calitate care 
încurajează, sprijină şi stimulează 
participarea tuturor elevilor în activităţi. 

- Gimnaziul dispune de planuri de 
învăţământ, programe şcolare auxiliare 
curriculare(manuale, caiete de lucru, ghiduri
de aplicare, hărţi, culegeri de probleme, 
atlasuri, îndrumătoare, ghiduri 
metodologice şi de evaluare). 

- Profesorii desfăşoară cu elevii activităţi ce 
vizează învăţare şi respectarea regulilor de 
circulaţie rutieră, a tehnicii secirităţii de 
prevenire a situaţiilor de risc şi de acordare 
a primului ajutor.

-  Elevii se împlică activ în activităţile 
extracurriculare organizate atât la nivel 
local,  raional și internațional.

- Este necesar de suplinit fondul de carte a
bibliotecii şcolare cu literatură artistică şi 
metodică. 
- Nu avem garderobe separate la sala de 
sport, pagină web.
- Numărul mic de calculatoare conectate 
la internet; 
- Lipsa motivaţiei învăţării la  unii elevi. 
- Puţină implicare  directă a părinţilor în 
activităţile extraşcolare. 
- Programe şcolare încărcate. 
- Rezultate modeste în cadrul evaluărilor 
finale. 
- Aplicarea insuficientă a metodelor de 
învăţare centrate pe elev.
-  Există elevi cu rezultate slabe la 
învăţătură. 
- Dezinteresul unor elevi faţă de 
activitatea de formare şi învăţare;
- Uzura parțială a rețelei electrice. 



- Fiecare copil cu CES, în funcţie de 
recomandările SAP,  are elaborat un plan 
educaţional individualizat. 

- Fiecare copil din ciclul primar beneficiază 
de o raţie alimentară variată, în conformitate
cu normele fiziologice.  

   Administraţia instituţiei de învăţământ :  
- asigură condiții necesare de igienă și 

sanitație în contextual epidemiologic de 
COVID-19;

-  monitorizează respectarea normelor 
igienico-sanitare; asigură siguranţa tuturor 
elevilor pe toată durata programului şcolar 
şi la toate activităţile şcolare realizate,

-  consultă opinia elevilor şi părinţilor; 
- colaborează cu părinţii elevilor / 

reprezentanţii lor legali, cu autoritatea 
publică locală şi cu celelalte instituţii cu 
atribuţii legale în acest sens, în aplicarea 
procedurii legale de organizare 
instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor  
instituţiei de învăţământ în cazurile de abuz,
neglijare, exploatare, trafic al copilului; 

- informează personalul, elevii, părinţii sau  
tutorii / reprezentanţii legali asupra 
procedurii legale de organizare 
instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor 
instituţiei de învăţământ în cazurile de abuz,
neglijare, exploatare, trafic al copilului;  

- colaborează cu părinţii elevilor, 
reprezentanţii lor legali,cu serviciile publice
de sănătate şi cu celelalte instituţii cu 
atribuţii legale în acest sens, în promovarea 
valorii sănătăţii fizice şi mentale, stilului 
sănătos de viaţă în instituţie şi comunitate; 

- Cadrele didactice au posibilitarea conform 
Metodologiei de repartizare a timpului să 
muncă să-şi repartizeze timpul de muncă şi 
odihnă.  

Oportunități Riscuri
 
- Imbunătăţirea bazei materiale a şcolii prin 

realizarea unor proiecte de dezvoltare 
instituţională; 

-Granturi pentru dotarea atelierului şcolar în 
vederea dezvoltării sistemului de instruire şi
formare profesională. 

-Responsabilitatea partenerilor educaţionali 
pentru crearea unui climat de siguranţă 
fizică şi psihică pentru elevi în comunitate 

- 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. 
- Un număr mare de elevi nu dispun de 

tehnologii informaționale;
- Finanţatorii externi în majoritatea cazurilor nu

implică în proiecte şcolile mici.



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.
-  Stabilirea parteneriatelor naţionale şi 
internaţionale care să permită schimbul de 
experienţă şi atragerea de fonduri externe. 

                    

                         



Tabel privind nivelul de realizare a standardelor

Standard de 
calitate

Punctaj
maxim

Anul de studiu 
2020 -  2021

Autoevaluare, puncte Nivel realizare, %
1.1 10 7,00 70%
1.2 5 3,25 65%
1.3 5 3,50 70%
2.1 6 4,00 66%
2.2 6 3,75 62%
2.3 6 3,25 54%
3.1 8 5,25 67%
3.2 7 4,75 68%
3.3 7 4,75 68%
4.1 13 9,00 69%
4.2 14 9,25 66%
4.3 7 4,75 68%
5.1 6 2,5 42%

Total 100 65 65%

Semnatura cadrului de conducere /Veronica Spataru/


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

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

	                       
	      Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ
	Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, origine și stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional
	- Fișa postului responsabil CREI;
	- Planul de activitate al Centrului de Resurse ( anual; lunar) ; discutat și aprobat discutat și aprobat la ședința CMI, proces-verbal nr.01 din 02.09.2020
	- Orarul de desfășurare săptămânală a activităților în cadrul CREI;
	- Orarul cadrului didactic de sprijin; discutat și aprobat la ședința CMI, proces-verbal nr.01 din 02.09.2020
	- Registrul de evidență a rapoartelor de evaluare;
	- Registrul echipamentului / mobilierului din CR;
	- Proces-verbal de evaluare a dezvoltării copilului nr.01 din 21.09.2020;
	- Concluzia comisiei multidisciplinare intrașcolare din 21.09.2020;
	- Acordul părintelui pentru evaluarea complexă din 22.09.2020;
	- Referință pentru evaluarea complexă a dezvoltării copilului Nr.01 din 22.09.2020
	- Demers către SAP Edineț de realizare a evaluării complexe a elevului clasei I, nr. 15
	din 24.09.2020;
	- Raport de evaluare complexă a dezvoltării copilului Nr. 248 din 02.12.2020.
	Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, nediscriminatorii și respectă diferențele individuale
	Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil

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

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


