
Ministcrul liduca(ici ;i Ссrссtйrii al llepublicii Moldova
I)ircc{i.r Iiduca(ic а Consiliulrri l{aional lidinet

I I) (ii rllIllrziLrl Ctrllcirli

RAPOR,I, DIc лс,|, IчI,I,д,гII

ArlrrI 202l

rj 0g aOJ



Date generale

Raion/ municipiu Edineț
Localitate Cupcini
Denumirea instituţiei Gimnaziu
Adresa Ștefan cel Mare 144
Adresa filiale -
Telefon 024672871
E-mail gcupcini@gmail.com
Adresa web -
Tipul instituţiei Instituție bugetară
Tipul de proprietate Public
Fondator/ autoritate administrativă Consiliul Raional Edineț
Limba de instruire Română
Numărul total de elevi 118
Numărul total de clase 8
Numărul total cadre de conducere 2
Numărul total cadre didactice 16
Program de activitate De zi
Perioada  de  evaluare  inclusă  în
raport

2020-2021

Director Aurica Podgurschi

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; monitorizarea
permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice
Dovezi 1. Statutul instituției 

2. Certificat de înregistrare Ministerul Justiției Nr. 036778 din .07.11.2014;
3. Autorizația sanitară de funcționare  emisă de Centrul de Sănătate Publică
pentru anul 2020-2021; 
4.  Autorizația  sanitar-veterinară  de  funcționare  a  Instituției,  emisă  de
Agenția  Națională  pentru  Siguranța  Alimentelor  Nr.0015560  din
13.12.2017
 5. Registrele medicale referitoare la starea de sănătate a elevilor/ copiilor
și a salariaților; 
6.  Ordinul  Nr.24 din  01.09.2020 ,,Cu privire  la  prevenirea  cazurilor  de
incendiere în gimnaziu.” 
7. Avizele medicale ale angajaților cantinei; 
8.  Schema de  evacuare  a  elevilor/  copiilor  și  personalului  în  cazuri  de



situații excepționale, avizată de directorul instituției.
9. Registre de evidență a securității muncii angajaților; 
10.  Documente  ce  dovedesc  monitorizarea  permanentă  a  respectării
normelor sanitaro-igienice. 
11. Act de cercetare tehnică a coşurilor de fum şi canalelor de ventilare.nr.
IB1150567    din 15.12.2020
12.Ordinul  Protectiei civile în Gimnaziul Cupcini pe anul 2020-2021. ord.
nr.31 din 04.09.2020.
13. Registrul de evidență al operațiunilor de dezinfecție.

Constatări Instituţia  deține  toate  actele  obligatorii  valabile,  cu  referire  la  asigurareaa
tehnică,  sanitaro-igienică  şi  medicală,  monitorizând  permanent  respectarea
normelor sanitaro-igienice. Dispune de carnete medicale ale tuturor angajaţilor
cu  examen  medical  şi  instruirea  igienică.  Serviciul  medical  din  instituție
dispune de registrul cu date despre starea de sănătate a elevilor și al angajaților.
Există acte ale serviciului apărării împotriva incendiilor; autorizaţia sanitară de
funcţionare a instituţiei este valabilă.

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, a siguranței tuturor elevilor/ copiilor
pe toată durata programului educativ
Dovezi Ordin Nr. 23 din 01.09.2020 ,,Cu privire la masurile de protecție a vieții și

sănătății angajatilor, copiilor în anul de studii 2020-2021.,,
Orarul activității paznicilor, discutat și aprobat la CA nr. 6 din 26.01.2021
Graficul de serviciu al cadrelor didactice, discutat  și aprobat la CA nr.02 din
17 septembrie 2020
Registre de evidență a securității muncii angajaților; 
Registrul de evidență a persoanelor care vizitează instituția. 
Tot perimetrul instituției este îngrădit, poarta se încuie.

Constatări Instituţia nu are contract cu serviciul de pază de stat, nu dispune de camere 
video. Sunt prezente fişele de post a 3 paznici, este orarul de serviciu al 
cadrelor didactice, în fiece zi sunt de serviciu 2-3 profesori, iar la ușa de 
serviciu  câte o deridicătoare.  Pe tot perimetrul instituției există îngrădiri. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat: 
0,5

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil
Dovezi Orarul  lecțiilor  aprobat  la  Consiliul  de  administrație  nr.02     din   17

septembrie 2020.
Orarul  sunetelor  aprobat  la  Consiliul  de administrație  nr.  01 din24.08.2020
august 2020
Orarul evaluărilor semestriale aprobat de directorul instituției.
Orarul profesorilor de serviciu, discutat și aprobat.la CA nr.2 din 17.09.2020.
Orarul olimpiadelor școlare. Discutat și aprobat la CA nr.5 din 24.12.2020



Orarul orelor de recuperare din martie – mai 2021, discutat și aprobat la CA
nr.8 din 25.03.2021

Constatări Administrația  instituției  de  învățământ  elaborează  orarul  și  asigură  raportul
optim între timpul instruirii formale și cel al instruirii nonformale, între timpul
de învățare și timpul de recreere. Orarul este echilibrat, reglamentat. Evaluările
sumative și semestriale sunt repartizate uniform, nu mai mult de una pe zi. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare   conform  criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
1.50

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 Registrul bunurilor materiale

Donație din partea Consiliului Raional Edineț, DECREdineț.
Instituția dispune de 8 săli de clasă, 2 cabinete (chimie,  informatică),  spațiu
destinat pentru 320 de elevi.
Instituția dispune de 125 de bănci, 125 de scaune (câte o bancă pentru fiecare
elev).

Constatări
Instituția  de  învățământ  asigură  fiecărui  elev  din  școală  un loc  de  lucru  în
bancă corespunzător nivelului de învățământ (125 mese   125 scaune). Dispune
de: spații educaționale specifice activităților; mobilier corespunzător nivelelor
de  învățământ  și  specificului  activităților  educaționale  în  conformitate  cu
normele igienice. În contextul epidemiei COVID-19, fiecărui elev i s-a oferit
spațiu la distanța de 1 m, elevii fiind așezați câte unul în bancă. Pentru clasele I
și a V-a s-au procurat bănci pentru o singură persoană.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

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 Registrul  de  evidență  al  utilajelor,  dispozitivelor,  ustensilelor  la  chimie,

biologie, fizică, informatică.
Registrul de inventariere
Tehnică  de  calcul:  10  laptoape,  11  calculatoare  de  masă,  2  tablete,  3
proiectoare, 5 televizoare, 3 routere.
Materiale, ustensile, utilaje: Prezența a 8 hărți la istorie, 3 hărți la geografie, 1
glob,  colecție  de  49  de  roci,  5  seturi  de  instrumente  matematice,  plașe
matematice, limba română, biologie, ierbare, 2 schelete, mulaje la biologie și
chimie, veselă de laborator la chimie și fizică, ștative, 4 microscoape, jocuri
interactive.
Echipament sportiv: 10 mingi, 1 plasă de volei, o capră gimnastică, 6 scaune
de gimnastică, 6 scări gimnastice, otgon, cercuri, corzi, bastoane, popice.

Constatări Instituţia de învăţământ asigură, în limita posibilităţilor, echipamente, utilaje, 



dispozitive, ustensile şi materiale de sprijin la fizică, chimie, biologie, istorie, 
informatică, educaţie tehnologică. Administraţia asigură cu echipament sala 
de sport şi terenul sportiv, în concordanţă cu parametrii sanitaro-igienici, 
cerinţele de securitate şi normele sanitare.  Necesită modernizare terenul de 
sport, atelierele pentru chimie, fizică.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform 
criteriilor: 
0,75

Punctaj
acordat:

0,75 

Indicator  1.1.6. Asigurarea  cu  spații  pentru  prepararea  și  servirea  hranei,  care  corespund
normelor  sanitare  în  vigoare  privind  siguranța,  accesibilitatea,  funcționalitatea  și  confortul
elevilor/ copiilor*(după caz)
Dovezi 1.Ordinul nr. 18 din 01.09.20 cu privire ”La alimentația elevilor și comisiei de

brocheraj”
2. Paşaportul sanitar.
3. Fișe tehnologice.
4. Lista produselor alimentare promovate, limitate și interzise. 
5. Fişele examenelor medicale ale angajaţilor cantinei.
6. Planul de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare şi a infecţiilor intestinale.
7. Registrul de rebutare a produselor alimentare crude.
8. Registrul de rebutare a produselor gata.
9. Registrul sănătăţii salariaților și copiilor.
10. Registrul de evidență a temperaturii în frigider și congelator.
11.Cantina școlară de 72 de locuri.
12.Funcționează 3 lavuare, 3 uscătoare electrice.

Constatări Instituţia  de  învăţământ  este  dotată  cu  spaţii  pentru  prepararea  şi  servirea
hranei,  care  corespund  normelor  sanitare  în  vigoare  privind  siguranţa,
accesibilitatea,  funcţionalitatea  şi  confortul  elevilor.  Cantina  școlartă  este
dotată cu mobilier, utilaj frigorific, veselă, conform criteriilor de siguranță, sală
de mese de 72 de locuri, dar în contextul situației epidimiologice COVID-19
elevii au stat la masă repartizați câte 4.

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 1. Bloc sanitar în interiorul instituției.

2. Bloc sanitar dotat cu lavuare, uscătoare electrice, dozătoare.
Constatări Instituţia de învăţământ dispune de WC-uri separate pentru băieţi şi fete, unde

sunt respectate stringențile de intimidate, în total -4 WC. Blocurile sanitare sunt
dotate cu apă, săpun, uscătoare electrice 3,5 dozătoare pentru săpun lichid și
sunt  igienizate  cu  regularitate,  respectându-se  criteriile  de  siguranță,
funcționalitate și confort ale acestora. Este necesară utilarea spațiilor cu cabine
de duș pentru sala de sport.

Pondere și Pondere: 1 Autoevaluare   conform Punctaj acordat: 



punctaj 
acordat 

criteriilor: 0,75 0,75

Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă
Dovezi 1. Schema de evacuare a elevilor/ copiilor și personalului în cazuri de situații

excepționale; 
2. Plan de acțiuni privind organizarea protecției civile în Gimnaziu (ord.Nr.26
din 01.09.20)
3.  Certificate  de  absolvire  a  cursului  în  domeniul  protectiei  civile  și
antiincendiare (director, director adjunct).nr.019015 din 12.04.2013.
4. Instrucțiune nr.1, 3, 6, 8 cu privire la asigurarea securității antiincendiare. 
5.  Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă. 
6.  Ordine  cu privire  la  comportamentul  responsabil  în  perioada  vacanței  de
Paște, confirmate prin semnătura elevilor.
7. Prezența a 4 stingătoare, panou antiincendiar.

Constatări Instituţia de învăţământ dispune de mijloace antiincendiare şi ieşire de rezervă
accesibilă. Extinctoare cu termene de valabilitate actuale / lăzi cu nisip, lopată
şi căldare.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare    conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
0,75  

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  1.1.9. Desfășurarea  activităților  de  învățare  și  respectare  a  regulilor  de  circulație
rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor
Dovezi 1.Planul de activivitate pentru anul de studii 2020-2021 aprobat la CA nr.2 din

12 septembrie 2020; 
2.  Planul  de  activitate  al  directorului  adjunct  pentru  educație;  discutat  și
aprobat la CA nr. 2 din 17.09.2020 ;
3. Organizarea și desfășurarea zilei protecției civile în gimnaziu, la data de 21
mai 2021, conform ord. nr.219 din 04.05.2021 al DE s-a desfășurat la orele de
Dezvoltare Personală. 
4. Proiecte didactice la disciplinile menționate în Planul-cadru de realizare și
formarea deprinderilor  de comportament  responsabil  în  situații  de risc  și  la
disciplina Dezvoltarea Personală 
5. Scenarii ale aplicațiilor practice, scenariile concursului raional: „Securitatea
la trafic înseamnă viață”; 
6. Informații plasate pe  panouri de informare; 
7. Registre/ caiete cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității vieții
și sănătății în Instituție (la orele de fizică, chimie, informatică, educație fizică și
tehnologică). 
8. Cataloage școlare; 
9. Potrofoliul clasei ;
10. Semnăturile elevilor pe timp de vacanță. 

Constatări Cadrele  didactice  desfăşoară  cu  elevii  activităţi  ce  vizează  învăţarea  şi
respectarea regulilor de circulaţie rutieră, a tehnicii securităţii în mediul şcolar
şi cotidian, de prevenire şi de comportament în cazul situaţiilor de risc şi de



acordare a ajutorului medical în diferite situaţii. Informațiile sunt colectate într-
un dosar. Se duce evidența Proceselor –verbale cu semnătura elevilor referitor
la tehnica securității.   În condițiile  pandemiei  COVID – 19, Ziua Protecției
Civile s-a organizat în cadrul oreleor de Dezvoltare Personală.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor:
1

Punctaj acordat: 
1

Total standard 7,5

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității
fizice și psihice a fiecărui elev/ copil
Domeniu: Management
Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare
cu familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției
elevului/ copilului și de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile
ANET
Dovezi 1. Planul anual de activitate al Instituției; discutat la CP nr. 1 din 17.09.2021și

aprobat la CA nr. 02 din 17.09.2020;
2.  Programul  activităților  extrașcolare,  cu prezența  celor  ce  țin  de protecția
elevului/ copilului; discutat și aprobat la CA  nr.2 din 17.09.2020;
 3. Ordine cu privire la securitatea vieții copiilor în timpul vacanțelor; ord. nr.
37 din 20.10.20; ord. nr.39 din 14.12.2020, ord. nr.14 din 27.04.2021; ord nr.
19 din 28.05.2021;   
4. Fișe de post ale angajaților cu stipularea ,, Prevederi privind asigurarea vieții
copilului față de orice formă de violență.,, 

Constatări Instituţia colaborează cu APL şi comisariatul de poliţie privitor la soluţionarea
cazurilor  de abuz,  neglijare  a copilului,  participă şi colaborează cu membrii
comisiei.  Anul  acesta  nu  au  fost  sesizări  la  Poliţie  şi  APL  pe  cazuri  de
neglijare. Este numit responsabilul de coordonarea cazurilor de abuz, neglijare
etc.  Se  deţine  mapa  specială  cu  planul  de  acţiuni,  demersuri,  rapoarte,  de
sesizări, etc. În instituție se realizează acivități preconizate în scopul informării
personalului  instituției,  elevilor,  părinților  asupra  procedurii  legale  de
organizare instituțională în cazurile de abuz, neglijare, exploatare a copilului și
sunt înregistrate subiecte abordate în procese verbale CP Nr.01 din 12.09.20.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat:
0,75

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) și comunitare (servicii
de  sprijin  familial,  asistență  parentală  etc.)  pentru  asigurarea  protecției  fizice  și  psihice  a
copilului
Dovezi 1  .Planul  operational  de  prevenire  și  combatere  a  violenței,  abuzului  și

exploatării copilului, aprobat de directorul școlii.
2.Ordin  nr.20  din  01.09.  2020  cu  privire  la  nimirea  coordonatului  privind
cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic;
3.Informații pe panoul de informare ( model fișa de sesizare);
5.Certificate despre formarea de referinţă, în dosarul cordonatorului ;



6. Lista participanţilor la formarea de referinţă, cu semnătură; 
7.  Catalogul clasei.

Constatări Instituţia  dispune  și  valorifică  eficient,  prin  personalul  format,  resursele
comunitare, asigurînd protecția copilului. Administraţia instituţiei informează
personalul,  elevii,  părinţii,  tutorii  asupra  procedurii  legale  de  intervenţie  în
cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. Se afişează pe panoul
de  informaţii.  Se  discută  după caz  în  cadrul  CP,  CA. Cadrele  didactice  au
semnat că au fost familiarizaţi cu procedura de organizare instituţională şi de
intervenţie  în  cazuri  de abuz,  neglijare.  Domeniul  respectiv  este  reflectat  în
planul de activitate al instituției, diriginților de clasă

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor:
1

Punctaj acordat: 
1

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 1. Proiecte didactice (Dezvoltare Personală); 

2.Plan de activitate al directorului adjunct pentru educație, discutat și aprobat la
CA nr. 2 din 17.09.2020;
3..Decada de promovare a drepturilor omului/acțiuni ,10 decembrie 2020-ziua
internațională a drepturilor omului;
4.Portofoliul clasei/ Catalogul clasei ;
5.Fotografii de la activităţi .

Constatări În instutuţie s-au realizat activităţi  de combatere a violenţei  în şcoală; s-auu
organizat  activităţi  de  mediere  a  conflictelor.  În  instituţie  se  dețin  proiecte
didactice şi fotografii de la activitățile extraşcolare. Activităţi de prevenire a
violenţei în şcoală sunt prevăzute în planul de activitate a consiliului elevilor și
în  planul  directorului  adjunct  pentru  educaţie,  legalizat  prin  ordinul
directorului. 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat:
0,5

Indicator 1.2.4. Accesul elevilor/  copiilor  la servicii  de sprijin,  pentru asigurarea dezvoltării
fizice, mintale și emoționale; implicarea personalului și a partenerilor Instituției în activitățile de
prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății
Dovezi 1.Planul  de  activitate  a  CDS, coordonat  de  președintele  CMI și  aprobat  de

directul școlii;
2.Planuri de activitate a Centrului de resurse, coordonat de președintele CMI și
aprobat de directorul școlii;
3.  Planul  anual al  CMI,  discutat  la  ședința  nr.  1  din 03.09.2020 a  CMI și
aprobat de directorul școlii;
4. Dosarele personale ale elevilor; 
6.Planul  educațional  individualizat  (PEI),  discutat  și  aprobat:  la  limba  și
literatura română, istoria românilor și universală, ședința nr. 1 din septembrie
2020 a Comisiei  Metodice socio-umanistice,  matematica – ședința nr. 1 din



septembrie 2020 a Comisiei Metodice Matematică și științe; 
7.Fișe de observare a copilului cu CES; 
8.Ord.  Nr.  19  din  01  septembrie  2020  cu  privire  la  constituirea  Comisiei
multidisciplinare interșcolare ;
9.Materiale didactice care facilitează implementarea curriculară; 
10.Procese-verbale a ședințelor CMI ;
11. Note informative: Proces verbal nr.2 din 17.11.2020  ”Metode și procedee
de activare a elevului cu PEI”, ”Asistența metodologică a cadrelor didactice în
realizarea  adaptărilor  curiculare”;  process-verbal  nr.  3  din  25.01.2021
”Activități de dezvoltare a proceselor psihice ale elevilor”;
12. Lucrări efectuate de către elevi.

Constatări În instituţie este creat Centrulul de Resurse al educaţiei incluzive, care acordă
servicii de sprigin pentru asigurarea dezvoltării fizice, mintale şi emoţionale ale
copiilor.  Copiii  și  părinții  au  acces  la  serviciile  de  consiliere  școlară  și  de
integrare socială. CDS elaborează fișe psihologice și de examinare ale elevilor.
Serviciile prestate sunt înscrise în registrul de evidență.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor:
1

Punctaj acordat: 
2

Total standard 4,25

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 1.Program  anual  de  activitate  al  Instituției, discutat  la  CP  nr.  1  din

17.09.2021și aprobat la CA nr. 02 din 17.09.2020;
2.Proiectul de activitate al directorului adjunct pe educație , discutat și aprobat
la CA nr.2 din 17.09.2020;
 Proiecte didactice la Dezvoltarea Personală; 
3.Dosarul  comisiei  metodice  Consiliere  și  dezvoltare  personală:  procese-
verbale, planuri ale activităților, materiale; 
4.Nota informativă CA Nr.05 din 24.12.20  cu privire la monitorizarea dozării
temelor pentru acasă; 
5. Notă informativă la CP Nr.02 din 04.11.20      cu privire Monitorizarea
respectării normelor stabilite pentru volumul zilnic al temelor pentru acasă în
conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind managementul temelor pentru
acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobată prin Ordinul MECC
nr. 1249 din 22.08.2018 la toate disciplinele,
5.Ședințe cu părinții pe grupe de clase (online). Cl. a IV-a , process-verbal nr. 1
din 17.09.2020 ”Reguli  de siguranță a  vieții  și  sănătății  elevilor  în  școală”;
clasa a VI-a process-verbal nr.1 din 18.09.2020 ”Reguli de siguranță a vieții și
sănătății  elevilor  în școală”;  clasa a II-a process-verbal  nr.1 din 24.08.2020
”Măsuri de protecție a sănătății copiilor în perioada pandemică”; clasa a III-a



process-verbal  nr.1  din 18.09.2020 ”Reguli  de siguranță  a  vieții  și  sănătății
elevilor în  școală”,  process verbal  nr.3 din 07.02.2021 ”Instrucțiuni  privind
măsurile  de  protecție  în  contextul  pandemic  COVID  –  19”,  clasa  a  IX-a
process-verbal nr. 1 din 10.09.2020 ”Instrucțiuni privind măsurile de protecție
a sănătății copiilor în școală; clasa a VII-a  proces-verbal nr.1 din 17.09.2020
”Învăț în siguranță”.

Constatări Pe parcursul anilor de studii elevii și cadrele didactice sunt implicate în 
activități de promovare a stilului sanătos de viață-compania măsuri de 
prevenire a COVID 19, antidrog,  antialcool, decada combaterii SIDA, 
companii de informare” Atenție tuberculoza”,”Diabet zaharat” cu participarea 
medicilor. Activitățile respective se regăsesc în planul de activitate a 
directorului adjunct pentru educație.

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 1) Portofolii profesionale ale cadrelor didactice; 

2) Registrul proceselor-verbale ale Consiliului de administrație; 
3)Note informative  la sedința cu elevii și părinții online către debutul școlar –
septembrie 2020;
4)Notă informativă la CA  Nr.02 din 17.09.20 despre organizarea procesului de
alimentație calitativă a elevilor din instituție; 
5) Informații cu privire la pregatirea instituției către sezonul rece, noiembrie
2020;
6)Respectarea  normelor  sanitaro-igienice  în  sălile  de  clasă,  CA  Nr.07  din
18.02.2021;
7).Program de activitate a serviciului medical, aprobat de directorul școlii;
8).Informații pe panoul de afișa ;
9).Registre medicale. 

Constatări Administrația instituției asigură accesul elevilor la servicii medicale printr-un
cabinet  medical  amenajat  ,unde  sunt  prezente  registrele  medicale.
Administrația  colaborează  cu  instituțiile  medicale  teritoriale  și  cu  CSPT
”Salve”, Edineț; profesorii participă la activitățile de învățare colaborativă, la
sesiunile de informare cu referire la ”Consolidarea cunoștințelor și abilităților
personalului  managerial  și  didactic  din  școli  și  instituții  rezidențiale  pentru
prevenirea  COVID-19  și  altor  boli  infecțioase”,  în  cadrul  proiectului
implementat  de  CCF  Moldova,  în  parteneriat  cu  MECC  și  susținerea
financiară  a UNICEF Moldova.  Pe panourile sanitare sunt afișate informații
referitoare la promovarea stilului sănătos de viață. 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

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 1.Planul de dezvoltare; discutat la CP Nr.1 din 07.09.2018,aprobat CA Nr.2 din

09.09.2018.
2.  Programul  de  activitate  al  Instituției  privind  organizarea  activității
extrașcolare; 
3.Portofolii profesionale ale cadrelor didactice; 
4.Planul de activitate al Consiliului de elevi, aprobat de director.;
5.Note informative: ”Acțiunile întreprinse în vederea protecției elevilor, grija
de sănătatea lor”, proces-verbal nr.8 din 23.08.2020 cu privire la ”Discutarea
Hotărârii  nr.26  din  21.08.2020”,  modulul  ”Mod  sănătos  de  viață”   la
Dezvoltarea Personală;
 6.Ordin Nr.23 din 01.09.20 ,, Cu privire la măsurile de protecție a vieții  și
sănătății copiilor 2020-2021. ,,

Constatări Cadrele didactice, prin orele de Dezvoltare Personală şi în cadrul disciplinilor
menționate  în  planul-cadru,  activităţilor  extracurriculare  ,  încurajează  şi
sprijină copiii să manifeste iniţiativă şi să realizeze activităţi de promovare a
modului sănătos de viaţă,  de prevenire a riscurilor de accident,  îmbolnăviri.
Cadrele  didactice  iau  măsuri  de  ameliorare  și  prevenire  a  surminajului,  de
profilaxie  a stresului  psiho-somatic  pe parcursul  procesului educațional  prin
dozarea și diferențierea temelor pentru acasă după capacitățile intelectuale ale
elevilor.  Elevii  au  acces  la  proiecte  și  programe  educative  ce  promovează
modul sănătos de viață. S-au organizat mese rotunde cu tematici de Securitate,
online.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor:
1

Punctaj acordat: 
2

Total standard 4,25

Dimensiune I Puncte forte Puncte slabe
1. Prezența documentației

privind acest standard.
2. Bucătăria și cantina 

sunt dotate cu 
echipament, tehnică, 
utilaj.

3. Centrul de resurse 
dotat.

4. Sală sportivă renovată 
și dotată cu 
echipament.

1. Nu dispunem de pază și cameră
video.

2. Dotarea  laboratoarelor  de
chimie, biologie și teren sportiv.

3. Dotarea cabinetului medical.

                         
    Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ
Standard  2.1.  Copiii  participă  la  procesul  decizional  referitor  la toate  aspectele  vieții
școlare 
Domeniu: Management



Indicator 2.1.1. Definirea,  în  planul  strategic/  operațional  de dezvoltare,  a  mecanismelor  de
participare  a  elevilor/  copiilor  la  procesul  de  luare  a  deciziilor,  elaborând  proceduri  și
instrumente ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe
subiecte ce țin de interesul lor imediat
Dovezi 1.Planul de dezvoltare al Instituției; discutat la CP Nr.1 din 07.09.2018,aprobat

CA Nr.2 din 09.09.2018.
2.Programul anual de activitate al Instituției (dimensiunea educație),  discutat
la CP nr. 1 din 17.09.2021 și aprobat la CA nr. 02 din 17.09.2020;
3.Program de activitate al CE , aprobat de directorul școlii.

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

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 1.Avizierul Instituției;

2.Panoul Consiliul Elevilor; 
Constatări În  instituție  se  organizează  dezbateri  cu  participarea  elevilor.  Este  prezentă

boxa de reclamaţii, chestionare prin sondaj, chestionare adresate elevilor.
Pondere  și
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 
1,5

Indicator 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a
elevilor/  copiilor (pagini pe rețele de socializare,  reviste și ziare  școlare,  panouri informative
etc.)
Dovezi 1.Avizierul Instituției;

2.Panoul Consiliul Elevilor; 
3.Pagină Facebook contul Ina Gudumac.

Constatări Elevii din instituție își reflectă opinia liberă prin discuții, mese rotunde, grupuri
pe rețele de socializare. 

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 evaluarea propriului progres
Dovezi 1.Avizierul Instituției;

2.Panoul Consiliul Elevilor; 
3.Pagină Facebook contul Ina Gudumac.



4.Note  informative  la  CA  Nr.07  din  18.02.21  cu  privire  la  planificarea
acțiunilor  în  scopul  identificării  nivelului  de  satisfacție  a  beneficiarelor  și
monitorizarea implicării elevilor în identificarea problemelor la nivel de clasă
și școală.

Constatări Elevii din instituție se implică calitativ și permanent în consilierea aspectelor
legate de viața școlară prin participarea la soluționarea problemelor la nivel de
clasă  și  la  nivel  de  școală;  colectarea  donaţiilor  în  cadrul  Acțiunilor  de
binefacere. Cadrele didactice încurajează participarea elevilor la soluţionarea
problemelor la nivel de clasă şi la nivel de şcoală, implică sistematic elevii în
evaluarea  propriului  progres  școlar  și  în  realizarea  zilei  autoconducerii  în
școală. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor
0,75

Punctaj acordat: - 
1,5

Total standard 4,5

Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în
procesul educațional
Domeniu: Management 
Indicator  2.2.1. Existența  unui  set  de  proceduri  democratice  de  delegare  și  promovare  a
părinților în structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile de asigurare a progresului
școlar, de informare periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de
comunicare  pentru  exprimarea  poziției  părinților  și  a  altor  subiecți  în  procesul  de  luare  a
deciziilor
Dovezi 1.Parteneriate  în  vederea  asigurării  progresului  Instituției  și  al  comunității:

Casa  de  creație  or.  Cupcini,  ȘP  nr.2  or.  Cupcini,  Centrul  de  Excelență
Brătușeni,  Centrul  medicilor  de familie  Cupcini.,  Școala de Muzică și  Arte
Cupcini;
2.Portofoliile organelor de conducere și consultative din Instituție (comisiile
metodice ale diriginților de clasă, Consiliul elevilor, Comisia de triere și alte
comisii existente la nivelul instituției);
3.Consiliul de Administrație
– părinți în componența CA 
- Ziua ușilor deschise 
-  Regulamentul  intern  al  instituției,  discutat  și  aprobat  la  CP  nr.1  din
26.08.2016, rectificări ,ord. nr.27 din 01.09.2020;
6.Portofoliul profesional al directorului adjunct pentru educație  
- Chestionare cu părinții ”Evaluarea satisfacției pentru elevi” (93 părinți).

Constatări Instituția  de  învățământ  are  elaborate  un  set  de  proceduri  democratice  de
delegare, promovare a părinților în structurile decizionale ale școilii și le aplică
consecvent: prin reprezentantul părinților în CA, ședințe cu părinții la nivel de
clasă,  dezbateri  publice,  chestionare,  implicarea  în  proiecte  educaționale  la
nivel de clasă.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,5

Punctaj acordat: 
 0,5



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

Pondere: 1 Autoevaluare  conform 
criteriilor: 0

Punctaj 
acordat: 0

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 1.Consiliul de Administrație 

– părinți în componența CA 
- Procese verbale 
- Ziua ușilor deschise 18.03.2021
-  Regulamentul  intern  al  instituției,  discutat  și  aprobat  la  CP  nr.1  din
26.08.2016, rectificări ord. nr.27 din 01.09.2020; 
2.Portofoliul profesional al directorului adjunct pentru educație ;
3. Chestionare cu părinții ”Evaluarea satisfacției pentru elevi” (93 părinți).

Constatări Implicarea părinților în viața școlară. Părinții fac parte din Consiliul de 
Administrație. Există un consiliu al părinților în fiecare clasă. Părinții și familia
au cel mai direct și mai durabil efect asupra învățării și dezvoltării copiilor, 
oferindu-le un mediu familiar stimulant, care încurajează învățarea, precum și 
implicarea parentală în activitățile școlare. Mulți părinți din medii 
dezavantajate, care deși au așteptări ridicate și sunt preocupați de situația 
școlară a copiilor lor, este posibil să nu se implice, deoarece se simt 
nefamiliarizați cu actualul sistem de învățământ, în special, cel de la distanță. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat:1
  

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 1. Plan  de  activitate  a  instituției  ,  discutat  la  CP  nr.1  din  17.09.2020  și

aprobat la CA nr.2 din 17.09.2020 ;
2. Discuții individuale cu părintii ;
3. Panoul Consiliului Elevilor.

Constatări În planificarea activității instituţiei se iau în calcul opiniile părinților, elevilor
care  sunt  înregistrate  în  procesele-verbale  ale  ședințelor  cu  părinții.
Administrația și cadrele didactice încurajează părinții să se implică în calitate
de persoană-resursă în procesul educational (prelegeri pe un anumit subiect sau
vizite la locul de muncă al părinților) și în activități extracurriculare (pregătirea

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/subarea.cfm?sa=23
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/subarea.cfm?sa=23


evenimentelor,  activitățile  pe  interese).  Rezultatele  activităților  sunt
înregistrate  video, fotografii.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,5

Punctaj acordat: 
1

Total standard 2,5

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 1. Planuri ale activităților educative,  discutate la CP nr. 1 din 17.09.2021și

aprobate la CA nr. 02 din 17.09.2020;
2.Portofoliul Comisiei Dezvoltare Personală și a Diriginților ,
3.Decada activităţilor pe discipline: Limba română (ianuarie), limba engleză
februarie),  informatica  (februarie),  matematica  (decembrie),  limba  rusă
(mai);
4.  Activități  desfășurate  în  cadrul  săptămânii  dedicate  comemorării
victimelor Holocaustului(21 – 28 ianuarie 2021).

Constatări În instituţie este promovată diversitatea interculturală; sunt create șanse egale
de integrare în mediul școlar tuturor elevilor, respectând proveniența etnică
și apartenența religioasă a fiecăruia. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,5

Punctaj acordat:  
0,5

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 

Constatări

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform 
criteriilor: 0

Punctaj 
acordat:0  

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 1.Planul de dezvoltare a instituției; discutat la CP Nr.1 din 07.09.2018,aprobat

CA Nr.2 din 09.09.2018.
2.Program de  activitate  a  instituției,  discutat  la  CP  nr.1  din  17.09.2020  și
aprobat la CA nr.2 din 17.09.2020;
4.Diplome de participare la concursuri, Locul II la Competiții sportive (Pioner-



bol, echipa de fete), diplome de participare la ”Vizită de Studiu la Centrul de
Excelență în Horticultură și Tehnologii”.

Constatări În instituție există simboluri de stat și se respectă simbolica în cadrul 
sărbătorilor naționale, oficiale și orelor tematice de dirigenție; în cadrul orelor 
sunt desfășurate activități de promovare a respectului față de valorile naționale 
și de stat. Instituția se adresează în mod egal elevilor de diferite etnii și religii 
prin intermediul mijloacelor de informare (Panou informativ, rețele de 
socializare).

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 
 1,5

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor/
copiilor  și  ale  cadrelor  didactice,  a  viziunilor  democratice  de  conviețuire  armonioasă  într-o
societate interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale
Dovezi 1.Planul de dezvoltare a instituției; discutat la CP Nr.1 din 07.09.2018,aprobat

CA Nr.2 din 09.09.2018.
2.Proiecte didactice anuale la: educația pentru societate, educația civică, 
dezvoltarea personală 

Constatări Cadrele  didactice  organizează  procesul  educational  încât  să  faciliteze
comunicarea și colaborarea între copii de diferite origini etnice, religioase. În
cadrul lecțiilor de educație civică au fost organizate discuții:”Comportamentul
tipic pentru diverite culturi”. La nivelul instituției se realizează și promovează
dialogul intercultural cu LT ”S. Kovalevski”. Elevii demonstrează cunoașterea
și respectarea culturii și tradițiilor proprii, cât și a altor comunități etnice din
republica Moldova, indiferent de grupul etnic de care aparține și de limba de
studiu, prin dansuri, muzică, tradiții.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,25

Punctaj acordat: 
0,5

Total standard 2,5

Dimensiune
II

Puncte forte Puncte slabe
● Abordarea  echitabilă  a

fiecărui  elev  indiferent  de
apartenența  culturală,
religioasă.

● Existența  parteneriatului  privind
odihna pentru elevi.

● Monitorizarea  modului  de
respectare a diversității  culturale,
etnice,religioase.

                              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 1.Planul  de  dezvoltare  a  instituției  ; discutat  la  CP  Nr.1  din



07.09.2018,aprobat CA Nr.2 din 09.09.2018.
3.Implementarea  Hotărârii  Guvernului  nr.944 din 14.11.2014 cu privire  la
aprobarea Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020;
5.Servicii  de  sprijin  pentru  elevii  cu  CES:  socializare,  adaptare,  ajutor  în
realizarea temelor pentru acasă.

Constatări Problemele  educației  incluzive  sunt  oglindite  în  Planul  de  dezvoltare  a
instituției, Planul anual al instituției , unde se prevăd activități specifice de
aplicare a politicii statului cu privire la educația incluzivă.

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 1.Respectarea recomandărilor privind pachetul minim de dotări pentru școlile

incluzive: 
-  Instruirea cadrului de sprijin responsabil pentru coordonarea activității CR
pentru educația incluzivă  de către SAP a responsabilului ;
- Ordin  cu  privire  la  angajarea  CDS pentru facilitarea  incluziunii  școlare.
Nr.32 din 25.09.19;
-Regulamentul-cadru al CMI, anexă la ordinal nr.683 din 03.06.2019;
-Documentația CMI; 
-Fișa de post CDS. 
2.Ordinul Nr.12 din 30  martie 2021 cu privire la constituirea comisiei  de
școlarizare în gimnaziu pe anul de studii 2020-2021;
 - Date privind înscrierea/ înmatricularea elevilor; 
-  Panouri  informative:  Aviz  de  înștiințare  a  părinților  despre  înscrierea
copiilor în cl. I;
 - Planul- acțiuni de înscriere a copiilor în clasele a I-a;
- Cererile de înscriere a copilului;
 - Rețeaua școlară; 
- Lista elevilor înmatriculați în cl. I (2020-2021) ;
-  Orarul  înscrierii  elevilor  în  cl.  I,  discutat  și  aprobat  la  CA  nr.9  din
06.04.2021;
- Notă informativă la CA Nr.9 din 06.04.21 ,, Respectarea metodologiei cu
privire la înscrierea elevilor în clasa I .

Constatări Toate structurile de sprijin în domeniul educației incluzuve sunt instituite prin
ordinul  constatării  administrației  instituției.  În  dependență  de  necesitățile
instituției sunt asigurate condițiile adecvate pentru copiii cu CES: 
-  CREI  dotat  cu  echipament:  didactic,  metodologic,  sportiv,  care  permite
acordarea serviciilor de instruire și recreare a copiilor cu CES; 
- Cadre didactice instruite continuu. 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
  1

Domeniu: Capacitate instituțională



Indicator  3.1.3. Crearea  bazei  de  date  a  copiilor  din  comunitate,  inclusiv  a  celor  cu  CES;
elaborarea  actelor  privind  evoluțiile  demografice  și  perspectivele  de  școlaritate; evidența
înmatriculării  elevilor  [indicatorul  se  aplică  IET,  școlilor  primare,  gimnaziilor,  liceelor,
instituțiilor de învățământ general cu programe combinate]
Dovezi Baza de date:

- Informații colectate ca urmare a recensământului și școlarizării; 
- Implementarea a Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I; 
-  Registrul  proceselor-verbale  ale  Consiliului  pedagogic  și  Consiliului  de
Administrație;
 - Lista copiilor din districtele școlare (APL); 
- Ordine cu referire la fluctuația elevilor: ord. nr.8 din 03.09.2020, ord. nr.10
din 25.09.2020, ord. 11 din 29.09.2020- ordine de înmatriculare; ord. nr.12 din
din 05.10.2020, ord. nr.13 din 12.10.2020, ord. nr.15 din 04.12.2020 – ordine
de exmatriculare.
- Registrul alfabetic al elevilor; 
- Registrul de evidență a actelor de studii; 
- Confirmări privind continuarea studiilor elevilor transferați în alte instituții; 
- Cererile părinților cu privire la eliberarea documentelor elevilor.

Constatări Instituţia de învăţământ dispune de o bază de date a tuturor copiilor de vârstă
şcolară  din  districtul  școlar,  inclusiv  a  celor  cu  CES  şi  privind  evoluţiile
demografice şi perspectivele de şcolarizare pentru următorii ani. Instituţia de
învăţământ  desfăşoară  diverse  activităţi  (vizite  la  familii,  comunicarea  cu
părinţii:  Ziua ușilor deschise,  pentru a  asigura înmatricularea şi  participarea
tuturor  elevilor  din  comunitate  la  procesul  de  educaţie.  Sunt  stabilite
parteneriate  dintre  instituţia  de  învăţământ,  instituţiile  preşcolare,  asistenţa
socială, centrul medicilor de familie în scopul identificării copiilor cu CES din
comunitate.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat: 2

Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor  privind progresul și dezvoltarea fiecărui  elev/  copil  și
asigurarea activității Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin, în
funcție de necesitățile copiilor
Dovezi 1.Ordinul de angajare a cadrului de sprijin nr.32 din 25.09.2019; 

2.Ordinul nr.19  din 01 septembrie 2020 cu privire la constituirea Comisiei
Multidisciplinare ;
3.Dovezi  ce  demonstrează  competența  profesională  a  cadrului  didactic  de
sprijin/ certificat de formare la ședințe online organizate de SAP Edineț;
4.Procese-verbale ale Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; 
5.Plan  de  activitate  al  Comisiei  Multidisciplinare  Intrașcolare,  discutat  la
ședința  CMI,  process-verbal  nr.1  din  03.09.2020  și  aprobat  de  directorul
instituției;
6.Planul și orarul de activitate a CREI –  aprobat de directorul instituției;
7.Planul  și  orarul  de  activitate  a  cabinetului  medical,  aprobat  de  directorul
instituției.

Constatări Organigrama instituţiei de învăţământ conţine structurile de sprijin (Centrul de



Resurse  pentru  educaţia  Incluzivă,  Comisia  Multidisciplinară  Intraşcolară,
cadru  didactic  de  sprijin,  etc.)  instituite  în  cadrul  instituţiei  în  sprijinul
educaţiei  inclusive.  Planul  strategic  şi  cel  operaţional  al  instituţiei  de
învăţământ conţin stipulări privind asigurarea educației inclusive. În instituție
activează: 1 CDS, 1 asistentă medicală, care au participat la variate formări,
seminare, trayninguri locale, raionale, naționale pentru asigurarea serviciilor de
sprijin  copiilor  cu  CES.  Toate  materialele  sunt  structurate  conform
nomenclatorului pentru CREI, CMI.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor:
1

Punctaj acordat: 
1

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  3.1.5. Desfășurarea  procesului  educațional  în  concordanță  cu  particularitățile  și
nevoile specifice ale fiecărui elev/ copil și asigurarea unui Plan educațional individualizat (PEI),
curriculum adaptat,  asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii  de
sprijin
Dovezi - Recomandări ale SAP; 

- Planuri de activitate:  anual, lunar și săptămânal,  coordonat de președintele
CMI și aprobat de directorul instituției;
- Curriculumul modificat nevoilor specifice ale elevilor, discutat și aprobat: la
limba și  literatura  română,  istoria  românilor  și  universală,  ședința  nr.  1 din
septembrie 2020 a Comisiei Metodice socio-umanistice, matematica – ședința
nr. 1 din  septembrie 2020 a Comisiei Metodice Matematică și științe; 
-  Planuri  educaționale  individualizate, discutate  și  aprobate:  la  limba  și
literatura  română, istoria românilor și universală, ședința nr. 1 din septembrie
2020 a Comisiei  Metodice socio-umanistice,  matematica – ședința nr. 1 din
septembrie 2020 a Comisiei Metodice Matematică și științe; 
- Lucrări elaborate de elevi cu nevoi specifice; 
- Acordul părinților; 
- catalogul școlar ;
- cererile părinților ;
- certificat categoria CES, dizabilitate severă.

Constatări CREI dispune de materialele didactice pentru satisfacerea nevoilor specifice
ale elevilor. În Cabinetul metodic al înstituţiei, CREI, se păstrează variate acte
normative,  privind  implementarea  educaţiei  inclusive.  În  funcţie  de
recomandările  SAP,  toţi  copiii  au  PEI  elaborate  în  conformitate  cu
documentele  şi  recomandările  respective.  1  elev  se  instruiește  în  baza
Curriculumului modificat.  Un elev care a studiat după curricula generală pe
parcursul  anului,  s-a  transferat  la  altă  instituție.  În  luna  ianuarie,  în  urma
ședinței CMI a fost referit către SAP încă un elev. În cadrul lecţiilor cadrele
didactice utilizează variate materiale didactice: fişe, tabele, teste individualizate
etc. Elevii cu CES sunt antrenaţi în toate  activităţile extraşcolare organizate
anul acesta la nivel de clasă.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
1,5



Total standard 7

Standard  3.2.  Politicile  și  practicile  din  instituția  de  învățământ  sunt  incluzive,
nediscriminatorii și respectă diferențele individuale
Domeniu: Management
Indicator  3.2.1. Existența,  în  documentele  de  planificare,  a  mecanismelor  de  identificare  și
combatere a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale
Dovezi 1.Contracte de muncă, fișe de post ;

2.Planul de activitate, discutat la ședința nr.1 a CMI, process-verbal nr. 1 din
03.09.2020  și  aprobat  de  directorul  instituției; procese-verbale  a  Comisiei
Multidisciplinare Intrașcolare; 
3. Registru de evidență a sesizarilor,  cutia de petiții  privind cazuri suspecte,
notă informativă la CA nr.10 din 28.05.2021.
4. Ordin nr.32  din 25.09.2019 cu referire la angajarea cadrului de sprijin; 
5.Dovezi de pregătire profesională a cadrului de sprijin; Certificate de formare
online de către SAP Edineț;
6.Portofoliul cadrului didactic de sprijin.

Constatări În Regulamentul intern al instituţiei, fişele de post ale pedagogilor în mod 
obligatoriu sunt stipulate obligativităţi privind sesizarea cazurilor de violenţă, 
neglijare, exploatare şi trafic al copilului. În cadrul Consiliilor profesorale s-au 
examinat probleme privind identificarea şi combaterea oricăror forme de 
discriminare. Angajaţii instituţiei sunt informaţi privind procedura de 
identificare, înregistrare şi evaluare iniţială a cazurilor de violenţă, neglijare, 
exploatare şi trafic al copilului (fișa postului nr.5)

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

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 1.Planul de dezvoltare a instituției  discutat la CP Nr.1 din 07.09.2018,aprobat

CA Nr.2  din  09.09.2018. (Compartimentul  Educație  incluzivă  în  Planul  de
dezvoltare și Programul de activitate al Instituției) ;
2.Proiecte  ale  disciplinelor  opționale,  discutate  la  Comisiile  metodice  și
aprobate de directorul instituției;
3.Curriculum  individualizat,  discutat  la  limba  și  literatura  română,  istoria
românilor și universală, ședința nr. 1 din septembrie 2020 a Comisiei Metodice
socio-umanistice, matematica – ședința nr. 1 din  septembrie 2020 a Comisiei
Metodice Matematică și științe și aprobat de director;
4.Certificate  de participare  a  CDS, președinte  CMI la  atelierele  de  formare
organizate de SAP.

Constatări În Planul de dezvoltare,  cât  și cel  anual al instituţiei,  sunt prevăzute variate
activităţi privind diversitatea, promovarea interacţiunilor interpersonale bazate
pe respect reciproc şi acceptarea diferenţelor, este planificat un capitol aparte
despre lucrul  cu  părinţii,  unde sunt  reflectate  şi  activităţi  de  comunicare  şi
relaţionare cu familiile copiilor cu CES pentru implicarea în realizarea PEI. În
Planul de activitate la CDS de sprijin și CMI este inclus capitolul Lucrul cu



părinţii.  Părinţii  sunt familiarizaţi  cu PEI. În cadrul şedinţelor  CP, CA sunt
examinate  comunicări  ale  cadrului  didactic  de  sprijin,  probleme  ce  ţin  de
educaţia incluzivă, cu implicarea profesorilor, părinţilor.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
1,5

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării  diferențelor  individuale prin aplicarea  procedurilor  de
prevenire,  identificare,  semnalare,  evaluare  și  soluționare  a  situațiilor  de  discriminare  și
informarea personalului, a elevilor/ copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la utilizarea
acestor proceduri
Dovezi 1.Regulamentul intern de organizare și funcționare,  discutat și aprobat la CP

nr.1 din 26.08.2016;
2.Compartimentul  Educație  incluzivă  în  Planul  de  dezvoltare  și  Programul
anual al Instituției; 
3. PEI, discutat la limba și literatura română, istoria românilor și universală,
ședința  nr.  1  din  septembrie  2020  a  Comisiei  Metodice  socio-umanistice,
matematica  –  ședința  nr.  1  din   septembrie  2020  a  Comisiei  Metodice
Matematică și științe și aprobat de directorul instituției;
4.Plan  de  activitate  al  CDS, coordonat  de  președintele  CMI  și  aprobat  de
directorul instituției;
5.Ord. nr 20 din 01.09.  2020  cu privire la  numirea coordonatorului ANET. 

Constatări Toţi  membrii  corpului profesoral, auxiliar,  părinţii  au fost familiarizaţi  (sub
semnătură)  cu  modalităţile  şi  procedurile  de  ANET.  CDS  informează
permanent părinții, oferă consultații psihopedagogice și individuale referitor la
prevenirea și soluționarea situațiilor de discriminare.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform
criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  3.2.4. Punerea  în  aplicare  a  curriculumului,  inclusiv  a  curriculumului  diferențiat/
adaptat pentru copiii cu CES și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ copiilor, în
scopul respectării individualității și tratării valorice a lor
Dovezi 1.Planul de dezvoltare ; discutat la CP Nr.1 din 07.09.2018,aprobat CA Nr.2 din

09.09.2018.
2.Plan de activitate  CREI cu obiective și activități  de promovare a educației
incluzive,  aprobat de directorul instituției;
3.Proiecte didactice la disciplini și la Dezvoltarea Personală; 
4.PEI  discutat  la  limba  și  literatura  română,  istoria  românilor  și  universală,
ședința  nr.  1  din  septembrie  2020  a  Comisiei  Metodice  socio-umanistice,
matematica  –  ședința  nr.  1  din   septembrie  2020  a  Comisiei  Metodice
Matematică și științe și aprobat de directorul instituției.

Constatări În instituţie se organizează periodic evaluarea progresului şcolar al copiilor cu
CES, gradul de realizare a PEI, care,  în caz de necesitate,  se reactualizează.
Părinţii  periodic  sunt  informaţi  despre  gradul  de  realizare  a  PEI  şi  despre
schimbările  respective.  Cadrele  didactice  aplică,  în  mod  diferenţiat,
curriculumul  pentru  copiii  cu CES,  conform recomandărilor  SAP (prin PEI,



curriculum modificat şi/sau alte măsuri şi servicii de sprijin).
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;  manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză
Dovezi 1.Planul de dezvoltare a instituției; discutat la CP Nr.1 din 07.09.2018,aprobat

CA Nr.2 din 09.09.2018. 
2. Plan de activitate CREI cu obiective și activități de promovare a educației
incluzive, aprobat de directorul instituției;
3.Fișe de sesizare; 
4.Proiecte didactice la Dezvoltarea Personală ;
5.Ord. de numire coordonatorului  ANET , nr. 20 din01.09. 2020 ;
6.Note informative în cadrul CA, proces-verbal nr. cu privire la implimentarea
procedurii  ANET,  rapoarte  privind  evidența  sesizărilor  ANET (semestrial).
proces-verbal nr. 10 din 28.05.2021

Constatări Cadrele  didactice  tratează  copiii  în  mod  echitabil,  adaptând  cerinţele  la
posibilităţile şi nevoile individuale, includ diferite sarcini didactice pentru a-i
implica în activitate  şi  pe copiii  cu CES. În instituție  este instalată  o boxă
pentru raportarea cazurilor ANET, panou antiviolență. 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform  criteriilor: 
0,75

Punctaj  acordat:
   0,75

Total standard 5,25
Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil
Domeniu: Management
Indicator  3.3.1. Utilizarea  resurselor  instituționale  disponibile  pentru  asigurarea  unui  mediu
accesibil  și  sigur  pentru  fiecare  elev/  copil,  inclusiv  cu  CES; identificarea,  procurarea  și
utilizarea resurselor noi
Dovezi 1.Planul de dezvoltare al instituției; discutat la CP Nr.1 din 07.09.2018,aprobat

CA Nr.2 din 09.09.2018.
2.Regulamentul  de  ordine  internă,  discutat  și  aprobat  la  CP  nr.1  din
26.08.2016; 
3.Crearea Centrului de resurse de educație incluzivă; 
4.Registrul de evidență a bunurilor materiale;
5.Materiale necesare activităților;
6.Asigurarea cu manuale;
7.Raport cu privire la executarea bugetului.

Constatări Planul Managerial al instituţiei conţine un capitol aparte unde sunt prevăzute
variate măsuri privind asigurarea unui mediu accesibil , astfel încât elevii să
aibă acces la toate resursele şi facilităţile (educaţie, reabilitare, relaţii sociale)
Administraţia instituţiei de învăţământ identifică, procură şi utilizează resurse
noi  în  vederea  asigurării  unui  mediu  incluziv:  covoraș  interactiv,  literatură,
canapea, fotolii, televizor, calculatoare.

Pondere și 
punctaj 

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 
1,5



acordat
Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii,
la datele de interes public
Dovezi 1.Regulamentul  de  ordine  internă, discutat  și  aprobat  la  CP  nr.  1  din

26.08.2016; 
2.Ordinul  de desemnare a responsabilului  de protecția  datelor  din Instituție,
ord. nr._33  din 04.09.20;
3. Baza de date a Instituției și Instrucțiunea internă privind protecția datelor cu
caracter personal; 
4.Utilizarea eficientă a bazei de date SIME ;
5.Cataloage; 
6.Dosarele personale ale elevilor;
 7.Arhiva școlară.

Constatări Regulamentul de ordine internă conține stipulări privind protecția datelor cu 
caracter personal. Administraţia instituţiei de învăţământ asigură protecţia 
datelor cu caracter personal şi asigură accesul, conform legii, la datele de 
interes public. Eficient se utilizează baza de date SIME.  Echipa managerială 
monitorizează și reglamentează activitatea arhivei școlare.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat: 

1

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a
spațiilor dotate, conform specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin
Dovezi 1.Materiale  individualizate  pentru  copiii  cu  CES,  cu  auxiliare  curriculare

pentru copiii cu CES; 
2.Resurse TIC. (1 laptop, 1 proiector);
3.  Rapoarte  ce  vizează  valorificarea  Centrului  de  resurse  în  executarea
bugetului, la CA nr.6 din 26.01.2021.

Constatări Instituția asigură un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor copiilor; are
spaţii destinate serviciilor de sprijin, repartizate, amenajate, dotate şi adaptate
în concordanţă  cu natura şi  ponderea activităţilor  şi  cu nevoile  generale  şi
speciale ale copiilor.

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 1.Materiale  individualizate  pentru  copiii  cu  CES,  cu  auxiliare  curriculare

pentru  copiii  cu  CES;  resurse  TIC,  programul  de  lucru,  jocuri  ineractive,
birotică, inventar sportiv, cărți de literatură  specializată și artistică, cărți de
desen. 

Constatări Registrele şcolare se completează în conformitate cu Instrucţiunea respectivă;
sistematic  se  duce  evidenţa  frecvenţei  şi  succesului  şcolar,  inclusiv  şi  al
copiilor  cu  CES.  Proiectele  didactice  de  lungă  şi  scurtă  durată  corespund



cerinţelor curriculare, inclusiv şi al curriculumului modificat pentru copiii cu
CES.  Mijloacele  de  învăţămînt  tradiţionale  sunt  utilizate  sistematic  şi
corespund, în fond, nivelului de şcolarizare şi necesităţilor educaţionale ale
copiilor.  Cabinetele  de Informatică  dispun de o reţea  de  calculatoare  (12),
conectate  la  Internet.  Cadrele  didactice  utilizează  TIC  și  de  comunicare
adaptate la necesitățile tuturor elevilor, inclusiv și a elevilor cu CES.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform 
criteriilor: 0,75

Punctaj acordat: 
1,5

Total standard 5,5

Dimensiune
III

Puncte forte Puncte slabe
● Documentația  CMI  conform

nomenclatorului.
● Baza  de  date  a  elevilor,

inclusive SIME,  dosarele
personale ale elvilor.

●

● Lipsa psihologului 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 1.Planul  de  dezvoltare  al  instituției  ; discutat  la  CP  Nr.1  din

07.09.2018,aprobat CA Nr.2 din 09.09.2018.
2.Planul de activitate al directorului și al directorului  adjunct;  discutat la CP
nr. 1 din 17.09.2021 și aprobat la CA nr. 02 din 17.09.2020;
3.Regulamentul de ordine internă, discutat la CP nr.1 din 26.08.2016;
5.Planul de activitate al Comisiilor Metodice ,discutat la ședința nr. 1 a 
Comisiei Metodice și aprobat de directorul instituției;
6.Proiecte didactice anuale, discutate la ședința nr.1 a comisiilor metodice și 
aprobate de directorul instituției;
7.Programul activităților extrașcolare,  discutat la CP nr. 1 din 17.09.2021 și
aprobat la CA nr. 02 din 17.09.2020;
8.Ord. nr. 07 din 01.09 2020  cu privire la aprobarea listei nominale a copiilor 
înscriși și înmatriculați în cl. I;
10.Orarul semestrial al evaluărilor sumative, discutat și aprobat la CA nr.5 din 
24.12.2020;
11.Cataloage; 
12.Registrul proceselor-verbale ale Consiliului profesoral și ale Consiliului de 
administrație; 
13.Certificate ale cadrelor didactice la cursurile de formare profesională 
continua: nr.000091051 din 18.03.2021;
14.Bugetul instituției.



Constatări  În Planul de dezvoltare al instituției şi Planul de activitate al instituţiei sunt 
clar formulate scopurile, obiectivele şi activităţile care reflectă toate domeniile 
vieţii şcolare. Activităţile planificate în planurile strategice şi operaţionale ale 
instituţiei de învăţământ, inclusiv și  ale structurilor asociative ale părinţilor şi 
elevilor, sunt realizate efectiv și sunt explicit orientate spre asigurarea calității 
educației. În anul precedent de studii în gimnaziu au activat 4 comisii 
metodice. În pofida faptului că unele clase au activat online, la toate 
disciplinile școlare au fost realizate toate orele planificate la toate disciplinile 
școlare.  În instituție documentele sunt realizate și păstrate conform 
Nomenclatorului-tip de documentație școlară.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:  
2

Indicator  4.1.2. Realizarea  efectivă  a  programelor  și  activităților  preconizate  în  planurile
strategice  și  operaționale  ale  instituției,  inclusiv  ale  structurilor  asociative  ale  părinților  și
elevilor
Dovezi 1.Programul anual de activitate al Instituției  la CP nr 1 din 12.09.2020 și aprobat

la  CA  nr.  2  din  17.09.2021 și  Planul  de  dezvoltare  al  instituției:  misiunea,
viziunea, strategia de dezvoltare; 
2.Notă informativă  la  CA  nr.  6  din  26   ianuarie  2021  cu  privire  la”Analiza
activității  instructiv-educative pe semestrul I”, rapoarte semestriale și anuale ale
profesorilor la discipline școlare și diriginți, prezentate la CP nr.7 din 31.05.2021;
3.Rezultatele examenelor.

Constatări Realizarea Planului de activitate al instituției se efectuează prin controale interne
și sunt analizate în notele informative ale CP, CA,  în rapoartele de activitate, în
procese-verbale  ale  ședințelor  Comisiilor  metodice.  La finele  anului  școlar  toți
elevii  claselor  I-VIII-a  au  fost  promovați,  iar  examenele  de  absolvire  ale
gimnaziului au fost promovate de toți elevii clasei a IX-a. 

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 1.Ord.nr05. din 01.03.  21 cu privire la aprobarea componenței CA ;

2.Ord.nr. 30 din 01.09.  2020 cu privire la formarea  comisiilor metodice ;
3.Planuri de activitate, procese-verbale și materiale anexate în portofoliul CA
și al comisiilor metodice din instituție ;
4.Avizierul instituției. 

Constatări Consiliul  de  administraţie  promovează  un  model  eficient  de  comunicare
internă și  externă cu privire la calitatea serviciilor  prestate,  monitorizând în
permanență și  discutând în cadrul ședințelor  CA toate  problemele ce țin de
activitatea  instituției.  Deciziile  CA  sunt  afișate  pe  panoul  informativ.  -  În
instituție se promovează activități de informare a cadrelor didactice, părinților,
asigurând modul  transparent,  democratic  și  echitabil  cu privire  la  Politicile
instituționale (ședințele generale cu părinții, reprezentantul CE în componența



CA, Ziua ușilor deschise).
Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:  
2

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  4.1.4. Organizarea  procesului  educațional  în  raport  cu  obiectivele  și  misiunea
instituției de învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteea
Dovezi 1.Planul de dezvoltare al instituției; discutat la CP Nr.1 din 07.09.2018,aprobat

CA Nr.2 din 09.09.2018.
2.Contracte pentru achiziții, procurări și servicii; Registre de evidență a 
bunurilor; Facturi fiscale ;
3.Notă informativă:„Executarea bugetului pentru anul de studiu 2020-2021” , 
CA din 24 decembrie 2020, semestrial ;
4.Procese -verbale în rezultatele inventariere anuale, fișa de inventariere pentru
fiecare sediu de clasă .

Constatări Infrastructura  instituţiei  de  învăţământ  asigură  organizarea  procesului
educaţional  în  raport  cu  obiectivele  și  misiunea  acesteia,  are  încheiate
contracte cu diverşi furnizori, numărul spaţiilor şcolare corespunde numărului
total  de  elevi.  Capacitatea  de  proiect  a  instituției  este  de  320  locuri.
Înmatriculați  au  fost  121  elevi.  Spaţiile  şcolare  sunt  accesibile  pentru  toţi
elevii, inclusiv şi pentru cei cu CES. Este constituit Centrul de resurse pentru
copiii cu CES, echipamentul corespunde cerințelor speciale pentru copiii cu
CES.

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 1.Planul  de  dezvoltare  al  instituției  ; discutat  la  CP  Nr.1  din

07.09.2018,aprobat CA Nr.2 din 09.09.2018.
2.Proiecte didactice; 
3.Acte de gestionare și procurare a resurselor metodice ;
4.Facturi fiscale, Contracte de achiziții, Liste de achiziții ;
5.Materiale didactice procurate și create, literatură de specialitate, TIC, planuri
educaționale individualizate; 
6.Fond  de  carte,  Registru  de  evidență  a  fondului  de  carte  și  a  manualelor
școlare;
7.Procurarea a trei laptoape din bugetul instituției;
8.Literatură artistică din compesații bănești ale profesorilor;
9.Panouri informaționale din compesații bănești ale profesorilor;
10.  Jocuri  didactice  pentru  elevii  cu  CES  din  compesații  bănești  ale
profesorilor.

Constatări Instituţia  de  învăţământ  dispune  de  unele  echipamentele,  materialele  şi
auxiliarele  curriculare  necesare  aplicării  curriculumului  naţional,  a
curriculumului  modificat  şi  a  planurilor  educaţionale  individualizate:
televizoare,  proiectoare,  caiete  alternative  pentru  elevi  la  disciplinele



matematică,  l.  rom.,  atlase  școlare  la  geografie,  dicționare.  Laboratorul  de
chimie, fizică și biologie este dotat suficient, necesită modernizare. Există fond
de carte adecvat numărului de elevi, biblioteca necesită renovare și dotată cu
inventar şcolar și un calculator conectat la internet. Cabinetul de informatică
este dotat cu    calculatoare, conectate toate la internet.

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 1.Registrul de ordine privind activitatea de bază ;

2.Statele de funcții cu necesarul de personal didactic și cel auxiliar calificat ;
3.Dosare personale- dovezi privind angajarea,  promovarea,  pregătirea psiho-
pedagogică și de specialitate ,conform prevederilor normative; 
4.Contractele de muncă ;
5.Fișa postului și fișa de autoevaluare/ evaluare a cadrului didactic ;
6.  Certificate  de  participare  la  cursuri,  seminare,  formări,  training-uri,  etc
(Portofoliul profesional) ;
6. Liste de control, contracte de angajare/concediere.

Constatări Instituţia de învăţământ este încadrată cu personal didactic şi auxiliar, calificat,
conform normativelor în vigoare. Personalul didactic şi auxiliar  este angajat
conform legislaţiei, există contracte individuale de muncă, contractul colectiv
de  muncă,  statele  de  personal  sunt  completate.  Sunt  prezente:  registrul  de
ordine de bază,  statele  de personal,  dosarele  angajaţilor  –privind  angajarea,
pregătirea de specialitate, norma cadrelor didactice, contractele de muncă. În
gimnaziu sunt 16 cadre didactice calificative, dintre care 11 dețin GD II și 8
auxiliari.   Se  desfăşoară  evaluarea  cadrelor  didactice  în  cadrul  inspecţiilor
fontale, tematice, atestarea cadrelor didactice. Rezultate prin procese-verbale,
fişe de asistări la ore. Se evaluează cadrele didactice la trei luni pentru oferirea
performanței      aprobate la CA .

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

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

Dovezi  1.Planul  de  dezvoltare  al  instituției  ; discutat  la  CP  Nr.1  din
07.09.2018,aprobat CA Nr.2 din 09.09.2018.
2.Plan de activitate al instituției, discutat la CP nr.1 din 17.09.2020    și aprobat
la CA nr.2 din 17.09.2020;
3.PEI discutat  la  limba și  literatura  română,  istoria  românilor  și  universală,
ședința  nr.  1  din  septembrie  2020  a  Comisiei  Metodice  socio-umanistice,
matematica  –  ședința  nr.  1  din   septembrie  2020  a  Comisiei  Metodice
Matematică și științe și aprobat de directorul instituției;



4.Cereri ale părinților și elevilor (ore opționale și cercuri/secții sportive); 
5.Proiecte didactice; 
6.Note informative la ședința nr. 1 din 03.09.2020 a CMI;
 7. Cataloage. 

Constatări În instituţie este aplicat Curriculumul Național şi orele opţionale adaptate la
condițiile locale și instituționale în limitele premise de cadrul normativ. Orele
opționale sunt repartizate conform curriculumului naţional şi ord nr.  din 2020
cu privire la „Aprobarea componentei variabile a Planului-cadru” și în baza
cererilor părinților și elevilor, au fost înscriși 20 de elevi la secția sportvă de
baschet. Cu PEI modificat a studiat un elev. În anul precedent de studii s-a
realizat  Planul-cadru,  fiind  respectate  numărul  de  ore  la  fiecare  disciplină
școlară.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:  
2

Total standard 11,25

Standard  4.2.  Cadrele  didactice  valorifică  eficient  resursele  educaționale  în  raport  cu
finalitățile stabilite prin curriculumul național
Domeniu: Management
Indicator  4.2.1. Monitorizarea,  prin  proceduri  specifice,  a  realizării  curriculumului  (inclusiv
componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI)
Dovezi 1.Documentația  școlară  obligatorie  a  pedagogului:  Portofoliul  profesional,

Proiectare didactică;
2.Schema orară, Orarul. Discutat și aprobat la CA nr.2 din 17.09.2020;
3.Registrul orelor înlocuite; 
4.PEI discutat la ședința nr.2 din 17.11.2020 a CMI (Monitorizarea îndeplinirii
PEI);
5.Portofoliul Comisiilor metodice  ;
6.Cataloage.

Constatări Realizarea curriculumului Naţional este planificat în Planul de dezvoltare al l
instituției,   Planul  de  annual  al  şcolii,  PEI,  Planul  comisiilor  metodice,
Curriculum modificat.  Administrația  instituției  de învățământ  monitorizează,
prin  proceduri  specifice,  realizarea  curriculumului  (inclusiv  curriculumul
modificat  și  PEI).  Rezultatele  monitorizării  procedurii  de  realizare  a
curriculumului sunt discutate la ședințele CA, CP.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform 
criteriilor: 1

Punctaj acordat:  1

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 de dezvoltare al instituției; discutat la CP Nr.1 din 07.09.2018,aprobat

CA Nr.2 din 09.09.2018.
2.Planul anual de activitate al instituției,  discutat la CP nr.1 din 17.09.2020 și
aprobat la CA nr.2 din 17.09.2020;
3.Baza de date cu referire la formarea continuă și atestarea cadrelor didactice;  



4.Graficul Stagiilor de formare profesională continua în anii 2020-2021 ;
6. Certificat  de absolvire a cursurilor de formare continuă la disciplinile  de
studiu  limba  română:  nr.  000091051  din  18.03.2021;  nr.  000091057  din
20.03.2021;
7.Portofoliul profesional al cadrului didactic; 
8. Portofoliile comisiilor metodice. 

Constatări Planurile  strategice  și  operaționale  ale  instituției  de  învățământ  cuprind
programe și activități de recrutare și de formare continuă a cadrelor didactice și
auxiliare  din  perspectiva  nevoilor  individuale,  instituționale  și  naționale.
Majoritatea   personalului  didactic  al  instituţiei  a făcut  formare în  domeniul
educaţiei inclusive și formare profesională în ultimii 5 ani.

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 1.Statele de personal; 

2.Liste de control ale angajaților 2020-2021 ;
3.Registrul de ordine privind angajarea, transferul și eliberarea personalului ;
4. Documente privind normarea activităţii personalului; 
5. Contracte de muncă;
6.Fișa postului;
7.Atribuțiile funcționale ale membrilor administrației din gimnaziu 2020-2021,
coordonate la Ședința Comitetului sindical și aprobate de director;
8.Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic;
9.Matricea de normare a timpului de lucru pentru perioada 
10.Spor pentru performanță ;
11.  „Regulament  cu  privire  la  tipurile  și  modul  de  stabilire  a  sporului  cu
caracter specific”,discutat și semnat în registrul informației disiminate  contra
semnătură la 27.01.2021;
12.  Instituția  dispune  de    laptoape,  11  calculatoare  de  masă,  2  tablete,  3
proiectoare, 5 televizoare.
13.Au activat 16 profesori calificați, dintre care 11 dețin GD II.

Constatări Instituția de învățământ dispune de un număr suficient de cadre didactice și
auxiliare  pentru  realizarea  finalităților  stabilite  prin  curriculumul  național.
Personalul didactic și nondidactic e angajat prin ordin şi contracte idividuale de
muncă. Sunt prezente şi completate: fișa postului, cartea de ordine , statele de
personal, contracte de muncă. 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
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 1.Portofoliul profesional al cadrului didactic; 

2.Portofoliul comisiilor metodice; 



3.Rețea de 18 calculatoare unită la internet  ;
4.3 Proiectoare, 5 televizoare; 
5.Proiecte didactice ;
6.Notă informativă: „Experiență de utilizare a TIC-ului în cadrul orelor”;
7.Raport de activitate metodică a directorului adjunct pentru instruire, CA nr.6 din
26.01.21.

Constatări În instituție se atestă progres în privința aplicării de către cadrele didactice a 
strategiilor interactive și a tehnologiilor informaționale în procesul de predare-
învățare-evaluare, în contectul pandemiei COVID 19, toate cadrele didactice au 
finalizat cu success Programul Național de Alfabetizare Digitală a Cadrelor 
Didactice, cursul "Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, 
pentru predare-învățare-evaluare, cu G Suite pentru Educație" Aplicarea 
strategiilor didactice interactive, a TIC este monitorizată prin observări, asistenţe 
la ore, verificarea proiectelor didactice, schimb de experiență a cadrelor didactice, 
exemple de bune practici, studierea experienței avansate. În instituţie sunt 18  
calculatoare unite la reţeaua de internet, calculatoarele sunt accesibile pentru elevi 
și pentru cadrele didactice.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform 
criteriilor: 0,75

Punctaj 
acordat: 1,5
 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate
pe elev/ copil și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de
eficiență a învățării
Dovezi  1.Proiectări de lungă durată, proiecte didactice la zi orientate pe formare de

competențe;
2.  Activează  4  comisii  metodice:  Socio-umanistică,  Matematică  și  științe,
Clasele primare, Consiliere și Dezvoltare personală.

Constatări Cadrele  didactice  elaborează  proiecte  didactice  de  lungă  și  scurtă  durată,
elaborate  în  conformitate  cu  principiile  educației  centrate  pe  elev  și  pe
formarea de competențe.  Proiectele de lungă durată sunt discutate în cadrul
ședinței  Comisiei  Metodice,  coordonate  de  director  adjunct  și  aprobate  de
directorul gimnaziului. 

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 1. Notă informativă:  „Nota inf.  cu referire  la Temele de casă” CP nr.2 din

04.11.20, CA Nr.5 din 24.12.2020; 
2.Catalogul;
3.PEI discutat  la  limba și  literatura  română,  istoria  românilor  și  universală,
ședința  nr.  1  din  septembrie  2020  a  Comisiei  Metodice  socio-umanistice,
matematica  –  ședința  nr.  1  din   septembrie  2020  a  Comisiei  Metodice
Matematică și științe și aprobat de directorul instituției;
4.Raport semestrial/anual al profesorului referitor la realizarea curriculumului



la disciplinile școlare, discutat la CP nr.7 din 31 mai 2021;
5.  Eficientizarea  realizării  procesului  educațional  la  disciplinele  de  studii
prevăzute în Planul Cadru, în conformitate cu Ordinul nr. 397 din 29.03.2018
al MECC.

Constatări Cadrele didactice evaluează rezultatele şcolare în conformitate cu standardele
şi referenţialul de evaluare fapt confirmat prin asistenţa la ore, înregistrările în
registrul  clasei,  notele  informative  prezentate  la  CP,  CA,  CM,  inclusiv  şi
pentru elevii cu CES. O atenție sporită în instituție se acordă formării cadrelor
didactice în implementarea Standardelor de eficiență a învățării, 

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 1.Planul activităților extrașcolare,discutat la CP nr.1 din 12.09.2020 și aprobat

la CA nr. 2 din 17.09.2020;
2.Portofoliile claselor;
3.Portofoliile comisiilor metodice.

Constatări   În anul şcolar 2020-2021,  diriginţi au urmărit ca prin  activitatea desfăşurată 
să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces
de dezvoltare şi prevenire prin optimizarea modului în care elevul relaţionează 
cu şcoala, profesorii şi colegii.  Diriginți au derulat o serie de activități școlare 
în interiorul clasei, fără implicarea părinților, dezbateri, mese rotunde.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,5

Punctaj acordat: 
1
 

Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obține rezultate în
conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES
care beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI)
Dovezi 1. Proiectele didactice la discipline; 

2.PEI ,aprobat  și  discutat  la  limba și  literatura  română,  istoria  românilor  și
universală,  ședința  nr.  1  din  septembrie  2020  a  Comisiei  Metodice  socio-
umanistice,  matematica  –  ședința  nr.  1  din   septembrie  2020  a  Comisiei
Metodice Matematică și științe și aprobat de directorul instituției;
3.  Probe de evaluare elaborate  în funcție  de particularitățile  individuale  ale
anumitor copii; 
6.Raport semestrial/ anual la disciplinile predate, prezentate la CP nr. 7 din 31
mai 2021.

Constatări Instituţia asigură sprijinul individual  al  elevilor pentru obținerea rezultatelor
învățării  conform  standardelor  și  referențialului  de  evaluare  aprobate:
confirmat prin convorbiri şi discuţii individuale, asistenţe la ore, chestionarele
elevilor,  consultații,  consiliere  psihopedagogică,  lucrul  cu  copiii  dotați,
implicarea elevilor cu CES în activități extrașcolare.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,5

Punctaj acordat: 
1



Total standard 9,75

Standard  4.3.  Toți  copiii  demonstrează  angajament  și  implicare  eficientă  în  procesul
educațional
Domeniu: Management
Indicator  4.3.1. Asigurarea  accesului  elevilor/  copiilor  la  resursele  educaționale  (bibliotecă,
laboratoare,  ateliere,  sală de festivități,  de sport  etc.)  și  a participării  copiilor și  părinților  în
procesul decizional privitor la optimizarea resurselor
Dovezi 1.Facturi  fiscale  și  alte  documente  de  achiziție  a  echipamentelor  pentru

dotarea bibliotecii, laboratoarelor, atelierelor din școală; 
5.Contracte de conectare la internet, abonamente ”Poșta Moldovei”; 
6.Planul de Activitate al Bibliotecii; 
7.Panou Informațional; 
8.Registrul de Evidență al manualelor școlare; 
9.Notă informativă ”Cu privire la asigurarea elevilor cu manuale școlare, CP
nr.8 din 07.07.21;
  10.Registrul de evidență a literaturii artistice pentru elevi/ copii; 
11.Registrul de evidență a bunurilor pentru laboratoarele școlare;
12.  Dispunem de bibliotecă cu sală de lectură de 12 locuri,  laboratoare de
informatică, chimie, biologie,  sală de festivități, sală de sport.

Constatări Pentru  asigurarea  accesului  elevilor  la  resursele  educaţionale  instituţia  a
coordonat  orarul  lecţiilor  cu  orarul  activităţilor  extracurriculare,  a  dotat
biblioteca, a modernizat sala de sport, sala de festivități. Mai sunt reserve în
dotarea atelierelor pentru chimie, fizică.

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 1.Programul de activitate al Instituției, discutat la CP nr.1 din 12.09.2020 și 

aprobat la CA nr.2 din 17.09.2020;
2.Proiectul anual managerial, discutat la CP nr.1 din 12.09.2020 și aprobat la
CA nr.2 din 17.09.2020;
3.Ordin nr. 3 din 31.05.21   , (Procesul-verbal nr. 7 al CP, din 31.05.2021, cu
privire la menționarea elevilor care s-au evidențiat la învățătură ) ;
4.Rapoarte semestriale și anuale cu privire la rezulatetele academice ale 
elevilor, prezentate la CP nr.7 din 31.05.2021;
5.Diplome ale elevilor; 
6.Registru de înregistrare a performanțelor.

Constatări Instituția  deține  informații  complete  privind  performanțele  elevilor;  sunt
discutate și analizate regulat în cadrul CP, CA și a CM, dar  sunt înscrise în
Registrul de înregistrare a performanțelor.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat:  
1,5



Indicator 4.3.3. Realizarea  unei  politici  obiective,  echitabile  și  transparente de promovare a
succesului elevului/ copilului
Dovezi 1.Proiectul anual managerial, discutat la CP nr.1 din 12.09.2021 și aprobat 

la CA nr.2 din 17.09.2020;
2.Proiectul anual al directorului și al directorului adjunct, discutat la CP 
nr.1 din 12.09.2021 și aprobat la CA nr.2 din 17.09.2020;
 3. Portofoliul comisiei metodice .

Constatări În  instituție  se  desfășoară  diverse  activități  de  promovare  a  succesului
școlar reflectate în: panou informational, careu; Succesul este motivat cu
diplome.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,5

Punctaj acordat:  
0,5

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/ copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-
le capacitățile de dezvoltare individuală, și consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ
[partea finală de după ultima virgulă nu se referă la IET]
Dovezi 1.Programul de activitate al Instituției pentru anul de studii 2020-2021, 

discutat la CP nr.1 din 12.09.2021 și aprobat la CA nr.2 din 17.09.2020;
2.Proiectul anual al directorului și al directorului adjunct, discutat la CP nr.1 
din 12.09.2021 și aprobat la CA nr.2 din 17.09.2020;
3.Portofoliul comisiei metodice; 
4.Rapoarte de dezvoltare a copiilor; 
5.Documentele Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare .

Constatări Prin asistenţele  la ore și la activitățile  educative s-a constatat  că elevii  au
capacitatea de învăţare eficientă prin cooperare. Aceste tipuri de activități mai
evidente sunt în treapta primară în rezulatatul implementării ECD. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat:  
1

Total standard
4,5

Dimensiune
IV

Puncte forte Puncte slabe
● Susținerea examenelor de toți

elevii.
● Promovarea a 100 %.
● Conexiunea la internet pe tot

perimetrul instituției.
● Cadre didactice calificate.

● Dotarea  laboratoarelor  de  chimie,
biologie, educație tehnologică.

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  ale



activităților  de  prevenire  a  discriminării  de  gen,  prin  asigurarea  serviciilor  de  consiliere  și
orientare în domeniul interelaționării genurilor
Dovezi 1. Planul Managerial . discutat la CP nr.1 din 12.09.2020 și aprobat la CA nr.2 

din 17.09.2020;
2.Raport Statistic anual ;
3.Portofoliul Comisiei Metodice Consiliere și Dezvoltare Personală; 
4.Proiectarea didactică la disciplina Dezvoltarea Personală; 
5. Notă informativă CA nr.6  din 26.01.21 cu privire la „Egalitatea de gen în
instituție” .

Constatări Echipa managerială acordă o atenție deosebită dimensiunii de gen, promovând
prin activități și procese de predare nedescriminatorii din perspectiva de gen
asigurarea  de  șanse  egale  pentru  educație,  respectul  pentru  demnitatea
celorlalți.  În  Planul  activităților  extrașcolare  sunt  indicate  activități  la  care
participă atât fete, cât și băieți în componența CE 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
0,5

Punctaj acordat:
1

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

Constatări Instituţia asigură formarea cadrelor didactice în domeniul echităţii de gen prin
seminare, cursuri de formare reflectate în rapoarte. În instituţie sunt asigurate
spaţii  adecvate  particularităţilor  de  gen:  veceuri,  vestiare  separate  în  sala
sportivă.

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 1.Curriculumul la disciplinele  de studiu pe dimensiunea tratării  adecvate a

problemei genurilor; 
3.Curriculumul disciplinei Dezvoltare Personală, 
4.Educație pentru societate; 
5.Portofoliul comisiilor metodice; Proiecte didactice cu tematica echității de
gen; 
6.Boxa pentru sugestii și reclamații ;
7. Consiliul Elevilor din gimnaziu (13  fete/  8 băieți).

Constatări Majoritatea Cadrelor didactice / conform rezultatelor discuției cu elevii/ 
demonstrează comportament nedescrimatoriu în raport cu genul pe parcursul 
orelor; la activitățile extracurriculare participă la egal atât fetele, cât și băieții.

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj acordat:



acordat 0,5 1

Total standard 2

Dimensiune
V

Puncte forte Puncte slabe
1.Comportament  nedescrimitoriu
în  raport  cu  genul  pe  parcursul
orelor, activităților extrașcolare.

1.Lipsa atelierilor la educația 
tehnologică(fete/băieți separat)

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

- personal didactic şi auxiliar competent, calificat;
- documentația instituției conform nomenclatorului;
- conectare la internet în toate sălile de clasă ; 
- accesul la Internet;
- preocupare constantă pentru promovarea imaginii 
şcolii;
- realizarea în procent de 100 % anual, a planului de
şcolarizare;
- atingerea în mare parte a finalităţilor specifice, pe 
niveluri de şcolaritate; 
- existența şi aplicarea planului - cadru pentru 
fiecare ciclu de şcolaritate;
 - scheme orare realizate eficient;
- experienţa cadrelor didactice în proiectarea 
didactică, management educaţional ,cât şi în 
utilizarea echipamentelor şi utilajelor din dotarea 
şcolii;
-interesul personalului didactic pentru formare 
continuă (cursuri de perfecţionare efectuate de 
majoritatea profesorilor);
-susținerea examenelor de absolvite 100%;

-elaborarea proiectării de lungă durată la 
disciplinile școlare;
-elaborarea PEI (curriculă modificată);
- atmosfera bună de muncă – spirit de echipă, de 
ataşament şi fidelitate fată de unitate;
- interesul cadrelor didactice pentru un învăţământ 
modern;
-cadre didactice instruite privind predarea orelor 
online;
-fecvență bună la orele online;
- bucătăria și cantina dotate cu echipament, tehnică,
utilaj;
- rata mică de înbolnăvire cu COVID-19 în rîndul 
elevilor și personalului.

-nivel scăzut al pregătirii elevilor pentru ore;
- nivel scăzut al interesului manifestat de 
părinţi faţă de problemele şcolii;
- reticenţa cadrelor didactice în aplicarea 
metodelor active de învăţare,
- parteneriate viabile şi eficiente
- implicarea nesatisfăcătoare a comunităţii  
locale în viaţa şcolii,
-  procentaj relativ mare de elevi ce manifestă 
dezinteres faţă de învăţământ în general;
- diversificarea insuficientă a metodelor de 
evaluare;
- implicarea  insuficientă a cadrelor didactice 
în elaborarea de proiecte educative, în 
elaborarea proiectelor de dezvoltare 
instituţională, lucrul în  echipă;

- resurse financiare insuficiente;

-  lipsa personalului de pază, camerelor video;
-lipsa tehnicii de calcul pentru toți profesorii 
(60% de cuprindere);
- lipsa psihologului școlar;
- dotarea laboratoarelor de chimie, biologie;
- renovarea terenului sportiv;
 - lipsa atelierilor la educația tehnologică(fete/
băieți separat).

Oportunități Riscuri
- atragerea de fonduri prin prestări de servicii către  
persoane fizice;
-implicarea unor elevi în problemele specifice 
vârstei şi şcolii lor; 

-scăderea populaţiei şcolare ;
- influenţa negativă a factorilor stradali asupra
educaţiei unor elevi şi problemele legate de 
siguranţa elevilor în afara şcolii, care se pot 



-dorinţa unor elevi de a atinge performanţe transfera uneori şi în şcoală; 
-plecarea părinţilor să lucreze în străinătate, 
cu sau fără copii; 
- lipsa unui mediu familial adecvat pentru unii
elevi din clasele gimnaziale şi dezinteresul 
unor părinţi faţă de educaţia propriilor copii.;
- resurse bugetare insuficiente;
- un număr prea mare de manuale care nu 
corespund curriculumului național;
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