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Date generale

Raion/ municipiu Edineț
Localitate Edineț
Denumirea instituţiei IP Gimnaziul Edineț
Adresa 4601 orașul Edineț, str.independenței 71
Adresa filiale -
Telefon 0246-2-23-54
E-mail smn1edinet@gmail.com
Adresa web -
Tipul instituţiei Gimnaziu
Tipul de proprietate Instituție publică
Fondator/ autoritate administrativă Consiliul Raional Edineț
Limba de instruire Rusă/română
Numărul total de elevi 401
Numărul total de clase 19
Numărul total cadre de conducere 4
Numărul total cadre didactice 29
Program de activitate De zi
Perioada  de  evaluare  inclusă  în
raport

2020-2021

Director Fedorișina Tatiana

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE
Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/ copiilor
Domeniu: Management
Indicator  1.1.1. Prezența  documentației  tehnice,  sanitaro-igienice  și  medicale  și  monitorizarea
permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice
Dovezi

 Certificat  de  înregistrare  a  instituției,  înregistrat  la  Ministerul  Justiției  la
06.12.2013;

 Dosar  tehnic  de  inventariere  tehnică  a  construcțiilor,  eliberat  de  Oficiul
Cadastral Teritorial Edineț, 2014 ;

 Autorizația  sanitar-veterinară  pentru  funcționare  a  Instituției  nr.
AS1VF0014220VF, emisă de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
din  data  de  20 martie 2017;

 Proces-verbal de control nr. 419/03 din 25.11.2020 întocmit de către Agenția
Națională pentru Siguranța Alimentelor;

 Act de recepție al instituției  pentru anul școlar 2020-2021, aprobat de șeful
DECRE;

 Raport de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției  de
învățământ  coordonat  cu  Agenția  Națională  pentru  Sănătatea  Publică
nr.04/3/622 din 26.08.2020;

 Registrele medicale referitoare la starea de sănătate a elevilor și a salariaților;
 Pașaportul sanitar al cantinei, aprobat de către șeful CSP Edineț și Carnetele

medicale și certificate de instruire igienică  ale angajaților cantinei ( 2 bucătari,
2 lucrători auxiliari)

 Schema de evacuare a elevilor/  copiilor și personalului în cazuri  de situații
excepționale, afișate pe holurile instituției;

 Ordinul  nr.54  din  02.10.2020  a  directorului,  despre  delegarea  persoanei
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responsabile pentru exploatarea casangeriei;
 Ordinul nr.27 din 24.08.2020 despre delegarea persoanei responsabile pentru

prevenirea COVID-19;
 Ordinul  directorului  nr.36  din  02.09.2020  cu  privire  la  protecția  vieții  și

sănătății elevilor;
 Decizia  CA nr.  2  din  02.09.2020  cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului

intern al școlii pentru anul de studii 2020-2021 în contextual pandemiei Covid-
19;

 Planul de acțiuni cu privire la protecția vieții și sănătății elevilor în anul de
studii 2020 -2021;

 Ordinul  directorului  nr.38  din  02.09.2020  cu  privire  la  formarea  comisiei
pentru  ocrotirea  vieții  și  sănătății  elevilor  inclusive  și  a  angajaților
gimnaziului;

 Programe de igienizare a blocului sanitar și alte încăperi.
Constatări   Instituția  deține toate actele obligatorii  actualizate,  valabile,  cu referire la asigurarea

tehnică, sanitaro-igienică și medical, dispune de carnete medicale ale tuturor angajaților
cu examen medical actualizat.
   Serviciul  medical  din instituție  duce evidența cazurilor  de îmbolnăvire,  dispune de
registrul cu date despre starea de sănătate a tuturor elevilor și angajaților;
  Administrația  instituției  monitorizează  respectarea  normelor  sanitaro-igienice,  pe
holurile instituției sunt plasate panouri informative cu material informativ propus de către
Organizația  Internațională  a  Muncii,  în  contextul  Covid-19  și  legea   muncii,  pentru
utilizarea în activități practice.

Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare   conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
1

Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor pe
toată durata programului educativ
Dovezi  Ordinul nr. 34 din 01.09.2020, nr.35 din 01.09.2020, nr. 55 din 08.09.2008 de

angajare a persoanelor responsabile de pază;
 Fişa de post pentru personalul de pază;
 Ordinul  directorului  nr.44  din  08.09.  2020  despre  numirea  persoanei

responsabile pentru transportarea elevilor;
 Graficul de serviciu al personalului;
 Graficul de serviciu al cadrelor de conducere şi cadrelor didactice;
 Registrul de evidenţă al persoanelor care vizitează instituţia;
 Prevederi în Regulamentul de ordine internă, examinat la ședința Consiliului

Profesoral, proces-verbal nr.1 din 25.09.2020 ;
 Familiarizarea elevilor cu regulile de securitate în timpul anului școlar inclusiv

și a vacanțelor contrasemnatura elevilor pe pagina delimitată în catalogul școlar
“Tehnica securității” în baza ordinelor directorului nr.36 din 02.09.2020, nr.60
din  16.10.2020,  nr.72  din  11.12.2020,  nr.90  din  02.03.2021,  nr.98  din
26.04.2021, nr.104 din 18.05.2021;

 Familiarizarea  cadrelor  didactice  cu  Reglementările  speciale  privind
organizarea anului de studii, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru
instituțiile  de  învățământ  primar,  gimnazial,  liceal  și  extrașcolar
contrasemnătură;

 Gard, poartă;
 Panouri de afișaj cu informații relevante privind promovarea modului sănătos

de viață;
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 Cabinet medical dotat cu instrumente, medicamente de prim-ajutor;
 Dezinfectant/dozatoare cu lichid antibacterian în toate încăperile intituției
 Funcționarea mecanismului de sesizare în caz de ANET: prezența urnei pentru

sesizări,  activitatea  coordonatorului  pentru  abuz,  completarea  Registrului  de
evidență ANET;

 Planul decadei Circulației Rutiere 01.09- 10.09.2020;
 Documente  care  confirmă  participarea  gimnaziului  în  cadrul  proiectului

internațional “Bunicii grijulii”;
Constatări    Instituția  deține  toate  actele  referitoare  la  pază  și  asigură  integral  securitatea  și

siguranța elevilor, inclusiv pe întreaga durată a programului educativ
  Monitorizează desfășurarea acțiunilor necesare pentru asigurarea igienei în instituție
în  contextul  epidemiologic  COVID-19.   Se  realizează  zilnic  triajul  epidemiologic
matinal la intrarea în instituție de către asistenta medicală și personalul de serviciu. Se
efectuează  igienizarea  tuturor  încăperilor  în  conformitate  cu  programul  stabilit.
Persoana de serviciu înregistrează în registrul vizitelor numele, prenumele și scopul
vizitei.  Tuturor  elevilor  s-a  adus  la  cunoștință  regulile   de  comportament  prin
prezentarea și discutarea instrucțiunii protecției vieții și sănătății copiilor pe perioada
anului  școlar,  inclusiv  și  perioada  vacanțelor,  aspect  confirmat  prin  prezența
semnăturilor în cataloagele școlare.
   Funcționează mecanismul de sesizare în caz de ANET. Se organizează activități de
informare cu regulile de circulație. Instituția participă în proiect internațional “Bunicii
grijulii”.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
1

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil
Dovezi -Decizia CA nr. 1 din 22.08.2020  cu privire la aprobarea modelului de învățământ

propus de către MEC potrivit pentru Gimnaziul Edineț pentru anul de studii 2020-2021
în contextul pandemiei de Covid-19 ;
-Decizia CA nr. 2 din 02.09.2020 ,,Cu privire la aprobarea orarului lecțiilor și orarul
sunetelor în 2 schimburi “ ;
-Decizia  CA nr.2  din  02.09.2020 ,,  Cu privire  la  aprobarea  fișei  postului  cadrelor
didactice “;
-Decizia CA nr.11 din 13.05.2021 ,,Cu privire la aprobarea orarului de recuperare a
orelor pierdute în perioada 09.03-15.03.2021 în ciclu gimnazial din motivul pandemiei
și creșterea ratei de infectări cu Covid 19” ;
-Registrul de evidenţă a orelor înlocuite;
-Orarul sunetelor, aprobat la CA, proces-verbal nr. 2 din  02.09.2020
- Orarul lecțiilor, aprobat la CA, proces-verbal nr. 2 din  02.09.2020
-Schema orară, aprobat la CA, proces-verbal nr. 2 din  02.09.2020
-Orarul evaluărilor sumative, aprobat de către director în decembrie și mai
-Orarul cercurilor și secțiilor, ( ordinul directorului nr.45 din 10.09.2020)
-Temele zilelor transdisciplinare din 21-24. 12.2020;
-Orarul recuperărilor orelor pentru 09-15.03.2021.

Constatări   Instituția  respectă  cerințele  de  proiectare  orară  a  activităților  educaționale.  La
stabilirea orarului, s-a ținut cont de asigurarea raportului optim între timpul de învățare
și  timpul  de  recreere.  Orarul  lecțiilor  este,  în  mare  parte  echilibrat  și  alternează
disciplinele  exacte  cu  cele  umanistice,  disciplinele  din  ariile  curriculare  Arte,
Tehnologii  și  Sport și  discipline opționale,   este elaborat  conform Planului  - cadru
național, ținându-se cont de reperele metodologice recomandate de MECC.
  Orarul lecțiilor și a activităților extrașcolare este afișat în holul instituției pe un panou
special și în cabinetul metodic.  Planul și graficul administrării  probelor de evaluare
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sumativă, au fost abrobat la CA process-verbal nr.5 din 16.12.2020 Instituția asigură
toate disciplinele cu profesorii de bază și cumularzi.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare   conform  criteriilor:
1

Punctaj acordat:
2

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  1.1.4. Asigurarea  pentru  fiecare  elev/  copil  a  câte  un  loc  în  bancă/  la  masă  etc.,
corespunzător particularităților psihofiziologice individuale.
Dovezi  Registrul bunurilor materiale conform Standardelor minime de dotare a 

instituției de învățământ general, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării nr. 253 din 11.10.2017;

 Mobilier pentru  626 de locuri. Mese/ bănci și scaune corespunzător numărului
de elevi, la clasă;

 23 săli de clasă dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar, gimnazial;
 Registrul clasei/ Baza de date a dirigintelui;
 Pașaportul sălilor de clasă aprobat de către directorul instituției;
 Mobilier funcțional în corespundere cu normele igienice.
 Act de primire a mijlocelor informaționale în cadrul proiectului „Sprijin social 

și educațional pentru copiii romi de la treapta preșcolară și primară pentru 
integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”, cu suportul Fundației 
pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția.

Constatări Instituția asigură condiţii optime pentru desfăşurarea unui proces educaţional de 
calitate.
Instituția dispune de spații educaționale adecvate și asigură toate categoriile de elevi 
cu locuri corespunzătoare, cu particularitățile psihofiziologice individuale. Instituția 
dispune de tot setul de mobilier școlar, inclusiv reglabil pentru toți elevii, pentru  23 
de săli de clasă.
 Instituția dispune de mobilier pentru cantină, 12 mese, 48 de bănci,pentru 132 de 
locuri,  unde se alimentează  213 de elevi pe schimburi, la recreații diferite.
 Deține mobilier adaptabil, echipament, utilaje prezente în auditoriile gimnaziului.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare   conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
1

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  Caietul de inventariere.

 Lista resurselor didactice, a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și
materialelor de sprijin la:

- Chimie;
- Biologie;
- Fizică,;
- Informatică;
- Educație tehnologică;
- Educație fizică.
 Teren funcțional de sport;
 Sală funcțională de sport;
 Sală funcțională pentru festivități;
 Sală de lectură;
  Fondul de carte: În total are 28846 de unități
- literatură artistică -  9208 exemplare;
- literatură metodică – 819 exemplare;
 - dicționare și planșe-  20 dicț. –planșe 18 exemplare;
• Ordinul directorului de constituire a comisie de inventariere:

5



- Nr.66 din 15.12.2017;
- Nr. 64 din  14.12. 2018;
 - Nr. 120 (a) din 13.12. 2019;
- Nr.72 (a) din 11.12. 2020;
• În anul de studii 2020-2021  s-a primit gratuit de Consiliul Raional 
Edineț în baza actului 06 din 29.04.2021
- 12 laptopuri în sumă de 62834 lei;

Constatări Instituția este asigurată cu materiale de sprijin necesare (echipamente, 
utilaje, dispozitive, ustensile;) conform parametrilor sanitaro-igienici și
cerințelor de securitate. Instituția  dispune  de :
 -Laptopuri -24 ( 23- pentru activități și cabinetul de informatică, 1-
pentru pedagogul de sprijin);
-Calculatoare- 24 ( 6 pentru activități administrative, 14 pentru 
cabinetul de informatică, 4 în cabinetele de clasă);
-Tablete -13 (pentru activități cu elevii)
-Table interactive-1
- Proiectoare -5
-Televizoare- 4
-ustensiile la chimie, fizică. Este prezentă cartea de evidență contabilă.
În perioada epidemiologică COVID-19 a fost sistat procesului 
educațional în cabinetele de fizică și chimie. Nu a fost utilizat 
echipamentul  sportiv în semestru I.

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  Cantina  dispune de 132 de locuri,  asigurată  cu apă caldă  curgătoare,  lavoare,

sistem de canalizare etc.;

  Pașaportul tehnic al blocului alimentar aprobat de către CSP Edineț;

 Autorizație sanitar – veterinară de funcționare de la CSP Edineț, Seria  ASVF ,
Nr. AS1*VF*4220VF, fără termen;

 Ordinul  nr. 39 din 02.09.2020 „Cu privire la organizarea alimentației elevilor în
școlar 2020-2021”;

 Ordinul nr.40 din 02.09.2020 „Cu privire la primirea produselor alimentare”.
 Decizia CA  nr. 2 din 02.09.2020 ,, Cu privire la alimentația elevilor din clasele

primare în condițiile de Covid 19 ”
 Decizia  CA  nr.3  din  05.10.2020  ,,  Cu  privire  la  stabilirea  măsurilor

administrative-gospodărești în contextual pandemiei Covid 19 și aprovizionarea
permanentă cu dezinfectant și detergenți la cantină și blocul sanitar” ;

 Registru de triaj;
 Graficul de alimentație al elevilor;
 Registru de rebutare;
 Registru sanitar;
 Graficul de serviciu al cadrelor didactice în cantină;
 Cartele tehnologice;
 Lista produselor interzise;
 Cameră frigorifică;
 Planul anual al lucrătorului medical, aprobat de către directorul gimnaziului.
 Carnetele cu controlul medical al angajaţilor.
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 Depozite pentru păstrarea alimentelor, funcționale.
Constatări Instituția deține spații dotate pentru prepararea și servirea hranei conform normelor 

sanitare în vigoare, privind siguranța, accesibilitatea și confortul elevilor. Cantina 
este asigurată cu utilaje și echipament necesar.
Blocul alimentar a fost renovat capital în anul 2016 , dotat cu utilaj nou, adecvat. 
Sunt 6 lavoare cu apă curgătoare, uscătoare electrice, dozatoare cu săpun lichid; 
Alimentaţia elevilor se efectuează la treapta primară ;
În perioada sistării procesului educațional în sălile de clasă, nu a fost necesară 
prepararea și servirea hranei.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
1

Indicator 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, funcționalitate și
confort pentru elevi/ copii
Dovezi -Existența spațiilor sanitare în edificiul gimnaziului;

-WC-uri în incinta instituției, separate pentru băieți și fete;
-  4 lavoare cu apă curgătoare, 1 uscătoare și dezinfectant.
-Accesibilitatea în blocurile sanitare;
-Spațiile sanitare se igienizează cu regularitate;
-  2 vestiare separate pentru băieți și fete în sala de sport.

Constatări Instituția este dotată cu blocuri sanitare , se respectă normele de 
accesibilitate, funcționalitate și confort ale acestora. Un bloc 
pentru fete , pentru 3 persoane și un bloc pentru băiețe pentru 3 
persoane.  Spațiile  sanitare  se  igienizează  cu  regularitate.
 În sala de sport sunt 2 vestiare separate pentru băieţi şi fete.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare   conform
criteriilor:

1

Punctaj acordat:

1

Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă
Dovezi -Ord. dir. nr. 37 din 02.09.2020 „Cu privire la organizarea și petrecerea activităților de 

protecție civilă”;
-Ord. dir. Nr.31 din 02.09.2020 „Cu privire la formarea comisiei pentru situații 
excepționale”;
- Scheme de evacuare a elevilor și a personalului în cazuri de situaţii excepţionale;
-Planul de evacuare a elevilor și a personalului în cazuri de situații excepționale;
- Mijloace antiincendiare funcționale;
- Lăzi de nisip, lopată, căldare antiincendiară;
-Planul activităților pentru protecția elevilor;
-Planul de realizare a măsurilor de protecție civilă;
-Planul de acțiuni privind organizarea protecției civile anul de studii 2020-2021;
-Indicatoare de orientare în incinta edificiului;
-Ieșirea de rezervă.

Constatări  Instituția deține planuri de evacuare, indicatoare de orientare în incinta edificiului. 
Sunt extinctoare  având termene de valabilitate actuale/ lăzi cu nisip, lopată şi 
căldare. Gimnaziul colaborează cu Servicii SE, pompieri, CMF, poliţie, APL; Sunt  
marcaje de evacuare a instituției la etajul I, etajul II, marcaje pentru deplasarea elevilor 
( ieșire și intrare) în conformitate cu cerințele în perioada pandemei COVID-19 ( pe 
bănci, pe scaune prin clase și în cantină, pe coridoare) .

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare    conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
0,75
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acordat

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a
tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor
Dovezi -Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința 

consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 25.09.2020 ;
- Ordinul nr.37 din 02.09.2020 ”Cu privire la crearea Grupului operativ și 
formațiunilor de protecție civilă a gimnaziului  și cu privind pregătirea și 
desfășurarea instruirii elevilor privind formarea comportamentului responsabil în caz 
de situații excepționale.”
-Planul de acțiuni privind  protecția vieții și sănătății elevilor din 04.09.2020
-Fotografii de la instruirea în Acordarea primului ajutor premedical, în colaborare cu 
Crucea Roșie, două treininguri desfășurate în mai 2021;
-Planul  Decadei Circulației Rutiere din 01-10-09.2020;
-Planul Săptămânii mondiale pentru siguranța rutieră din 26.04-30.04.2021;
-Planul  activității „Ziua protecției civile” din 21.05.2021;
-Materiale aferente implimentării proiectului „Copii sunt tezaurul, iar bunicii-
diamantul acestei națiuni”
-Ordinul nr. 36 din 02.09.2020 „Cu privire la ethnic a securității elevilor în anul școlar
2020-2021”;
-Planul activității privind protecția vieții și sănătății elevilor anul școlar 2020-2021, 
din 04.09.2020.

Constatări Instruirea elevilor cu privire la regulile de securitate rutieră, a tehnicii securităţii în 
mediul şcolar şi în cotidian, de prevenire a situaţiilor de risc şi de acordare a primului 
ajutor; Proiecte didactice; Listele elevilor cu semnaturile elevilor referitoare la tehnica
securității;
Implicarea elevilor în activități de învățare și respectare a regulilor de circulație 
rutieră, de tehnică a securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a 
primului ajutor.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
0,75

Total standard                                                         8,25              9,25

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 -Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința 

consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 25.09.2020 ;
-Colaborarea cu familia ( fiecare diriginte);
- Colaborarea cu APL Edineț , (Acord de colaborare cu Primăria 
Municipiului Edineț , 04.09.2020);
-Colaborarea cu Centrul prietenos Tinerilor „SALVE” ( Act de colaborare din 
04.09.2020) și Asociația obștească „DEMOS” ( act de colaborare din 30.09.2020);
-Funcționarea mecanismului de sesizare în caz de ANET: prezența urnei pentru 
sesizări, activitatea coordonatorului pentru abuz, completarea Registrului de evidență 
ANET;
-Planul de acțiuni privind „Compania Mondială 16 zile de acțiuni împotriva violenței în 
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bază de gen”, 04.11-19.11.2020;
-Fotografii de la convorbirea elevilor cu reprezentanții Comisariatului de Poliție Edineț, 
cu tema „Ziua Internațională a copiiilor dispăruți” ,  25.05.2021;

-Proces-verbal nr.1 din 24.09.2020 al adunării consultative generale cu părinții, cu 
privire la Drepturile și responsabilitățile, obligațiunile elevilor în cadrul procesului 
educațional;
-Proces-verbal nr.2 din noiembrie 2020 al adunării consultative generale cu părinții, cu 
privire la Securitatea Cibernetică- un aspect important în îndrumarea corectă a elevilor 
și părinților în timpul lucrului pe Internet;
-Proces-verbal nr.3 din martie 2021 al adunării consultative generale cu părinții.
-Proces-verbal nr.4 din 24 mai 2021 al adunării consultative generale cu părinții.
• Raportul de activitate semestrial prezentat la DE ( 2 la sfârșitul semestrului I și II);
• Liste cu copii din familii cu risc sporit la psihologul școlar (pe școală) ;
• Fișa de sesizare (model) pe Panoul informativ;
• Liste cu semnăturile angajaților despre informarea în ceea ce privește procedura de 
intervenție în caz de abuz;
• Registrul de prevenire și sesizare a abuzului și violenței în rândul elevilor la 
psihologul școlar

Constatări Instituţia colaborează cu APL şi comisariatul de poliţie ce vizează prevenirea cazurilor 
de abuz, neglijare a copilului, participă şi cooperează cu membrii comisiei. Fiecare 
diriginte comunică cu familiile elevilor prin intermediul şedinţelor de clase, agendelor 
elevilor, a grupurilor iniţiate de diriginte pe reţelelor de socializare sau/şi e-mailuri; 
Instituţia colaborează şi cu alte instituţii publice cu atribuții legale. Colaboratorii de 
probațiune Edineț au realizat 3 convorbiri cu elevii gimnaziului, în clasle a VII-a 
„Drepturile omului”, clasele a 8-a „Violența în familie”, clasele a 9-a „ Traficul de 
ființe umane”, la necesitate se organizează întâlniri ale elvilor cu colaboratorii poliției.

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 -Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința 

consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 25.09.2020 ;
-Ordinul dir. nr. 31 din 26.08.2020 despre numirea coordonatorului acțiunilor de 
prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;
-Planul acțiunilor de prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 
copilului, conform Metodologiei de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și
de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile de 
abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului din 23 august 2013, Ordinul ME nr. 858, 
aprobat de către directorul instituției;
 -Unitatea de psiholog școlar;
- Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, 
exploatare;
-Instruirea/formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar în domeniul 
managementului educațional si instituțional, a părinţilor privind aplicarea procedurilor 
legale în organizarea instituţională şi de intervenţie în cazurile de abuz, neglijare, 
violenţă. Ordinul nr.31 /A din 26.08.2020 „Cu privire la instruirea personal.ului 
didactic și didactic auxiliary privind aplicarea procedurilor legale în organizarea 
instituţională şi de intervenţie în cazurile de abuz, neglijare, violenţă, 46 de lucrători de
bază și 9 cumulanzi.

Constatări Instituția valorifică resursele existente în instituție și în comunitate pentru a asigura 
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protecția integrității fizice și psihice a fiecărui copil.
Instituția dispune de personal calificat, format pentru asigurarea protecției fizice și 
psihice a copiilor. Psihologul școlar, în activitatea sa se ghidează de Nomenclatorul 
documentelor, Ordinul nr.02 din 02.01.2018. Cadrele didactice și alți angajați sunt 
informați asupra asigurării protecției fizice și psihice a elevilor, pentru prevenirea și 
intervenția în cazurile ANET. Toți angajații gimnaziului sunt instruiți cu privire la 
legislația despre protecția fizică și psihică a fiecărui copil. Psihologul școlar și diriginții
participă la seminare organizate de SAP, Clinica „SALVE”, OLSDÎ Edineț în 
conformitate cu planul  de lucru al instituțiilor date.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor:
                  0,75

Punctaj acordat:
         0,75

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență (relații
elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar)
Dovezi -Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința 

consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 25.09.2020 ;
- Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie, aprobat de către directorul 
instituției din 10.09.2020;
-Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație cu elevii, aprobat de către 
directorul instituției din 10.09.2020;
- Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, 
exploatare;
-Proiecte didactice (dezvoltare personală);
- Plan anual de activitate a psihologului;
-Planul anual al cadrului de sprijin;
- Respectarea procedurii conform cerințelor Metodologiei de aplicare a procedurii de 
organizare instituțională și de intervenție a lucrărilor instituțiilor de învățământ 
preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic de copii (ANET);
- Dovezi de informare și discuții cu părinții la subiecte legate de combaterea violenței, 
proces-verbal nr. 4 din 24 mai 2021;
-Ordinul nr. 31 din 26 .08.20 cu privire la desemnarea coordonatorului pentru 
identificarea, raportarea cazurilor ANET;
-Portofoliul psihologului școlar cu materiale;
- Cataloagele școlare;
-Tema adunării cu părinții „ Conflictul- copilul meu are un comportament impulsiv!” 
din 24.05.2021
- Plan de activitate al Companiei Mondiale 16 zile de acțiuni împortiva violenței în
bază de gen din 04.11-19.11.2020

Constatări Instituția promovează activităţi de prevenire a tuturor formelor de violenţă asupra 
copilului, precum şi a violenţei în familie.
În instituție  se  realizează  activități  tematice  de combatere  a  violenței  în  școală,  de
mediere a conflictelor.
 Administrația coordonează elaborarea proiectelor/ scenariilor de activități educaționale
de prevenire și combatere a oricărui tip de violență. Măsuri, subiecte și activități de
prevenire  a violenței  în școală sunt prevăzute în:  Planul directorului  adjunct  pentru
educație, aprobat prin ordinul directorului, Planul anual de activitate al psihologului și
în proiectările didactice la disciplina Dezvoltare personală. În instituție sistematic se
realizează consilierea psihopedagogică și chestionarea în rândurile elevilor în vederea
identificării situațiilor de conflict în relațiile elev-elev, elev-cadru didactic etc. Cadrele
didactice sunt familiarizate cu conținutul Fișei de Sesizare în caz de violență, neglijare
a copilului etc.

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

0.75 0,75

Indicator 1.2.4. Accesul elevilor/ copiilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice,
mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor Instituției în activitățile de prevenire a
comportamentelor dăunătoare sănătății
Dovezi -Statutul  instituției,  avizat  de  Ministerul  Educației  al  R.Moldova,  înregistrat  la

Ministerul  Justiției  nr.6411 din  16.12.2013,  coordonat  cu Consiliul  Raional  Edineț,
aprobat la ședința CP, proces verbal nr.02 din 25.10.2013;
- Proiect managerial instituțional pentru anul de studii  2020-2021, aprobat  la  ședința
consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 25.09.2020 ;
-Planul de activitate al cadrului de sprijin, aprobat de director din  22.09.2020
-Planul de activitate ale Serviciului psihologic școlar, aprobat de director din 
10.09.2020
-Comisia Multidisciplinară Intrașcolară;
-Serviciul psihologic;
-Serviciu medical;
-Planul de activitate a CREI, aprobat de director din 22.09.2020
-Orarul de prestare a serviciilor în CREI.

Constatări Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii de sprijin pentru dezvolare fizică, 
psihică şi emoţională: centrul de resurse, serviciul psihologic şcolar.Consilierea 
elevilor de către psihologul şcolar; 7 elevi evaluați și avizați de către SAP Edineț; 
Activitatea favorabilă și eficientă a Centrului de resurse; 15 PEI-uri adaptatate 
nivelului psihopedagogic al elevilor cu CES. Parteneriat cu Centrul Prietenos Tinerilor
”SALVE” din Edineț.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
2

Total standard                                                           3,25 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 -Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința 

consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 25.09.2020 ;
- Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie;
-Planul anual de activitate al psihologului – parte componentă a Planului
Managerial;
-Planul acțiunilor de prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 
copilului,conform Metodologiei de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și 
de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile de 
abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului din 23 august 2013, Ordinul ME nr. 858, 
aprobat
de către directorul instituției;
-Actele normative ce demonstrează monitorizarea activităţii fizice şi mintale a elevilor;
-Cabinetul psihologului. Planul anual de activitate al psihologului școlar;
-Cabinetul medical. Planul anual de activitate al lucrătorului medical;
-Centru de resurse EI. Planul anual de activitate al cadrului de sprijin;

Constatări Instituția colaborează cu familiile și serviciul public de sănătate în organizarea și 
desfășurarea activităților de promovare a valorii sănătății fizice și mintale a elevilor 
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și a stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate. Planul anual de activitate al 
lucrătorului medical este aprobat și conține perioadele de realizare a activităților.

Pondere  și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
1,50

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  Materiale didactice din cadrul activităţilor metodice;

 Planul anual de activitate al psihologului instituţiei aprobat de director;
 Actele normative ce demonstrează monitorizarea activităţii fizice şi mintale a

elevilor;
 Cabinetul psihologului;
 Cabinetul medical;
 Centrul de resurse pentru educație incluzivă;
 Activități cu elemente de training, realizate de către psihologul gimnaziului ,,

Stresul în perioada de examene clasa a IX - a  C  ”, ,,Bullying  clasa V - a C “
 Activități Prevenție / profilaxie în conformitate cu :

o Planul de lucru al psihologului şcolar;
o Plan de activitate al cadrului didactic de sprijin;
o Fişe de evidenţă a copiilor (la psiholog);
o         Note informative, rapoarte, chestionare, teste, anchete;

Constatări  Gimnaziul asigură cu condiţii fizice, resurse materiale și metodologice și 
organizează diferite activităţi terapeutice și informative pentru profilaxia 
problemelor psihoemoționale ale elevilor.
 Instituția susține dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi a aptitudinilor
lui spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său, satisfacerea cerinţelor educaţionale
ale copilului.

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  Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la 

ședința consiliului profesoral, proces-verbal nr. 1 din 25.09.2020;
 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie;
 Ore opționale  „Educație pentru sănătate” clasa a VI – a  A, VII – a  C;
 Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice;
 Planul de activitate al Consiliului de elevi;
 Participarea în activități  de colaborare cu serviciile de sănătatea public şi cu alte

instituţii cu atribuţii legale în acest sens în promovarea sănătăţii fizice şi 
mentale, stilului de viaţă sănătos , Centru de Sănătate Prietenos 
Tinerilor ,,SALVE “

 Participarea în implimentarea programului ,, Cum să crești ca o fată ’’, CSPT 
SALVE

 Program de activitate al serviciului medical;
 Existenţa şi completarea panoului de afişaj periodic;

12



 Registre de evidenţă medicală;
 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor care încurajează şi sprijină elevii să 

manifeste iniţiativă şi implicare în activităţi de promovare a modului sănătos de 
viaţă, de prevenire a riscurilor de îmbolnăviri, accident,

 ,, Crucea Roșie “, filiala Edineț.
 Concursul școlar pentru elevi  Письмо сверстнику,, Дать шанс здоровью 

можешь только ты”  ;
 Planul Lunarului combateii HIV SIDA, 02-30 noiembrie ,2020
 Planul Săptămânii profilaxiei răspândirii drogurilor în rândul elevilor , 18-22 

ianuarie,2021
 Ședințe de informare pentru părinți pe segmental profilaxiei împotriva COVID-

19 .Proces-verbal nr.1, septembrie 2020 a adunării generale cu părinții.
 Proiectare de lungă durată la orele de dezvoltare personală;
 Proiectarea de lungă  durată la orele de educație pentru sănătate.

Constatări În  gimnaziu  se  desfășoară  activități  ciriculare  și  extra  curiculare  cu  participarea
partenerilor  și  agenți  educaționali.  Cadrele  didactice  se  preocupă  de  încurajarea  și
sprijinirea elevilor în manifestarea inițiativelor de a realize activități de promovare a
modului sănătos de viață. Elevii au acces la proiecte și programe educative
ce susțin modul sănătos de viață.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
2

Total standard                                                  3,25            4,25

Dimensiune I
SĂNĂTATE,

SIGURANȚĂ,
PROTECȚIE

Puncte forte Puncte slabe
    1)Asigurarea pazei şi securităţii şcolii, a 
teritoriului aferent,siguranţa elevilor pe 
toată durata programului şcolar şi în cadrul
activităţilor şcolare şi extraşcolare.
Asigurarea condiţiilor optime pentru 
desfăşurarea unui proces educaţional de 
calitate;
   2)Dotarea instituţiei cu echipamente TIC.
   3) Instruirea/formarea continuă a 
personalului didactic şi auxiliar în domeniul
managementului educațional si instituțional,
a părinţilor pentru aplicarea procedurilor 
legale în organizarea instituţională şi de 
intervenţie în cazurile de abuz,neglijare, 
violenţă.
   4)Planificarea şi realizarea diferitor 
activităţi şcolare şi extraşcolare de 
prevenire şi combatere a violenţei în 
gimnaziu cu/fără implicarea părinţilor sau a 
altor reprezentanţi ai
comunităţii.
   5)Asigurarea accesului tuturor elevilor la 
servicii de sprijin  pentru dezvoltare fizică, 
psihică şi emoţională: centru de resurse,
serviciul psihologic şcolar, serviciul 
medical.
   6)Organizarea alimentației elevilor într-o 
cantină școlară îngrijită;
   7)Organizarea serviciilor de transportare a
elevilor din localitățile vecine.

1)Volumul mare de responsabilități la
personalul  didactic  de  conducere  și
non-didactic.
2)Instabilitatea procesului educațional
în  legătură  cu  criza  epidemiologică
Covid-19
3  )  Uzura  fizică  și  morală  a  unor
material  didactice  existente  în
gimnaziu
4 ) Venituri extrabugetare mici.
5)Lipsa  resurselor  financiare  a
familiilor  social-vulnerabile  pentru
asigurarea  procesului  educațional
online.
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   8)Îngrădirea parțială a  teritoriului aferent 
edificiului principal .
   9) Lipsa deficitului de buget.

                         
   

 Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ
Standard 2.1. Copii participă la procesul ocialren 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  Proiect de dezvoltare instituțională 2020-2025 care este periodic revizuit;

 Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la 
ședința consiliului profesoral, proces-verbal nr. 1 din 25.09.2020;

 Planul de activitate al directorilor adjuncţi pe educație aprobat de director;
 Definirea și aplicarea diferitelor  mecanisme de informare cu privire la 

subiecte ce ţin de aspect  ale vieţii şcolare şi participarea elevilor la 
soluţionarea problemelor şi luarea deciziilor la nivel de instituţie;

 Mijloace de informare:  panoul de afişaj, pagina de facebook și odnoklassniki
a gimnaziului;

 Reprezentanţi ai elevilor și părinților în  CA;
 Rapoarte ale activităţii elevilor;
 Activitatea Consiliului Elevilor

Constatări   Gimnaziul acordă elevilor dreptul de a fi aleşi în structurile de conducere ale 
instituţiei de învăţământ şi să participle  la evaluarea şi promovarea calităţii 
învăţământului.
  Conferă elevilor dreptul de a constitui asociaţii sau organizaţii care au drept scop 
apărarea intereselor lor şi de aderare la acestea.
   Elevii participă active  la procesul de luare a deciziilor cu referire la activitatea 
instituției.
   Inițiativele elevilor sunt auzite și valorificate.
   Oferă părinţilor dreptul de participare la întocmirea programului de activitate al 
instituţiei deî nvăţământ, de alegere şi de a fi ales în organelle administrative şi 
consultative ale instituţiei de învăţământ.
    Există Pagina pe  facebook și odnoklassniki a Gimnaziului.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
                               1

Punctaj acordat:
1

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

consiliului; aprobat de directorul instituției din 10.09.2020.
 Președintele Consiliului Elevilor este eleva din clasa a XI-a „C”, 

membru al Consiliului de Administrație al gimnaziului;
 Raportul de activitate anual al Consiliului Elevilor;
 Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor:
 Planul directorului adjunct pe educație cu elevii ;
 Susţinerea şi încurajarea elevilor în formarea unor grupuri 

associative  în stil democratic şi implicarea acestora în viaţa 
şcolii;
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Constatări Existența Consiliului Elevilor şi acte ce vizează activitatea   acestuia; Consiliul 
Elevilor și Comisiile au fost aleși în mod democratic. Reprezentantul Consiliului 
Elevilor participă la luarea deciziilor cu privire la toate problemele de interes pentru 
elevi. La ședințele Consiliului Elevilor se discută diverse problem ale gimnaziului. 
Elevii gimnaziului participă la Concursul Național de alegere a membrilor Consiliului 
al Elevilor de pe lângă Ministerul Educației (CNE).

Pondere  și  
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
2

Indicator  2.1.3. Asigurarea  funcționalității  mijloacelor  de  comunicare  ce  reflect  opinia  liberă  a
elevilor/ copiilor (pagini pe rețele de socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative etc.)
Dovezi  Aplicarea diferitor mecanisme de informare cu privire la subiecte ce ţin de 

aspectele  ale vieţii şcolare şi participarea elevilor la soluţionarea problemelor 
şi luarea deciziilor la nivel de instituţie;   panouri de informare, discuții în 
timpul ședinței cu elevii, prezentări, discuții;

 Mijloace de informare:  panoul de afişaj;
 Reprezentanţi ai elevilor în CA;
 Rapoarte ale activităţii elevilor;
 Avizierul instituției;
 Panouri informative;
 Pagina pe de Facebook și Odnoklassniki a instituției ;
 Urna/boxa pentru opinii anonime.

Constatări     Instituția  asigură  sistematic  și  eficient  funcționalitatea  diverselor  mijloace  de
informare și de comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor.  Elevii își pot exprima
opinia cu privire la toate  aspectele  de interes la Ședințele  Consiliului  pe pagina de
Facebook  a  gimnaziului,   ori  scriu  bilețele,  plasându-le  în  urna  Constatări  pentru
opinii.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:
1

Punctaj acordat:
1

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de viața
școlară,  în soluționarea problemelor  la nivel de colectiv,  în conturarea programului  educațional,  în
evaluare propriului progres.

Dovezi
 Procesele – verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor.

Proces-verbal Nr. 1 din 09.09.2020
Proces-verbal Nr. 2 din 14.10.2020
Proces-verbal Nr. 3 din 11.11.2020
Proces-verbal Nr. 4 din 09.12.2020
Proces-verbal Nr. 5 din 13.01.2021
Proces-verbal Nr. 6 din 10.02.2021
Proces-verbal Nr. 7 din 10.03.2021
Proces-verbal Nr. 8 din 14.04.2021
Proces-verbal Nr. 9 din 12.05.2021

 Implicarea elevilor în evaluarea progresului şcolar, în soluţionarea 
unor probleme ;

 Organizarea olimpiadelor şcolare locale la disciplinele şcolare;
 Diplome pentru locuri premiante în cadrul olimpiadelor școlare;
 Rapoarte de activitatela nivel de instituție, comisie metodică;

Constatări  Cadrele  didactice  contribuie  la  dezvoltarea  abilităților  elevilor  de  a  se
implica în viața școlară
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Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor
0,75

Punctaj acordat:
1,50

Total standard                                                             3,75 5,50

Standard 2.2. Instituția școlară comunică systematic 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 acestora 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 Procesele-verbale ale ședințelor generale cu părinții ;

 3 părinţi sunt membrii ai Consiliului de Administrație a gimnaziului ;
 Decizia CA nr.7 din 25.02.2021 privind realegerea noilor membri în CA ;

Constatări Din fiecare clasă se deleagă câte un părinte în Consiliul Reprezentativ al părinților 
unde se discută problemele stringent  cu care se confruntă școala. Părinții sunt 
implicați sporadic în proiecte educaționale. Informarea şi implicarea părinţilor în 
procesul educaţional şi în diferite structuri cu rol de decizie; Comitetul de părinţi; 
Reprezentanţi ai părinţilor în CA și alte

comisii; Activităţi şcolare şi extraşcolare cu implicarea părinţilor;
În contextul  pandemiei cu Covid-19,părinții  s-au implicat în calitatea procesului 
educațional la distanță, consultarea modelelor privind redeschiderea instituției.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
1

Indicator 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității,  pe aspecte ce țin
interesul elevului/ copilului, și a acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor de
învățare și odihnă pentru elevi/ copii
Dovezi  Acord de colaborare privind introducerea fotbalului în cadrul 

instituției cu Federația Moldovenească de Fotbal din 12. 
08.2020

 Memorandumul multilateral de cooperare în cadrul 
proiectului ,, Sprijin Social și Educațional pentru copiii romi de 
la treapta preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în 
sistemul de învățământ general ”, parteneri Consiliul municipal
Edineț, Direcția Educație Edineț, Consiliul Raional Edineț, 
Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova din 
13.11.2020

 Acord de colaborare cu IP Colegiul de Medicină Veterinară și 
Economie Agrară din Brătușeni, 15 .02. 2020

 Acord de colaborare cu Muzeul Ținutului Natal ,Edineț, 
04.09.2020;

 Acord de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Edineț, 
04.09.2020 ;

 Acord de colaborare cu Biblioteca Publică Municipală Edineț, 
17.01.2020

 Acord de colaborare cu Asociația obștească DEMOS , 
30.09.2020

 Acord de colaborare cu Centru de Sănătate Prietenos Tinerilor 
SALVE, 04.09.2020

 Acord de colaborare  cu Stația Tinerilor Tehnicieni, Edineț, 
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04.09.2020
 Acord de colaborare cu Școala de Sport Edineț , 04.09.2020
 Acord de colobarare cu Școala de Muzică Edineț , 04.09.2020
 Acord de colaborare cu Primăria Municipiului Edineț , 

04.09.2020
 Acord de colaborare cu filiala Societății de Crucea Roșie, 

Edineț, 04.09.2020
 Acord de colaborare cu Școala Auto Edineț, 04.09.2020
 Acord de colaborare cu Centrul Militar Teritorial Edineț, 

04.09.2020
 Acord de colaborare cu Poliția de Frontieră, Edineț, 04.09.2020
 Acord de colaborare cu Biroul de Probațiune Edineț , 

15.07.2021
 Acord de colaborare cu Serviciul Protecției Civile și Situațiilor 

Excepționale,  Edineț, 04.09.2020
 Acord de Parteneriat cu IP Edineț la realizare 

proiectului ,,Bunici grijulii “05.09.2018
 Acord de colaborare cu Casa de Creație a Copiilor, Edineț din 

01.09.2019
Constatări Administrația  instituției  are  încheiate  acorduri  de  colaborare  cu  reprezentanții

comunității bazate pe aspect ce refletă interesele elevilor. Participarea partenerilor în
diferite activități comune acordă oportunitatea  de a îmbunătăți condițiile de învățarea,
dezvoltare și odihnă.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
1

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 structure 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  3 părinţi  sunt membrii ai Consiliului de Administrație a gimnaziului;

 Procese-verbale al Consiliul de administrație;
 Proces-verbal nr.7 al Consiliului de Administrație din 25 februarie 2021 cu 

privire la realegerea noilor membri în CA.
Constatări La fiecare ședință a Consiliului de administrație participă trei 

părinți și un reprezentant al Consiliului Elevilor care participă 
activ în luarea deciziilor.
Comitetul părintesc din fiecare clasă se implică activă la 
organizarea diferitor activități în conformitate cu planul de lucru 
la nivel de clasă și instituție.
Părinții  se  încadrează  activ  în  toate  activitățile.  Fotografii,  planul  de  lucru  cu
părinții  pentru  anul  2020-2021,  aprobat  pe  09.09.2020  de  către  directorul
instituției.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
    1,50

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 personae -resursă în procesul educațional
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Dovezi  Organizarea activităţilor de pedagogizare a părinţilor privind educaţia copiilor;
 Şedinţe tematice cu părinţii la nivel de clasă;
 Şedinţe generale cu părinţii;
 Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la 

ședința consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 25.09.2020 și aprobat la 
ședința Consiliului de administrație proces-verbal nr.02 din
02 .09.2020 ;

 Planul de lucru al directorului adjunct pe educație, aprobat de către  director din
10.09.2020.

 Obiectivul este: Colaborarea școală-familie-societate
 Planul activităților consecrate „Zilei familiei”, 17.05-31.05.2021

Constatări Elevii și părinți participă la aprobarea Proiectului de buget pentru anul de studii 
2020-2021 si Planului managerial pentru anul 2020-2021.

  Consultarea părinților privind  gestionarea bugetului, introducerea uniformei școlare 
în rândul elevilor, aprobarea modelului de învățământ propus de către Ministerul 
Educației potrivit pentru gimnaziul, pentru anul de învățământ  2020-2021 în contextul
pandemiei Covid -19 , alegerea orelor opționale și a orelor cercurilor și secțiilor 
sportive  în ciclul primar .

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
                         0,5

Punctaj acordat:
             1

Total standard 3,25               4,5

Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o societate
interculturară  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  Promovarea şi monitorizarea respectului pentru diversităţi culturale,etnice, 

lingvistice,religioase;
 Plan  managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința 

consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 25.09.2020 ;
 Planificări ale cadrelor didactice;
  Poze, material video.
 Planul Săptămânii a Zilelor Scrisului și Culturii Slave în Republica Moldova, ediția

a 32, 24-31 mai 2021
 Activitate extrașcolară dedicată Zilei Internaționale a Romilor; Tema:
 „ Знакомство с историеи ромов” 08.04.2021 ;
 Activitatea extrașcolară în parteneriat cu Biblioteca Raională  ,, Limba mea 

maternă ’’, dedicată Zilei Internaționale a Limbii Materne, 21.02.2021, clasa a II-a
 Planul activităților în cadrul Zilelor culturii și scrisului slavon, 24-31.05.2021, foto,

planul activității
Constatări  Se desfășoară   activităţi educaţionale privind respectarea diversităţii 

culturale,etnice, lingvistice,religioase; Conlucrarea cu persoane din comunitate de 
diferte etnii, confesiuni religioase; În cadrul acestor activități, cadrele didactice 
facilitează comunicarea și colaborarea între copiii de diferită origine etnică și 
culturală. Gimnaziul organizează și desfășoară  activități care promovează 
diversitatea culturală, etnică și religioasă.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
1
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Indicator  2.3.2. Monitorizarea  modului  de  respectare  a  diversității  culturale,  etnice,  lingvistice,
religioase și de valorificare a multiculturalității în toate documentele și în activitățile desfășurate în
instituție  și  colectarea  feedbackului  din  partea  partenerilor  din  comunitate  privind  respectarea
principiilor democratice
Dovezi  Planul de activitate al directorului adjunct pe educație;

 Activități de cultură organizațională (excursii, vizite, mese rotunde de 
comunicare nonformală) ;

 Monitorizarea respectului pentru diversităţi culturale, etnice, lingvistice, 
religioase:C ovorbiri individuale în caz cde necessitate, convesații, observări;

 Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la 
ședința consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 25.09.2020 ;

 Planificări ale cadrelor didactice la discipline școlare: educație pentru 
societate,educație civică,dezvoltarea personală.

  Poze, material video;
 Raportul anual al Comisiei Metodice Limbă și comunicare,  aprobat la ședința 

CP, proces-verbal nr.4 din 24.05.2021;
  Planul de lucru educative cu elevii.

Constatări Atât în Programul de dezvoltare, cât și în Proiectul managerial I al școlii sunt 
planificate ținte strategice, care prevăd combaterea stereotipurilor și prejudecăților,
promovarea educațieiinterculturale.

    În anul de studii 2020-2021, 3 cadre didactice din instituție au fost formate  
privind implementarea curricula la disciplina educație pentru societate.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare   conform criteriilor:
                     0,75

Punctaj acordat:
0,75

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/ copil
indiferentde  apartenențaculturală,  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  Activitatea cercului ’’Ровесники “ ,ansamblu vocal.

 Activitatea  cercului  ,,  Clopoțelul  de  argint  “  ,  ansamblu  de  estradă
moldovenesc.

 Activitatea cercului de retorică ,,Poezia în creștere “
 Activitatea cercului ,, Азы риторики”
 Activitatea cercului ,, În țara cuvintelor ’’
 Activițile de început și sfârșit de an școlar pe clase.
 Felicitare  online  ,,Profesorul-  stăpân  al  universului’’,  clasele  a  IV-a,

membrii cercurilor.
 Ziua  Transdisciplinară  dedicată  Tradițiilor  de  Iarnă  a  Popoarelor

lumii,online, 23 decembrie 2020
 Activitatea dedicată Sărbătorilor de iarnă online  ,,Din moși-strămoși”
 Întâlnirea generațiilor online ,,  Здесь  каждый  шаг  в  душе  рождает

воспоминанья прежних лет ‘’, clasa a IX.
 Participarea  la  concursul  național  organizat  de  către  Parlamentul

Republicii Moldova , recital de poezii de Grigore Vieru, online
 Proiect educațional ,, Noi suntem viereni ’’ , clasele I-IX.
 Activitate  dedicată  Sărbătorii  Mărțișorului  ,,  Mărțișor  -2021’’  online  ,

clasele a III.
 Activitate dedicată Zilei Internaționale a Femeii ,, Mamă – chip de înger

’’ online , clasele a V.
 Activitatea extrașcolară ,, Adio, drag abecedar’’, clasa  I C.
 Activitatea extrașcolară ,, Adio, școală primară “ , clasa a IV C.
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 Activitatea extrașcolară ,, Adio școală ’’, clasele a IX.
 Activități dedicate ,, Zilei Ocrotirii Copilului ’’, clasele a III – IV.
 Activitatea  de  colectare  a  obiectelor  și  materialelor  vechi  pentru

deschiderea Muzeului Etnografic a școlii, pe parcursul anului școlar.
 Proiectul de parteneriat educațional ,, Surprize de Crăciun ”, 2020

Constatări Asigurarea condiţiilor și a  spaţiului educaţional încât să faciliteze comunicarea şi
colaborarea între copii de diferită origine etnică,culturală;
Spații educaționale prietenoase copilului. Activităţi educaţionale privind respectarea 
diversităţii culturale,entice  , lingvistice, religioase; Sunt desfășurate activități de 
promovare a valorilor naționale și de stat.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
2

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  Diplomă de onoare pentru participare în cadrul proiectului internațional ,, Bunicii

grijulii ’’;
 Diplomă  Inspectoratului  Național  de  Probațiune  a  Ministerului  Justiției  al

Republicii  Moldova  pentru  participarea  în  concursul  de  desene  cu
genericul   ,,Copilul –miracolul  lumii  ’’,  mai 2021, cu prilejul  Zilei  Mondiale a
Copilului.

 Diplome  de  la   Agenția  pentru  Protecția  Consumatorilor  și  Supravegherea
Pieții ,Ministerul Economiei și Infrastructurii, pentru participarea la concursul de
desene cu genericul ,, Protecția Consumatorilor în culori ’’. ( 19 diplome)

 Diplome  de  excelență  în  conformitate  cu  ratingul  platformei  educaționale
UCHi.RU, Rusia

 Diplome  elevilor  de  la  Biblioteca  Publică  Raională  Edineț  pentru  participarea
activă la activitățile desfășurate cu ocazia Zilei Internaționale a Cititului Împreună.

 Diploma Primăriei  Edineț pentru participarea activă la evenimentul de lansare a
Proiectului  ,, Edineț - oraș cu perspectivă de viitor ’’

 Participarea  la  evenimentul  online  în  format  TEDx  în  cadrul
proiectului  ,,Îmbunătățirea  implimentărilor  politicilor  publice  de  mediu  prin
democrația participativă “ , 2 elevi din clasa a IX, 15.05.2021

       Participarea profesorilor și elevilor la diferite concursuri:
1. ,, Zilele lui Eminescu “ în liceul teoretic M.Eminescu, Edineț .
2. ,, Lecturile care m-au marcat ”.
3. ,,Lecturiada – 2021”.
4. ,,Tineri condelieri ale scrisului”.
5. ,,La izvoarele înțelepciunii ” .
6. În cadrul proiectului ,, Bunici grijulii “ concursul de poezii
 Promovarea valorilor şi tradiţiilor naţionale prin activităţi şcolare şi 

extraşcolare cu implicarea elevilor, părinţilor, comunităţii;
 Activităţi evenimente cu tematică respectivă;
 Certificate, diploma de participare la diferite concursuri, festivaluri cu tematica

respectivă;
Constatări Se confirmă că Instituția implică activ elevii și cadrele didactice în diverse activități 

educaționale de nivel local și național și promovează ideea de conviețuire armonioasă 
într-o societate interculturală. Elevii demonstrează cunoașterea și respectarea culturii și
tradițiilor locale, cât și a altor comunități etnice din Republica Moldova, indiferent de 
apartenența la grupul etnic și al limbii de omunicare. Organizarea și desfășurarea 
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orelor  la dezvoltarea personală. Implicarea activă a elevilor în diferite concursuri 
organizate de către partenerii educaționali.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
2

Total standard                                                          3,75 5,75

Dimensiune II
PARTICIPARE

DEMOCRATICĂ

Puncte forte Puncte slabe

1)Interesul moderat al elevilor pentru 
proiecte și activități extracurriculare .
2)Existența unui Consiliu al elevilor 
eficient.
3) Acces la informație prin intermediul 
internetului.
4) Existența  spațiului destinat activității 
Consiliului Elevilor.
5 ) Existența unui Centru de resurse 
pentru copii cu CES .
6)Comunicarea on-line în cadrul 
comunității școlare.
7)Paginile în rețele de socializare.
8) Tradițiile bogate ale școlii.
9 )Consiliul de administrație care 
funcționează conform Codului Educației
 10 )Experiență de success în cadrul 
proiectului ,, Noi suntem viereni ’’

1)Scăderea interesului pentru 
învăţare și implicare din partea
unor eleviîn procesul 
educațional on-line;
2)Volum mare de teme și 
sarcini didactice propuse 
elevilor;
3)Proces educațional la 
distanță care nu a permis 
participarea și implicarea 
tuturor elevilor  în cadrul 
activităților extracuriculare ;
4)Experiența insuficientă a 
Consiliului de Administrație 
de dezvoltare a 
mecanismelorde participare a 
elevilor la procesul decisional 
referitor la toate aspectele 
vieții școlare;

                            
                          Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ
Standard  3.1.  Instituția  educațională  cuprinde  toți  copiii,  indifferent  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  Statutul  Instituției  Publice  gimnaziul  Edineț,  conține  sarcini  ce  prevăd

asigurarea  incluziunii,  respectării  și  egalității  de  șanse  pentru  toți  copii.
Conform  Statutului  gimnaziului  se  urmărește:  facilitarea  și  susținerea
incluziunii educaționale a copiilor cu CES în mediul de învățare, care sunt
stipulate în secțiunea a VIII-a punctual 99, 100, 104.

 Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la 
ședința consiliului profesoral, proces-verbal nr. 1 din 25.09.2020;

 Ordinul  directorului  nr.30  din  26.08.2020  despre  formarea  comisiei
multidisciplinară intrașcolară

 Familiarizarea cu actele normative în vigoare
Constatări Gimnaziul  desfășoară  activitatea  cu  toate  actele  normative  în  domeniul  educației

inclusive, inclusive prestează serviciile de sprijin pentru elevii cu CES.
Cadrele didactice necesită o instruire calificată în activitatea educației inclusive.

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

0,5 1

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

În instituție activează:
 Centru de resurse;
 Serviciul medical;
 Serviciul psihologic;
 Ordinul  directorului  nr.30  din  26.08.2020  despre  formarea  comisiei

multidisciplinară intrașcolară
 Ordinul nr.15 din 02.09.2019 privind crearea Grupului de lucru intrașcolar;
 Ordinul nr.18 din 02.09.2019 privind prevenirea și combaterea abandonului și

absenteismului școlar;
 Ordinul nr. 25 din 02.09.2019 privind constituirea echipei de elaborare a PEI;
 Planul anual al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare;
 Nota informativă lunară privind abandonul școlar, completat în drive, inclusiv

și absenteismul școlar;
 Înmatricularea și admiterea în instituție se realizează la solicitarea părintelui;
 Plan anual de activitate al CREI;
 Planul anual, săptămânal de activitate al CDS;
 PEI-uri elaborate de către echipa de profesori;
 Fișa de monitorizare a elevilor cu CES;
 Registru de evidență a copiilor asistați de cadrul didactic de sprijin
 Baza de date a copiilor cu nevoi special din instituție;
 Activități cu părinții elevilor cu CES;

Constatări În gimnaziu funcționează structuri care asigură protecția drepturilor copiilor, serviciul
de consiliere psihologică pentru toți elevii inclusiv cei cu CES. Centrul de Resurse a
gimnaziului colaborează  și este  monitorizat de către SAP din cadrul DE a CR Edineț.

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  Instituția are copii cu CES (15 elevi)

 Registrul de evidență a copiilor cu CES
 Înmatricularea/  admiterea  în  instituție  se  realizează  la  solicitarea

părinților;
 Cartea de ordine privind activitatea de bază
 Raportul statistic 1edu – completat corect, prezentat anual;
 Baza de date SIME – completată şi actualizată anual de către diriginţii de

clasă;
 Registrul alfabetic al elevilor;
 Registrul de evidență al actelor de studii;
 Registrul proceselor-verbale al Consiliului profesoral și al Consiliului de

administrație;
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Constatări Este necasar crearea și completarea bazei de date a tuturor copiilor  de vârstă şcolară
din districtul  școlar  privind evoluţiile  demografice şi  perspectivele  de şcolarizare
pentru următorii 5 ani;
Gimnaziul este în strânsă legătură prin colaborare cu CMF, APL și alte structuri.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
1,5

Indicator  3.1.4. Monitorizarea  datelor  privind  progresul  și  dezvoltarea  fiecărui  elev/  copil  și
asigurarea activității Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin, în funcție
de necesitățile copiilor
Dovezi  Ordinul directorului nr.30  din 26.08.2020 cu privire la Constituirea

Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare;
  Planul  anual  al  Comisiei  Multidisciplinare a Gimnaziului   Edineț,

anul de studii 2019 - 2020;
 Asigurarea evidenţei clare despre elevii înmatriculaţi, inclusiv privind

mediul familial şi condiţiile de viaţă.
 Monitorizarea frecvenței elevilor.
 Dosarele personale ale elevilor;
 Baza de date completate;
 Raport anual al CMI;
 Note informative în timpul procesului educațional online a copiilor cu

CES;
 Rapoarte semestriale, anuale;
 Rapoarte de monitorizare a procesului educațional;

Constatări Gimnaziul monitorizează progresul în procesul educațional;
Instituția asigură funcționalitatea Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare;
Școala asigură servicii de sprijin pentru necesitățile elevilor.

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  Instituția  deține  copii  cu CES (15 elevi),  evaluați  de către  specialiștii  SAP,

sunt elaborate PEI-uri în conformitate cu numărul de elevi;
 Asigurarea  accesului  tuturor  elevilor  la  servicii  de  sprijin  pentru  dezvoltare

fizică,  psihică  şi  emoţională:  centrul  de  resurse,  serviciul  psihologic  şcolar.
Consilierea elevilor de către psihologul şcolar;

 Activitatea favorabilă și eficientă a Centrului de resurse; 15 PEI-uri adaptate
nivelului psihopedagogic al elevilor cu CES;

 Aplicarea curriculum-ul în mod incluziv, asigurând participarea tuturor copiilor
la activităţile  desfăşurate în funcţie de potenţialul individual  și indiferent de
gen, etnie şi origine socială sau contextul socio-economic;

 Activități de meditație de 3 ori pe săptămână, de la 22.03.2021- 27.05.2021 (26
ore) -  17 copii de etnie romă din ciclu primar în cadrul proiectului “Sprijin
social și educațional pentru copii romi de la treapta preșcolară și primară pentru
integrarea cu success în sistemul de învățământ general”

 Activitatea extraclasă dedicată ,,Zilei Internațională a Romilor” (08.04.2021)
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Constatări Instituția desfășoară procesul educațional pentru copii cu CES.
Se atestă suficiența mecanismului intersectorial de colaborare pentru
evaluarea copilului cu diverse probleme de dezvoltare.
Centrul de Resurse desfășoară un proces educațional cantitativ și calitativ;
Participarea în cadrul proiectului “Sprijin social și educațional pentru copii romi de la
treapta preșcolară și primară pentru integrarea cu success în sistemul de învățământ
general”,  a  permis  participarea  cadrelor  didactice  din  cilclul  primar  în  diverse
traininguri și seminare cu tematica Educației Incluzive. În cadrul proectului gimnaziul
a fost dotat cu 1 laptop, 1 printer și 10 tablete care au permis desfășurarea procesului
educațional mai calitativ.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
1,5

Total standard 4,00 6,00

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  Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază;

 În fișele de post ale cadrelor didactice, avizate de directorul gimnaziului la data
de 02 septembrie 2020, sunt prevăzute sarcini care prevăd respectarea normelor
etice și a principiilor morale: dreptate, echitate, umanism etc. Totodată, cadrele
didactice,  sunt  obligate  prin  fișa  de  post,  să  nu  facă  propagandă  șovină,
naționalistă, religioasă;

 Regulamentul  intern  al  instituției  respectă  principiul  nediscriminării  și  a
înlăturării  oricărei  forme  de  încălcare  a  demnității,  promovează  tratamentul
echitabil, egalitatea de șanse, toleranța și respectul reciproc;

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

 Familiarizarea  personalului  şi  copiilor  /  reprezentanţilor  lor  legali  (prin
modalităţi  accesibile)  cu  privire  la  procedurile  de  prevenire,  identificare,
semnalare, evaluare şi soluţionare a situaţiilor de discriminare.

 Procese verbale ale ședintelor cu părinții elevilor;
 Activități dedicate Zilei Internaționale ale Toleranței 16.11.2020;
 Formarea  colectivelor  şcolare  în  mod  eficient,  asigurându-se  respectarea

diferenţelor individuale şi a cerinţelor legale privind constituirea claselor.
 Reteaua de clase, liste nominale ale elevilor pe clase;
 Rapoarte semestriale, anuale referitor la rezultatele elevilor;

Constatări În gimnaziu sunt școlarizați elevi de diferite etnii și naționalități. Procesul educațional
se desfășoară  în două  limbi: română/rusă. Cazuri  de  discriminare  nu  au  fost
înregistrate.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
1

Indicator  3.2.2. Promovarea  diversității,  inclusiv  a  interculturalității,  în  planurile  strategice  și
operaționale  ale  instituției,  prin  programe,  activități  care  au  ca  țintă  educația  incluzivă  și  nevoile
copiilor cu CES
Dovezi  Planul de dezvoltare strategică instituțională, aprobat la ședința Consiliului de

administrație, proces-verbal nr. 02 din 03.09.2020;
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  Planul  managerial  instituțional  2020-2021,  discutat  la  ședința  Consiliului
profesoral proces-verbal nr.01 din 25.09.2020 și aprobat la ședința Consiliului
de administrație proces-verbal nr.02 din  09.09.2020

 Asigurarea serviciilor psihologice  individuale și de grup pentru:
 Asigurarea serviciilor de sprijin în funcţie de necesităţile copiilor și incluziunii;

1. Plan de activitate al cadrului didactic de sprijin,
2. Plan al serviciului psihologic;
3. Plan de intervenție personalizat;

 Activităţi, evenimente cu tematică respectivă;
 Registre ale psihologului,
 Registre ale cadrului didactic de sprijin;
 Note informative, rapoarte, procese-verbale;
 PDS cu ținte strategice privind educația incluzivă

Constatări Instituția  promovează  activ  prin  diverse  activități  respectul  față  de  diversitatea
culturală, etnică, lingvistică, religioasă.
Educația  incluzivă  ocupă  un  rol  important  în  toate  documentele  strategice  și
operaționale  al  Constatării  școlii.  Instituția  nu  promovează  cultura  diversității  în
planurile strategice și operaționale.

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 -Informarea cadrelor didactice cu Ordinul cu privire la ANET, la

data de 01.09.2020, (informare contra semnătură de toţi colaboratorii instituţiei);
-Ședință online cu părinții din 20 martie 2021 „Relații profesor-elev și efectele 
frustrante ale aprecierii școalre” , proces-verbal din 23 martie 202;
- Asigurarea funcționării mecanismelor pentru identificarea şi combaterea oricăror 
forme de discriminare;
- Grupul de lucru ANET;
-Fișa de sesizare;
-Coordonatorul pentru abuz;
-Boxa de sugestii pentru identificarea oricăror forme de discriminare;
- Panourile informative.

Constatări În instituție se acordă o mare atenție prevenirii și soluționării situațiilor de 
discriminare. Regulamentul de ordine internă a instituției stipulează nu doar drepturile, 
dar și obligațiunile elevilor.
Respectarea diferențelor individuale se realizează prin diferite proceduri de prevenire, 
identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare. Informarea
personalului, copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la aceste proceduri se 
realizează conform activităților planificate sau la necesitate. Este necesară formarea 
comisiei pentru drepturile copilului și eleborarea fișei postului pentru elevi.

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 -Planul de lucru al Centrului de resurse pentru educație incluzivă pentru
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anul de studii 2020 – 2021;
- Rapoartele cadrelor didactice (Mapele Comisiilor Metodice);
-  Proiectările de lungă durată la Dezvoltarea personală, pentru anul 
școlar 220-2021;
-Activități planificate cu elevii în Proiectul managerial anual;
-Note informative, rapoarte semestriale, anuale;

Constatări Strategiile de învăţare-evaluare utilizate stimulează dezvoltarea 
personalităţii şi tratarea echitabilă a fiecărui elev.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:

1,5

Indicator  3.2.5. Recunoașterea  de  către  elevi/  copii  a  situațiilor  de  nerespectare  a  diferențelor
individuale și de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză
Dovezi - Boxa de sugestii pentru identificarea oricăror forme de discriminare;

- Registrul de evidență a cazurilor de abuz;
- Boxa pentru raportarea cazurilor ANET;
-Serviciul psihologului școlar;
 -Procese verbale ale grupului de lucru ANET , note informative;
-Rapoarte;
-Panourile informative;
- Chestionare, observări, sondaje;
- Fișe de sesizare

Constatări Procedurile interne de monitorizare funcționează la un nivel mediu. Este necesar de
a elaborare chestionare pentru elevi, profesori, părinți la tema dată, și alte 
activități.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform  criteriilor:
                    0,75

Punctaj  acordat:

            0,75
Total standard                                                      4,00 5,50

Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil
Domeniu: Management
Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil
și sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și utilizarea resurselor
noi
Dovezi - Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la 

ședința consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 25.09.2020 ;
- Activități și ore desfășurate cu încadrarea elevilor cu CES:
- Acces la toate serviciile oferite de instituție (sală de lectură, sală de festivități, 
cantină, sală de sport);
- Blocuri sanitare reparate
Gestionarea rezonabilă a resurselor instituţionale existente pentru asigurarea unui 
mediu accesibil şi sigur pentru fiecare copil.
-Bugetul instituției;
-Decizii ale CA, proces-verbal nr.5 al CA din 16.12.2020 ,, Cu privire la 
rezultatele inventariere și aprobarea actelor de inventariere “ ;
-Plan de achiziții;
- Registrul de evidenţă a bunurilor materiale;

Constatări Sunt resurse instituţionale în gimnaziu ce asigură un mediu accesibil şi favorabil 
pentru fiecare elev. Acte de evidență a resurselor educaționale .
În bugetul instituției pentru anul 2020-2021 nu a fost preconizată procurarea 
resurselor noi, procurarea nu a fost necesară.
Din componența raională, în sumă de 2500 de lei a fost procurat material didactic 
pentru CREI.
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Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor:
                         1

Punctaj acordat:
             2

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, 
la datele de interes public
Dovezi -Aplicarea mecanismelor de înregistrare/evidenţă a datelor privind progresul şi 

dezvoltarea elevilor.
-Dosarele elevilor
-Dosarele cadrelor didactice/manageriale din instituție;
-Rapoarte semestriale, anuale;
-Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază:
-Ordinul dir. nr.47 din 10.09.2020„Cu privire la numirea administratorului pentru 
SIME” ;
-Ordinul dir. nr.107 din 25.05.2021 „Cu privire la numirea persoanelor responsabile
pentru transmiterea bazei de date în clasele a IX-a”;
-Ordinul nr. 108 din 26.05.2021 „Cu privire  la numirea administratorului  pentru
SIPAS”;
- Cataloagele școlare;
-Registrul de evidență al frecvenței;

Constatări Gimnaziul asigură protecția datelor cu caracter personal conform legii.
Numai persoanele responsabile numite prin ordinele directorului administrează 
sistemele SIME și SIPAS. Datele cu caracter personal nu sunt divulgate altor 
persoane străine.

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, conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin
Dovezi -Asigurarea serviciilor psihologice individuale și de grup pentru asigurarea 

serviciilor de sprijin în funcţie de necesităţile copiilor și incluziunii;
-Plan de activitate al CREI;
- Plan de activitate al serviciului psihologic;
-Activităţi, evenimente cu tematică respectivă;
-Registre ale psihologului;
-Note informative, rapoarte, procese-verbale.
-Material didactic;
- Conexiune la internet;
- Săli de clasă, dotate cu bănci corespunzătoare normelor sanitaroigienice;
- Biblioteca școlară, dotată conform cerințelor biblioteconomice și curriculare;
- Avizierul instituției;
- Programul de lucru al asistentei medicale;
-Sală de informatică, dotată cu calculatoare de ultimă generație ( ---- calculatoare) 
cu conectare la internet;
- Utilizarea TIC/ a platformelor educaționale la ore;

Constatări Gimnaziul  dispune de un mediu accesibil pentru incluziunea copiilor cu CES.
Încăperile mai necesită a fi dotate cu echipament adecvat.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
1,5

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
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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 -Utilizarea tehnologiile informaţionale şi de comunicare adaptate la 

necesităţile tuturor elevilor, inclusiv ale elevilor cu cerinţe 
educaționale speciale.
-Mijloace TIC în dotarea instituției;
-Registrele şcolare;
-Proiectele didactice de lungă şi de scurtă durată;
-Clasele sunt dotate  cu o tablă interactivă, 10  calculatoare, 4 
televizore, 5 proiectoare, 13 tablete, 24  laptopuri,în toate încăperile 
gimnaziului există rețea de internet prin cablu și WI-FI, toate aceste 
tehnologii sunt utilizate de profesori în timpul procesului educațional ;
-Cabinetul de informatică dotat cu 14  calculatoare, conectate la 
internet;

Constatări Mijloacele de învățământ și auxiliarele curriculare sunt puse în 
aplicare, utilizând tehnologii informaționale și de comunicare.
Nu toate cadrele didactice posedă și implementează TIC în procesul de
predare-învățare-evaluare.

Pondere și punctaj acordat Pondere:
2

Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:

2
Total standard 3,75        6,50

Dimensiune
III

Puncte forte Puncte slabe

Dotarea instituției cu materiale 
didactice
1) Existenţa unui CREI Centru de 
resurse pentru educația incluzivă 
funcțional.
2)Acces la informaţie prin 
intermediul internet-ului.
3) Baza materială corespunzătoare 
capabilă să asigure un învățământ 
eficient,
formativ-performant, în 
concordanță cu specificul 
gimnaziului;
4)Selectarea instituției noastre ca 
partener în proiectul „Sprijin social
și educațional pentru copii romi de 
la treapta preșcoalră și primară 
pentru integrarea cu success în 
sistemul de învățământ general”, 
care a permnis:
- formarea învățătorilor și 
managerilor gimnaziului în 
domeniul educației inclusive;
- organizarea meditațiilor și a 
alimentației elevilor romi( 17 elevi)
în perioada martie- mai;
-dotarea gimnaziului cu 
echipament tehnic, un laptop, un 
printer și 10 tablete, dezinfectat și 
măști)
5)Comunicarea on-line in cadrul 
comunitătii școlare;
6)Pagiinile gimnaziului sunt active 
în rețele de socializazare;
7) Serviciul psihologic în 
gimnaziu;
8) Activitatea CMI;
9) Organizarea alimentației 
elevilor din ciclul primar;
10) Organizarea serviciilor de 
transportare a elevilor din 
localitățile vecine.

1)Scăderea interesului pentru învăţare și 
implicare din partea unor elevi;
2)Volum mic de teme și sarcini diferențiate 
și didactice propuse elevilor;
3)Proces educațional la distanță care nu a 
permis participarea și implicarea tuturor 
elevilor;
4)Slaba motivație din partea părinților pentru
impicarea la nivel înalt a elevilor în procesul 
educațional la distanță;
5) Rezistență din partea unor cadre didactice 
privind  educația incluzivă.
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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 În gimnaziu se monitorizează continuu performanțele obținute în procesul de

dezvoltare și ajustarea planurilor operaționale la obiectivele strategice prin elaborarea:
-Raportului privind rezultatele evaluărilor naţionale în ciclul primar, examenelor de 
absolvire a gimnaziului;
-Proiect managerial 2020 -2021 – prezentat la Consiliul Profesoral, Proces verbal nr.1 
din 25.09.2020;
-Raportul (1-edu) de activitate al instituţiei la început de an şcolar;
-Raportul privind cadrele didactice din instituţie nr. 83 edu;
-Lista de evidență a cadrelor didactice si managerial ( listele de control);
-Raportului statistic la final de an despre numărul elevilor promovaţi/admişi după 
1septembrie pe cicluri de şcolaritate;
-Raport pentru anul de studii 2020-2021 prezentat la Consiliul profesoral,
-Listele cu referire la înmatricularea elevilor în clasele I-a ;prezentate la Consiliul 
profesoral,
 -Raportul privind realizarea Planului managerial anual al instituţiei privind
activitatea metodică şi de organizare a procesului instructiv ( proces -verbal nr.13 din 
18.06.2021 al Consiliul de administrație;
-Proiectul de dezvoltare strategică;
-Planul anual;
-Programe operaţionale;
-Note informative.

Constatări Activităţile planificate sunt orientate spre a măsura şi a estima progresele înregistrate 
de către cadrele didactice, dar şi pentru a elabora măsuri de corecţie şi de îmbunătăţire 
pe baze reale de cercetare prin monitorizare, analiză şi prognoză a activităţilor de 
învăţare pe tot parcursul întregii vieţi.
Administraţia documentează sistematic progresul în atingerea rezultatelor planificate, 
practicile de succes și modalitățile de abordare a problemelor prin asistențe la ore şi 
monitorizarea asistenților reciproce de către cadrele didactice.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
1,5

Indicator 4.1.2. Realizarea efectivă a programelor și activităților preconizate în planurile strategice și
operaționale ale instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor
Dovezi -Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2019-2020,

aprobat la ședința consiliului profesoral;
- Activități de realizare a ofertei școlii pentru disciplinele școlare 
și opționale:

 -Matematica distractivă;
 -Tainele comunicării;
 -Scrierea creativă;
 -Educația pentru sănătate;
 -Arta comportamentului moral;
 -Citid, învăț să fiu;
 -Matematica aplicativă.
 -Atelier de instruire la disciplina opțională la Educația 

pentru Socializare Juridică ( clasa a VIII, un cadru 
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didactic ) 20-23 iulie 2021;
- Activități organizate pentru elevii care participă la olimpiade, 
concursuri pe discipline de învățământ, examenele naționale;
-Activităţi extracurriculare, de cultură organizațională (excursii, 
vizite, mese rotunde de comunicare nonformală)
-Elaborarea, implementarea și monitorizarea realizarării 
eficiente a curriculum-ului școlar.
-Planificări de lungă durată la disiplinele școlare,
-Procese-verbale și materiale ale sedintelor tematice ale CP, 
C.metodice;
-Rapoarte, note informative, fișe de evaluare, autoevaluare;
-Planul de activitate al CE;
- Informații ce țin de realizarea controlului intern.
-Rezultatele examenelor pentru ciclul gimnazial pentru 5 a

Constatări Instituția realizează programele și activitățile din planurile 
strategice și operaționale.
Birocrația persistă și atrage după sine un volum mare de muncă.
Rezultatele examenelor pentru ciclul gimnazial pentru 5 ani arată 
că ,cu excepția anului școalar 2019-2020, artă nota medie 7,00, 
procentul calității 33,67%.
Olimpiada școlară a fost pentrecută în conformitate cu  restricțiile
privind COVID-19.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor: 1

Punctaj 
acordat:  2

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 -Actele aprobate de Consiliul de administraţie (conform Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a CA), sunt discutate la Consiliul profesoral;
-Registrul cu procese –verbale al CP,
- Registrul cu procese-verbale al CA,
-Proces - verbal a  CP nr .09 din  22 iulie 2021, „ Cu privire la rezultatele de 
absolvirea a ciclului gimnazial ” ;
-Regulamentul intern de funcţionare a gimnaziului  este afișat într-un loc vizibil;
- Pagina de Facebook a gimnaziului
-Elaborarea unui mecanism de monitorizare/automonitorizare a eficienţei 
educaţionale în instituţie;

 Rapoarte de activitate la nivel de cadru didactic, comisie, instituţie;
 Planuri ale CM, CP;
 Proceduri interne de monitorizare şi revizuire a planurilor;
 Analiza rezultatelor obținute la disciplină;
 Raportul de monitorizare a procesului educațional pe clase la toate 

disciplinele;
 Raport semestrial privind organizarea procesului educațional și realizarea 

curriculumului.
 Participarea în cadrul unui seminar și 9 ateliere de informare a proiectului 

MEC Guvernanța Democratică a școlii, mai-iulie 2021 , 3 manageri, 4 cadre 
didactice, părinți, elevi;

Constatări În instituție se promovează activități de informare a cadrelor didactice, părinților, 
asigurând modul transparent, democratic și echitabil cu privire la Politicile 
instituționale.

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

0,75 1,5

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 4.1.4. Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea instituției de
învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia
Dovezi  Reparația capitală a cantinei și dotarea blocului alimentar cu mobilier și ustensile

necesare ;
 Reparația capitală a sălii de sport;
 Dotarea cu mobilier nou cabinetul și laboratorul de chimie ;
 Mobilier pentru cabinetul de matematică;
 Mobiler pentru cabinetul medical;
 Dotarea a 3 cabinete cu televizoare .
 În cadrul proiectului ,, Sprijin social și educațional pentru copii romi de la treapta

preșcolară și primară pentru integrarea cu success în sistemul de învățământ 
general “, gimnaziul a fost dotat cu un laptop, un printer, 10 tablete ;

 12 laptopuri  au fost primite de la MECC pentru organizarea eficientă a 
procesului educațional la distanță ;

 Procurarea aparaturii audio ;
 Lista de achiziții ;
 Registrul de evidență a materialelor și echipamentelor;
 Acces la internet în toate auditoriile gimnaziului;

Constatări Procesul  educațional  este  organizat  utilizând  echipamente,  material   și  auxiliare
curricularer  necesare  aplicării  curriculumului  național  în  raport  cu  obiectivele  și
misiunea  instituției;Spațiile  gimnaziului  corespund  profilului  instituției  ;Dotarea
instituției cu mobilier cu TIC este la nivel .

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
2

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

În cadrul instituţiei sunt prezente echipamente, materiale curriculare, necesare 
curriculumului național pentru desfăşurarea activităţilor:
 de realizare a ofertei școlii pentru disciplinele școlare și opționale .
 fiecare cadru didactic are acces la literature didactică din biblioteca școlii și 

cabinetul metodic, calculatoare, laptopuri, proiectoare și material didactice care
sunt în gimnaziu și sunt necesare pentru activitățile formale sau non – formale 
ce le desfășoară cu elevii.

 laboratoarelor de biologie, chimie, fizică şi informatică sunt dotate cu 
echipamentul necesar, dar necesită modernizare;

 activităţi extracurriculare ( aparatura audio );
 activităţile secțiilor sportive din cadrul gimnaziului (echipamente sportive).
 Lista resurselor didactice.
 Lista de achiziții .
 Registrul de evidență a materialelor și altor echipamente.

Constatări În gimnaziul  procesul educaţional este organizat utilizând 
echipamente, materiale şi auxilire curricular necesare aplicării 
curriculumului naţional în raport cu obiectivele şi misiunea 
instituţiei;Cadrele didactice au acces liber la toate echipamentele 
necesare la toate echipamentele necesare procesului educațional.
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 Clasele sunt dotate  cu o tablă interactivă, 10  calculatoare, 4 televizore, 5 
proiectoare, 13 tablete, 24  laptopuri, în toate încăperile gimnaziului există rețea de 
internet prin cablu și WI-FI.

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  Contracte individuale de muncă;

 Contractul colectiv de muncă;
 Statele de personal completate;
 Registrul de ordine de bază;
 Registrul de ordine cu privire la personal;
 Dosarele angajaţilor privind angajarea, pregătirea de 

specialitate;
 Norma cadrelor didactice;
 Fișa postului;
 Liste de control;
 Fișe de autoevaluare pentru calcularea performanței ;
 Planul perspectiv de formare continuă;
 Documentația comisiei de atestare;
 Certificate și alte acte care atestă formarea continuă a cadrelor

didactice și manageria.
Constatări Gimnaziul  este  asigurat  cu  număr  sufficient  de  cadre  didactice  și  auxiliare  pentru

realizarea finalităților stabilite prin curriculum național.Instituția oferă ore opționale în
fiecare  clasă.Cadrele  didactice  dețin  portofoliul  professional  unde  se  regăsesc
certifitate  de  participare  la  cursuri,  seminare,  formări,  traininguri.Din  29  cadre
didactice, 3 nu dețin grad didactic.

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  Curiculum a fost adaptat la condițiile locale și instituționale în cazul copiilor cu
CES, la disciplinele opționale.

 15 PEI-uri
 Registrul alfabetic al elevilor din liceu;
  Dosarele elevilor;
 Cataloagele școlare;
 Regulamentul de ordine internă;
  Planul managerial anual aprobat de către directorul instituției;
  Schema orară a orelor opționale (Mapa dir. adj. pentru instruire);
 Orarul cercurilor (Mapa dir. adj. pentru educație);
 Catalogul activităților extrașcolare;

o Curricula la decizia școlii la disciplinele opționale.
o Cererile elevilor; Cererile părinților în ciclu primar. Listele elevilor.
o Plănuirea de lungă și scurtă durată la orele opționale.
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o Rapoartele prezente în instituţie.
o Cataloagele şcolare.
o Raport semestrial privind organizarea procesului educațional.

Constatări Curriculum Naţional se aplică şi se adaptează de către cadrele didactice în condiţiile 
gimnaziului.În fiecare clasă este predată o disciplină opțională în conformitate cu 
cererile părinților și a elevilor.În conformitate cu cererile părinților copii cu CES 
sunt evaluați de către colaboratori SAP Edineț , în conformitate cu concluzia 
specialiștilor este adoptat curriculum modificat sau curriculum adaptat.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
2

Total standard 6,00       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 -Fișe de asistență privind  Monitorizarea implementării și dezvoltării curriculumului 

școlar:
- Fișe de asistenă privind Monitorizarea elaborării proiectării didactice de lungă durată 
pentru anul curent de studii;Raport pentru anul de studii 2020-2021, Control tematic, 
Elaborarea proiectelor de lungă durată;
- Fișe de asistență privind Monitorizarea elaborării proiectării didactice a lecţiei sau 
pe unităţi de învăţare;
-Rezultatele evaluării  interne realizată  de către administrația gimnaziului;
-Rezultatele evaluării externe realizată de către DE a Consiliului Raional Edineț în 
timpul procesului educațional la distanță efectuat în baza ordinului DE nr. 134, din 
02.03.2021;
-  Rezultatele monitorizarea externeprivind  predarea  disciplinelor de studii prevăzute 
în planul cadrul pentru învățământul primar, gimnazial și liceal efectuat în baza 
ordinului DE , nr.133 din 02.03.2021
-Desfășurarea evaluărilor externe în clasele a VI( limba engleză ) , IX ( limba și 
literature română ș, limba și literatura rusă ) , efectuate în baza ordinilor DE, nr.4 din 
06.01.2021 și nr.171 din 31.03. 2021 și note informative cu privire la rezultatele 
desfășurării evaluărilor;
 -Fișa de evaluare de către specialiștii SAP a lucrului CMI,pedagogului de sprijin, 
psihologului efectuată în baza ordinului DE,nr.226 din 14.05.2021
-Fișe de autoevaluare completate de către cadrele didactice și manageriale;
Fișa de monitorizare efectuate de către DE pe data de 10.02.2021, cu privire la 
corectitudinea aplicării de către managerii instituțiilor de învățământ preuniversitar a 
prevederilor Regulamentului- cadru, cu privire la modul de stabilire a sporului pentru 
performanța cadrelor didactice din instituțiile publice de învățământ general din 
raionul Edineț ;
-întreţinerea paginilor gimnaziului în rețelele de socializare despre performanțele 
instituției ;
-fişele de observare în cadrul asistenţelor la ore;
-fișe de observare dirijată  și spontană a elevului cu CES ;
-baza de date cu referinţă la rezultatele elevilor ;

Constatări Monitorizarea responsabilă de către DE, în anul de studii 2020-2021, a avut un impact 
pozitiv în activitatea educațională. Analiza lecțiilor de către asistenți a ajutat 
profesorilor de a corecta metode, instrumente și strategiile.

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

1 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

 Compartimentul din Planul managerial anual al instituţiei privind activitatea 
metodică şi de organizare a procesului instructiv-metodic;

 Cadrele didactice din instituţie au participat la sesiuni de formare a 
formatorilor locali, la activităţile în care se promovează politicile curriculare 
instituționale coerente cu cele naționale,

 Cursuri G..Suite pentru educația din cadrul programului național de 
alfabetizare digital a cadrelor didactice, 2020 ;

 Planuri de perspective de formare continuă a cadrelor didactice la nivel de 
gimnaziu;

 Lista profesorilor pentru formarea continuă, 2021;
 Informație operațională  al necesarului de cadre pentru următorii 5 ani;

 Participarea în programul de asistență pentru predarea disciplinei opționale 
„Educație pentru Socializare Juridică” în clasele a VIII-a , formarea inițială a 
echipelor de predare comune formate din cadru didactic și polițist în cadrul unui 
atelier planificat pentru perioada 20-22 iulie 2021 .

o Diversificarea ofertei de opționale;
o Documentația comisiei de atestare;
o Certificate, alte acte care atestă formarea continuă a cadrelor didactice și

manageriale;

Constatări În Programul de Dezvoltare Instituțională și Proiectul managerial anual al instituției 
de învățământ sunt incluse programe și activități  de formare continuă a cadrelor 
didactice și auxiliare din perspectiva nevoilor individuale, instituționale și naționale.

 Fiecare cadru didactic și-a proiectat propriul traseu de dezvoltare profesională.
Nu toți profesorii au participat  la cursuri de formare continuă în ultimii 3 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 - Ordine de angajare a profesorilor (Cartea de ordine);

-Instituția deține:
-Laptopuri -24 ( 23- pentru activități și cabinetul de informatică, 1-pentru pedagogul 
de sprijin);
-Calculatoare- 24 ( 6 pentru activități administrative, 14 pentru cabinetul de 
informatică, 4 în cabinetele de clasă);
-Tablete -13 (pentru activități cu elevii)
-Table interactive-1
- Proiectoare -5
-Televizoare- 4
-Mijloacele informaționale sunt conectate la internet prin cablu și WI-FI;
-Registru de evidență a materialelor și echipamentelor.

Constatări Instituția  monitorizează  sistematic  și  eficient  utilizarea  resurselor  educaționale,
aplicarea strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul educațional.
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Se  aplică  strategii  didactice  interactive,  a  TIC,  fiin  monitorizate  prin  observări,
asistențe la ore ,  verificarea proiectelor didactice,  schimb de experiență a cadrelor
didactice , exemple de bune practice, studierea experienței avansate.

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  Proiectul managerial instituțional pentru anul de studii 2020-

2021;
  Planul de dezvoltare instituțională;
  Rezultatele asistențelor la ore (fișe de asistențe, notele 

informative a membrilor administrației liceului);
  Proiectele de lungă durată, aprobate la ședințele Comisiilor 

metodice și proiecte de scurtă durată în conformitate cu 
principiile educației centrate pe elev și pe formarea de 
competențe, în baza Curriculei la disciplinele școlare, Ghidului
metodologic și Reperelor metodologice;

 Planurile Comisiilor Metodice aprobate de către directorul 
instituției;

  Fișele de interasistențe (Mapa cadrelor didactice);
  Notele informative despre calitatea elaborării proiectelor
 Axarea pe standardele de eficiență a învățării, utilizarea 

tehnologiile informaţionale şi de comunicare adaptate la 
necesităţile tuturor elevilor, inclusiv ale elevilor cu cerinţe 
educaționale speciale.
 Mijloace TIC în dotarea instituției;
 Abordarea unei educații incluzive;

Constatări  Instituția  monitorizează  elaborarea  proiectelor  didactice  în
conformitate cu principiile educației centrate pe elev și pe formarea
de  competențe,  cu  valorificarea  curriculumului  predat  în  baza
Standardelor de eficiență a învățării.
Toate cadrele didactice au utilizat mijloace TIC în cadrul procesului
educațional la distanță.

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  Monitorizarea elaborării proiectării didactice de lungă durată pentru anul 

curent de studii;
 Asistenţe la ore: monitorizarea elaborării proiectării didactice a lecţiei sau 

pe unităţi de învăţare;
 Întruniri metodice organizate de DE Edineț ;
 Organizarea seminarelor metodice din perspective curriculumului 

modernizat și aplicarea strategiilor interactive;
 Participarea la stagii de formare continuă și realizarea schimbului de 

informație;
 Organizarea orelor de consultanță cu profesorii   care necesită consultanță;
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 Susținerea orelor publice și debrifarea lor de către profesori din Comisia 
metodică,directori adjuncți;

 Sprijinirea cadrelor didactice pentru obținerea gradelor didactice;
 Organizarea ședinței de lucru cu referire la acumularea, cuantificarea și 

recunoașterea  creditelor profesionale în baza hărții creditare;
 Raport pentru anul de studii 2020-2021: perfecționare prin grade didactice, 

prin lecții publice, cursuri de perfecționare, comunicări in cadrul 
seminarelor participări la diverse acțiuni de formare.

 Proiecte de lungă şi scurtă durată în baza standardelor de eficiență a 
învățării;

 Procese-vebale ale Comisilor metodice
 Potofoliile profesionale

Constatări Cadrele didactice elaborează proiecte didactice de lungă și scurtă durată în 
conformitate cu principiile educației centrate pe elev și pe formarea de competențe, în
baza Curriculumul-ui la disciplinele școlare, Ghidului metodologic și Reperelor 
metodologice.
Proiectele de lungă durată sunt discutate în cadrul ședinței Comisiilor Metodice, 
coordonate dedirectorul adjunct și aprobate de directorul gimnaziului. Pandemia de 
Covid-19 a bruiat semnificativ procesul de elaborare al proiectelor didactice .

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
            0,75

Punctaj acordat:
          0,75

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  Planul managerial instituțional aprobat de către directorul instituției;

  Proiectele de lungă durată coordonate/ avizate (Mapa profesorilor);

  Registrul evaluărilor sumative și semestriale;

 Cataloagele școlare;
 Raport de activitate  pentru anul de studii 2019-2020;2020-2021;
 Rezultatele obținute la examenele de absolvire a gimnaziului;
 Concursul republican ,,La izvoarele înțelepciunii” (faza raională ), 2 elevi 

mențiune ;
 Repartizarea elevilor după grupuri de risc;
 Rezultatele Testării naționale  cl. a IV-a la limba și literatur română și 

matematică, limba și literature română ( clasa alolingvă );
 Teste sumative la sfârșit de semestu I  în clasele a II – a, IV – a la limba și 

literature română , limba și literature rusă,matematică, la sfârșit de an școlar
în clasele  I și a III la  limba și literature română , limba și literature 
rusă,matematică ;

 Teste sumative de la direcția gimnaziului la sfârșitului semestrului I în 
clasele a V, VIII (la 2 discipline în fiecare clasă );

  Analiza rezultatelor evaluărilor externe în clasele a VI( limba engleză ) , 
IX ( limba și literature română  ,  limba și literature  rusă) , efectuate în baza
ordinilor DE, nr.4 din 06.01.2021 și nr.171 din 31.03. 2021 și note 
informative cu privire la rezultatele desfășurării evaluărilor;   inițiale, ale 
examenelor de absolvire a gimnaziului. Adoptarea obiectivelor strategice;

Constatări Administraţia monitorizează progresul în dezvoltarea elevului prin controale 
tematice,identificându-se problemele şi eventualele soluţii; Cadrele didactice 
evaluează rezultatele școlare în conformitate cu Standardele de eficiență a 
învățării; Referenţialul de evaluare;

Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și 
absolvirea în învățământul primar și secundar; Instrucțiunea privind „Managementul 
temelor pentru acasă înînvățământul primar, gimnazial, liceal”; Rapoartele elaborate de
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către administraţie denotă monitorizarea continuă a progresului;Pandemia cu Covid-19
a afectat semnificativ procesul de evaluare al rezultatelor 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  Planul de activitate al directorului adjunct pe educație

 Planificarea şi realizarea diferitor activităţi extracuriculare
Proiecte de lungă şi scurtă durată la dezvoltarea personală cu tematica respectivă;
 Săptămâna Siguranţei pe internet;
 Planul de activitate al cercurilor din gimnaziu;
 În parteneriat cu Biblioteca Publică Municipală Edineț  au fost petrecute 10 

activități extracurriculare ;
 În parteneriat cu Muzel Ținutului Natal, Edineț : 5 activități ;
o Rapoarte, note informative;
o Fotografii; Materiale audio-vizuale, filmulețe;

      o Proiecte educaționale
Constatări Proiectul managerial anual include planificarea activităților extracurriculare în 

concordanță cu misiunea școlii.
Campania online ,,Totul va fi bine!” a fost eficientă în perioada suspendării 
orelor în sălile de clasă;
Lunarul Siguranței pe Internet a inclus activități pentru elevi și părinți
 ( februarie 2021 );
Activități extracurriculare de succes din cadrul gimnaziul petrecute on-line sunt 
postate pe paginile gimnaziului în rețelele de socializare;

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
2

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  Dosarele elevilor;

  Cataloagele școlare;

  Regulamentul de ordine internă;

  Proiectul managerial instituțional pentru anul de studii 2019-2020;

  Boxa de sugestii pentru identificarea oricăror forme de discriminare

  Activități de Consiliere;

 Certificate și diplome la olimpiade/ concursuri;

 Recuperări  organizate  cu elevii  care au înregistrat  absențe în  cadrul  orelor
(cataloage școlare);

  Registrul cercurilor
Constatări Instituția organizează și desfășoară activități extracurriculare cu accent pe sprijinul 

individual pentru elevi, în concordanță cu misiunea școlii, cu obiectivele din 
curriculumul național și documentele de planificare strategică și operațională.
Pandemia de  Covid-19 a afectat acordarea sprijinului individual pentru toți elevii.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
1,5

Total standard   6,5        11,25
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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  Organizarea procesului educaţional utilizând echipamente, materiale şi auxilire 

curricular necesare aplicării curriculumului naţional în raport cu obiectivele şi 
misiunea instituţiei;

 Materiale şi echipamente didactice indicate în lista resurselor didactice, 
utilizate în timpul procesului educațional;

 Orarul de activitate a bibliotecii școlare;
  Orarul lecțiilor permite folosirea sălii de sport pentru toate clasele;
 Acces în sala de sport în conformitate cu orarul secțiilor sportive ;
  Planul de activitate al instituției aprobat de către directorul instituției;
 Panouri informative;
  Pagina pe Facebook a gimnaziului;
 Sala de festivități;
  Teren sportiv funcțional;
 Centrul de resurse pentru copiii cu CES dotat;
  Planul de activitate al cercurilor;
 Spaţii corespunzătoare  disciplinelor şcolare.

Constatări Gimnaziul asigură accesul elevilor la resurse educaționale pe toată perioada procesului 
educațional. Din cauza pandemiei Covid-19 au fost sistate lecții în cabinete de fizică și 
chimie, dar toate materialele au fost folosite la lecții în clase. Cabinetul de informatică 
se utilizează pentru lecții de informatică în ciclu gimnazial și lecții de educație 
tehnologică ( Modulul: Educație digitală) în ciclu primar.  Sala de festivități în anul 
2020-2021 a fost folosită ca clasă pentru a respecta norma de distanțare socială în clasă 
cu 38 de elevi ( la decizia părinților și elevilor ).
Gimnaziul asigură în mare măsură accesul elevilor la resurse educaționale, activizează 
participarea copiilor și părinților în procesul decisional privitor la optimizarea resurselor 
în cadrul ședințelor cu părinții, ședințelor Cosiliului elevilor și luarea în considerației 
opiniei elevilor.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
2

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

 Raport cu privire  la rezultatele academice a elevilor ;
 Oferta participanților la olimpiadele școlare raionale;
 Activitățile de lucru ale profesorilor cu aceștia, delegate prin ofertă;
 Planul anual de activitate al Instituției;
 Raport pentru anul de studii 2020-2021 ;
 Cataloagele școlare;
 Mapele Comisiilor Metodice;
 Dosare personale ale elevilor
 Ordin cu privire la numirea administratorului Sime, ordinul nr. 47 din 10.09. 

2020;
 Ordin cu privire la colectarea datelor cu referire la testările naționale și 

examene,sesiunea 2021, ordinal nr. 107 din 25.05 2021;
o Diplome
o         Baze de date a copiilor cu CES.

o Bază de date SIME.
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Constatări Gimnaziul deține informații  privind performanțele elevilor. Sunt discutate și 
analizate regulat în cadrul diferitor ședințe ,totalurile concursuriloe școlare și a 
rapoartelor semestriale și anuale cu privire la rezultate academic ale elevilor . Prin 
ECD este monitorizat progresul elevilor din ciclul primar. Se necesită completarea
permanentă a bazei de date privind performanțele elevilor la nivel de școală.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
1,25

Indicator 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a succesului
elevului/ copilului
Dovezi  Diplome decernate elevilor la concursurile organizate/ desfășurate nivel 

raional/ republican/ internațional;
 Participare la olimpiadele raionale (diplome);
  Procesele- verbale cu rezultatele olimpiadelor pe discipline;
  Diplome acordate elevilor la sfârșitul anului de studii;
  Promovarea elevilor (Ordinul nr. 26 din 31.05.2021);
 Crearea posibilităților de manifestare a potențialului creativ al elevului 

prin activități formale și non-formale.
 Participarea / certificarea elevilor in cadrul unor proiecte , activități de 

instruire nonformală;
 Succesul este motivat cu diplome, ordine de mulțumire.

Constatări Activitățile de predare-învățare-evaluare se axează pe Standardele de eficiență a 
învățării, care permit analiza echitabilă și validă a rezultatelor elevilor;
Panouri cu toate rezultatele elevilor obţinute la concursuri de orice nivel.
Proiecte educaționale implementate pe parcursul anului 2020-2021, au pus în 
valoare potențialul creativ al elevilor.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
0,75

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 4.3.4. Încadrarea  elevilor/  copiilor  în învățarea  interactivă prin cooperare,  subliniindu-le
capacitățile de dezvoltare individuală, și consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ [partea
finală de după ultima virgulă nu se referă la IET]
Dovezi  Portofoliul comisiei metodice;

 Fișele de asistențe la ore indică dotarea cu TIC a cabinetelor școlare și 
posibilitatea utilizării interactive și cooperantă a resurselor;

 Paginile gimnaziului pe rețelele de socializare
 Comisiile Consiliului Elevilor:
Comisia pentru Învățământ,Comisia  Disciplinară,Comisia  Culturală, Comisia 
Sanitară, Comisia de Tutelă,Comisia pentru Gospodărie,Comisia Socială, 
Comisia pentru Sport, Comisia Informațională.

Monitorizarea activității individuale, eficiente a elevilor în cadrul învățării 
interactive prin cooperare;

 Activitățile de formare a profesorilor și activități sportive cu elevii în cadrul 
acordului  de colaborare privind introducerea fotbalului în 
cadrul instituției cu Federația Moldovenească de Fotbal din 
12. 08.2020

 Proiecte didactice și produsele proiectelor elevilor realizate în cooperare cu 
Muzeul Ținutului Natal Edineț și Biblioteca Raională pentru copii sub 
genericul ,,Lecția Altfel “,foto-video ;

 Portofolii ale elevilor;
Constatări Gimnaziul se implică în încadrarea elevilor în învățarea interactivă prin cooperare cu
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partenerii educaționali.
ECD-ul, CDȘ, Curricula 2019, implică încadrarea avansată a elevilor în învățarea 
interactivă prin cooperare.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
      1,5

Total standard 3,25       5,75

Dimensiune IV Puncte forte Puncte slabe
1. Organizarea procesului educațional 
în raport cu obiectivele și misiunea 
gimnaziului, asigurarea învățământului
eficient formativ performant în 
concordanță cu specificul școlii.
2.Dotarea instituției cu materiale 
didactice.
2.Dotarea instituţiei cu materiale de 
sprijin(echipamente, utilaje, 
dispozitive, ustensile;)
3. Asigurarea accesului elevilor la 
resursele educaționale, la servicii de 
sprijin pentru dezvolare fizică, psihică 
şi emoţională: centrul de resurse, 
serviciul psihologic şcolar.
2) Instruirea/formarea continuă a 
personalului didactic şi didactic 
auxiliar în domeniul managementului 
educațional si instituțional.
5. Instruirea, formarea continuă a 
părinților pentru aplicarea procedurilor
legale în organizarea instituțională în 
toate domeniile inclusive de 
intervenție în cazurile de abuz, 
neglijare, violență.
6.Implicarea în proiectul “Sprijin 
social și educațional pentru copii romi 
de la treapta preșcolară și primară 
pentru integrarea cu success în 
sistemul de învățământ general” și 
implimentarea activităților proiectului 
a avut un impact major pozitiv asupra 
elevilor de etnie romă, care au fost 
școlarizați conform vârstei.
7. Acces la informație prin intermediul
internetului.
8. Planificarea şi realizarea diferitor 
activităţi școlare și  extraşcolare de 
prevenire şi combatere a violenţei în
şcoală cu/fără implicarea părinţilor sau
a altor reprezentanţi ai comunităţii.
specificul școlii;

1)Pandemia cu Covid-19 a 
afectat
semnificativ procesul de 
predare-
învățare-evaluare.
2)Scăderea interesului pentru
învăţare și implicare din partea unor
elevi;
3)Volum mare de teme și sarcini
didactice propuse elevilor;
5)Proces educațional la distanță care
nu a permis participarea și 
implicarea tuturor elevilor, din 
cauza insuficienței financiare ale 
părinților.

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

 Statutul Instituției Publice gimnaziul Edineț prevede ca aceasta să elaboreze și
implementeze politica de protecție a copilului,;

 În  Regulamentul  intern  de  funcționare  al  instituției,  se  regăsesc  prevederi
pentru combaterea cazurilor ANET;

 În  planul   managerial  anual,  pentru  anul  de  studii  2020-2021,  discutat  la
ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 25 septembrie ;

 Serviciul psihologic conține un plan al activităților serviciului respectiv;
 Sunt planificate activități de consiliere psihologică pentru elevi;
 Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază:
Aplicarea  procedurii  legale  de  organizare  instituțională  și  de  intervenție  a
lucrătorilor instituției în cazurile de ANET și asigurarea cu servicii de consiliere și
orientare în domeniul interrelaționării genurilor se realizează prin:

1. Boxa pentru raportarea cazurilor ANET; Panoul informativ;
2. Notă informative cu privire la activitatea Serviciului psihologic pe anii de

studii precedenți;
3. Registru  de  evidență  a  sesizărilor  privind  cazurile  suspecte  de  abuz,

neglijare, trafic al copilului, din 2013;
4. Plan de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar pentru anul de

studii 2020-2021;
5. Raport privind evidența sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exploatare,

trafic, 2019-2020, 2020-2021;
6. Plan  de  intervenție  în  cazurile  de  ANET  este  suplinit  cu  Planul  de

activitate a Grupului de lucru intrașcolar;
7. Fișele de post ale angajaților, a diriginților de clasă;
8.  Curriculum disciplinei Dezvoltare personală;
9. Registrul de evidență a fișelor de sesizare 2019-2020, 2020-2021
10. Registrul de evidență a elevilor din grupul de risc, pentru anul 2019-2020;

2020-2021;
11. Training „Să creștem fără violență”, organizat anual de către psihologul

gimnaziului;
12. Training  “Эффективное  общение для предотвращения насилия»  în

parteneriat  cu  central  DEMOS,  desfășurate  în  cadrul  companiei
mondiale  ,16  zile  de  acțiuni  împotriva  violenței  în  bază  de  gen  04-19
noiembrie 2020;

13. Informarea cadrelor didactice și personalul auxiliar  cu Ordinul nr. 77 din
22.02.2013 cu privire la ANET,  (informare contra semnătură a tuturor
colaboratorilor instituţiei).

Constatări Angajații gimnaziului sunt obligați să sesizeze toate cazurile de discriminare, abuz
sau neglijare a copiilor prin ordin și obligațiunile din fișa postului.

1. Consilierea părinților și a cadrelor didactice a fost furnizată în baza procedurii
ANET, încurajați de către psihologul școlar.

2. Realizarea  planificărilor  incluzând dimensiunea  echitate  de gen,  prevenirea
discriminării de gen;

3. Asigurarea serviciilor  de consiliere  şi  orientare  în  domeniul  comunicării  şi
interrelaţionării genurilor

4. Asigurarea spaţiilor şcolare adecvate particularităţilor de gen;
5. Aplicarea  de către  personalul  didactic  şi  didactic  auxiliar  a  metodologiilor
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care încurajează
6. Participarea  echitabilă  atât  a  fetelor  cât  şi  a  băieţilor  în  cadrul  procesului

educaţional;
Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
              0,75

Punctaj acordat:
      1,5

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării cadrelor
didactice în privința echității de gen
Dovezi Dovezi de participări ale cadrelor didactice la stagii/ ateliere/ formări profesionale

cu tematici ce țin de echitatea de gen;
 Certificate de formare, cu tematici care includ aspectul echității de gen
 Participarea anuală în implementarea programului “Cum să crești ca o fată”

organizat de Centrul de Sănătate a Tinerilor SALVE, martie 2021
 Training “Educație de gen” în cadrul proiectului “Sprijin social și educațional

pentru  copii  romi  de  la  treapta  preșcolară  și  primară  pentru  integrarea  cu
success în sistemul de învățământ general”, 23 martie 2021

 Activități  cu elemente de training,  realizate  de către psihologul liceului,  în
cadrul direcției de activitate prevenție/ profilaxie;

 Garderoabe separate la sala de sport;
 WC amenajate pentru ambele genuri.

Constatări  Formarea cadrelor didactice în domeniul echităţii de gen prin implicarea în
proiecte locale, rationale.

 Gimnaziul asigură spațiile școlare adecvate particularităților de gen.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
1,5

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  5.1.3. Realizarea  procesului  educațional  –  activități  curriculare  și  extracurriculare  –  în
vederea formării  comportamentului  nediscriminatoriu în raport  cu genul,  cu învățarea  conceptelor-
cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen
Dovezi  Discuţii cu cadrele didactice

 Cadrele  didactice  demonstrează  comportament  nediscriminatoriu  în
raport cu genul

 Informația reflectată în rapoartele diriginților
 Informație obținută din discuții cu cadrele didactice, părinți, elevi;
 Feedback-ul din partea elevilor, părinţilor.

Constatări  Cadrele didactice aplică în procesul educațional metodologii didactice care
încurajează, sprijină și stimulează participarea echitabilă atât a fetelor cât și
a băieților

 Părinții și elevii participă la activitățile cu teme privind echitatea de gen,
sesizează și acționează împotriva prejudecăților și stereotipurilor de gen.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
1,5

Total standard 2,25    4,50

Dimensiune
V

Puncte forte Puncte slabe
1. Asigurarea serviciilor de 1. Oferta educațională  pentru activitățile 
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consiliere şi orientare formare a 
cadrelor didactice în privința 
echității de gen.
2. Implicarea scăzută a părinţilor 
şi a comunităţii în activităţi cu 
teme privind echitatea de gen.
în domeniul comunicării şi 
interrelaţionării genurilor;
3.  Realizarea planificărilor 
incluzând dimensiunea echitate de 
gen;
4. Organizarea activităţilor 
curriculare şi
extracurriculare de promovare a 
echităţii de gen;

de formare a cadrelor didactice în 
privința echității de gen la nivel 
republican, raional,  este insuficientă

2. Implicarea scăzută a unor părinţi şi a 
partenerilor educaționali în activităţi cu 
teme privind echitatea de gen.

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

-Baza materială corespunzătoare capabilă să 
asigure un învățământ eficient, formativ-
performant, înconcordanță cu specificul 
școlii;

- Existenţa unui colectiv de cadre didactice cu
pregătire profesională foarte bună.

- Acces la informaţie prin intermediul 
internet-ului.

- Existenţa  laboratoarelor de chimie, 
biologie, fizică și dotarea cu mobilier nou.

- Existența unui Centru de resurse pentru 
copii cu CES.

- Serviciul psihologic în gimnaziu;

- Comunicarea on-line in cadrul comunitatii 
școlare.

-Bază materială bună care permite 
desfășurarea unui proces educațional modern,
de calitate;

-Pagini pe rețelele de socializare;

- Tradiţii ale şcolii;

- Grupuri de lucru și comisii care își 
desfășoară

activitatea la un nivel înalt;

-Organizarea alimentației elevilor într-o 
cantină școlară îngrijită;

-Organizarea serviciilor de transportare a 
elevilor din localitățile vecine;

- Lipsa interesului pentru învăţare din partea

unor elevi.

-Volum mare de responsabilităţi la cadrele

didactice şi manageriale;

-Pierderea elevilor cu potenţial intelectual la

etapa de trecere de la treapta de şcolaritate

primară spre treapta liceală;

-Neimplicarea unor cadre didactice atât în

propria dezvoltare profesională, cât şi în

actul educaţional şi decizional;

-Lipsa manualelor la unele disciplini şcolare,

sau neracordarea conţinuturilor din curricula

modernizată la manualele actuale;

-Uzura fizică şi morală a unor materiale

didactice existente în gimnaziu;

-Venituri extrabugetare mici.
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Oportunități Riscuri
-Posibilitatea dezvoltării unor proiecte 
educaţionale;

-Diversificarea ofertei de formare continuă a

personalului didactic prin multiple forme;

-Posibilitatea modernizării centrului de 
resurse pentru copiii cu CES;

-Creşterea accesului la surse de informare,

diversificarea acestora;

-Existenţa posibilităţii de a aplica pentru 
realizarea de proiecte educative, recunoscute 
la nivel naţional.

-Dezvoltarea unor parteneriate cu asociații 
care

promovează acțiunile de voluntariat.

-Scăderea populaţiei şcolare cu implicaţii

asupra normării personalului didactic şi a

reţelei şcolare;

- Preocuparea în mică măsură a părinţilor în

educaţia şi instruirea propriilor copii în 
special a celor de etnie romă;

- Scăderea interesului pentru profesia

didactică;

- Scăderea interesului pentru lectură;

-Creşterea efectivului de elevi pe clase, care

îngreunează aplicarea metodelor interactive,

lucru în grup;
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-fiffid."l" f""d*ilor financiare alocate

pentru institulia de invdldmint;

Pandemia cu Covid-l9;

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor

Anul de studiu
2020 -2021

Standard de calitate Punctaj maxim
Autoevaluare' Puncte Nrvet rerrrL'4r-E,
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3.2 I
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4.3 7
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100Total

Semnitura directo rului gimnaziului
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