


Date generale

Raion/ municipiu Edineț
Localitate Satul  Gașpar
Denumirea instituţiei Instituția Publică gimnaziul Gașpar
Adresa Satul Gașpar, r-nul Edineț
Adresa filiale
Telefon 024693492,  
E-mail gimgaspared@gmail.com
Adresa web
Tipul instituţiei gimnaziu
Tipul de proprietate statut
Fondator/ autoritate administrativă Consiluil Raional Edineț
Limba de instruire Limba română
Numărul total de elevi 103
Numărul total de clase 7
Numărul total cadre de conducere 2
Numărul total cadre didactice 8
Program de activitate 1 schimb
Perioada de evaluare inclusă în raport Anul de studii 2020-2021
Director Gribincea Larisa

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 - Statutul de organizare și funcționare a Instituției, aprobat la ședința Consiliului 

Profesoral, procesul verbal nr.3 din 21.10.2014;  avizat de Ministerul Educației al 
R. Moldova la data de 29.10.2014, înregistrat de Ministerul Justiției al Republicii 
Moldova nr. 6920 din 7 nioiembrie 2014. 
-Act de recepție a instituției de învățământ către anul 2020-2021
-Schema de evacuare a elevilor/ copiilor și personalului în cazuri de situații 
excepționale; 
-Autorizația sanitară de funcționare a instituției nr.330/304, eliberată la 05 
octombrie 2012 valabilă până la 11.12. 2022
-Autorizație sanitar -veterinară de funcționare, seria AS1 VF 0015565 VF DIN 19 
decembrie 2017, fără termen
-Pașaportul sanitar  2020
- Registru de evidență a securității muncii angajaților;
- Registru de evidență a instructajelor de securitate electrică la I grupă
- Elaborarea meniului model 10 zile, meniul zilnic
- Controlul medical al angajaţilor – 15 angajați ai instituției de învățământ.
- Controlul medical al elevilor din clasa I până la 01.09.2020
- Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor.
- Fișa de dezvoltare psihopedagogică a elevului
- Ordin cu privire la desemnarea persoanei responsabilă de organizarea, 
coordonarea și controlul aplicării măsurilor de prevenire a infecției Covid-19,    
nr.05 din 22.08.2020
- Ordin cu privire la desemnarea persoanei responsabile de monitorizarea stării de 



sănătate a angajaților și a elevilor, nr.06 din 22.08.2020
        

- Cu privire la discutarea Hotărârii nr. 26 din 21 august 2020 Comisia Națională
Extraordinară de Sănătate Publică,   consiliul profesoral nr.1 din 22.08.2020
- Instrucțiunea privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea
activității instituției de învățământ în contextual epidemiologic Covid-19, adunare
de părinți , procesul verbal nr.1 din 28.08.2020
-  Cu  privire  la  discutarea  și  aprobarea  planului  de  acțiuni  privind  respectarea
cerințelor sanitare pe timp de pandemie de Covid-19, consiliul administrativ 
nr.01 din 24.08.2020 

              

Constatări   Administrația gimnaziului deține documentația tehnică, sanitaro-igienice și 
medicale și monitorizează permanent respectarea normelor sanitaro-igienice,            
Elaborează  meniului model 10 zile, meniul zilnic
Aplică măsurile de protecție, discută și aprobă  planul de acțiuni privind respectarea
cerințelor sanitare pe timp de pandemie de Covid-19 pe parcursul anului de studii 
2020-2021
Dispune de carnete medicale ale tuturor angajaţilor cu examen medical şi instruirea
igienică. Serviciul medical din instituție dispune de registrul cu date despre starea
de sănătate a elevilor și angajaților.

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 - Instituția de învățământ a colaborat cu autoritatea publică locală, cu respectarea 

atribuțiilor stabilite de lege pentru fiecare parte, pentru asigurarea securității și 
siguranței elevilor, cu comisarul de poliție, cu Direcția  Situații Excepționale
- Elaborarea Fișei de post, consiliul administrativ nr. 02 din 11.09.2020 

              

- Graficul de serviciu al paznicului, îngrijitorilor de încăperi, consiliul administrativ 
nr.01 din 24.08.2020 

              

- Gard, poartă, cameră video  
- Ordine cu privire la avertizarea elevilor despre regulile de securitate  la activitățile
școlare, extrașcolare, întreceri sportive locale și raionale, vacanța. Ordinul nr.14 din
07.09.2020
- Planul de evacuare aprobat de directorul  instituției
- Chestionare pentru elevi/părinți. cl. VI-a,  tema: ”Relația părinte- copil”  
25.05.2021 , 12 părinți,  cl.I –a ”Prima zi de școală” 01.09.2021, 14 părinți
cl.II-a ” Relația părinte școală.” 12 părinți
 - Graficul de serviciu al profesorilor  în sala de mese, consiliul administrativ 
nr. 01 din 24.08.2020 

              

- Registrul de evidență a vizitatorului  
- Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane octombrie 2020

Instituția deține toate actele referitoare la pază și asigură integral securitatea 
instituției și a elevilor. La consiliul administrativ  a fost aprobat graficul de serviciu 
al paznicului , îngrijitorilor de încăperi, al profesorilor  în sala de mese, fișa postului
La 01.09.2020 polițistul de sector a fost prezent în fiecare clasă citindu-le regulile 
de securitate, de circulație.

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
 0.75

Punctaj acordat:
0.75



Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/orar al activităților echilibrat și flexibil
Dovezi - Orar echilibrat, flexibil,  consiliul administrativ  nr. 02 din 11.09.2020,  

- Testele de evaluare sunt repartizate uniform, nu mai mult de 1 per zi, stipulate în 
graficul evaluărilor,  consiliul administrativ  nr. 02 din 11.09.2020,  
- Orarul sunetelor reglementar, consiliul administrativ  nr. 02 din 11.09.2020, 
- Orarul orelor de recuperare din martie – mai 2021, consiliul administrative nr.11 
din 11.05.2021 

Constatări  Instituția deține un orar al sunetelor reglementar, orar echilibrat și flexibil, 
respectând cerințele de proiectare a activităților pentru toți elevii .
Testele de evaluări au fost  repartizate uniform, nu mai mult de 1 per zi, stipulate în
graficul evaluărilor.
Pe parcursul anului de studii, din cauza studierii la distanță, nu a fost respectat 
graficul repartizării uniforme a evaluărilor

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare   conform  criteriilor: 
1

Punctaj acordat: 
1

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  -  14 clase sunt dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar și gimnazial,  a 

câte 15-17 locuri(13-17 elevi în clasă) în dependență de numărul elevilor în clasă , 
170 bănci și 340 scaune în instituție
- În cabinetul CES - 6 mese copii stânga și 6 mese copii dreapta (colorate )
28 calculatoare,4 televizoare, 3 tablete, tablă interactivă, proiector, masă de tenis 
 - Registrul clasei,
- Portofoliul clasei

Constatări Instituția de învățământ asigură fiecărui elev un loc de lucru în bancă corespun-
zător taliei sale, acuității vizuale și auditive.
În treapta primară bancile se dau anual prin rotaţie conform vârstei și înălțimei 
elevilor. În treapta gimnazială  elevii mai scunzi, slabi văzători sunt așezați în 
primele bănci.  
În contextul epidemiei COVID-19 fiecărui elev i s-a oferit spațiu la distanța de 
1 m, elevii fiind așezați câte unu în bancă.  

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
0.75

Punctaj acordat: 
0.75

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

igienice: săpun cremă lichid- 14 sticle a câte 5 litri, săpun solid – 80 bucăți, 
dezinfectant rapid al mâinilor – 40 sticle a câte 5 litri și suprafețelor – 10 a câte 10 
litri, soluție antibacteriană 70 %  alcool CASTRAVETE- 30 sticle de 1 litru, 
antibacterial Hand Sanitizer- 18 sticle a câte 1 litru
-  28 calculatoare, 4 televizoare, tablă interactivă, proiector, 3 tablete
- echipament sportiv, masă de tenis la educația fizică
-laboratorul  de  chimie,  fizică  asigurat  cu  dispozitive,  ustense,  utilaje  în
corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate
- Registrul de inventariere



Constatări  Instituția asigură cu material de sprijin echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile 
și materialele de sprijin pentru laboratorul de fizică și chimie, biologie, 
informatică, sala de sport conform parametrilor sanitaro-igienici, termenelor de 
valabilitate, cerințelor de securitate și normelor sanitare.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform 
criteriilor: 
 0.75

Punctaj
acordat: 
0,75

Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund 
normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul 
elevilor/ copiilor*(după caz)
Dovezi -  Bloc alimentar renovat, 80 locuri, 11 lavoare, 2 uscătoare  electrice pentru mâini  

5 dozatoare
-  Pașaport sanitar, 2020
- Cartele tehnologice.
- Lista produselor interzise.
- Fișa examenului medical al angajatului cantinei, examenul medical din 28.07.2021
- Instrucțiunea privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de
învățământ general (HG nr. 722 din 18.07.2018)
- Registrul de evidență a materiei prime rebutate
- Registrul de rebutare a bucatelor gata
- Registrul de evidență a temperaturii în frigider și congelator.
- Frigider.
- Congelator.
 - Ordin cu privire la organizarea alimentației copiilor și crearea comisiei de 
brocheraj , nr 03 din 12.08.2020
- Ordin cu privire la desemnarea persoanei responsabile de primirea produselor 
alimentare de la agenții economici, nr.13 din 04.09.2020

Constatări  Instituția de învățământ dispune de bloc alimentar renovat în anul 2018 și spații 
pentru prepararea și servirea hranei care corespunde normelor sanitare în vigoare 
privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor cu 80 locuri,  
s-au alimentat -45 elevi din ciclul primar.
 În contextual situației epidimiologice COVID-19 elevii au stat la masa repartizați 
câte 1

Pondere și
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0.75

Punctaj
acordat: 
0.75

Indicator 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, 
funcționalitate și confort pentru elevi/ copii

Dovezi - Gimnaziul dispune de blocuri sanitare în incinta gimnaziului la nivelul I și 
nivelul II,  și în curtea școlii separate pentru băieți și fete, profesori, 11 lavoare 
dotate cu 5 dozatoare, 2 uscătoare electrice pentru mâini.
-  Panou  informativ  Reguli de spălare pe mâini
 

Constatări Instituția este  dotată  cu  blocuri  sanitare  (toalete,  lavoare   dozatoare,  uscătoare
electrice)  și  respectă  în  totalitate  normele  de  accesibilitate,  funcționalitate  și
confort ale acestora.
Blocurile sanitare sunt dotate cu apă, săpun, uscătoare electrice, dozătoare pentru
săpun  lichid  și  sunt  igienizate  cu  regularitate,  respectându-se  criteriile  de
siguranță, funcționalitate și confort ale acestora.  



Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
 0.75

Punctaj
acordat:
0.75 

Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă
- -Instituția are:

 2 intrări, 
- mijloace antiincendiare, 6 stingătoare la nivelul I și II, ladă cu nisip, lopată, 
căldare,
-2 panouri antiincendiare,
- marcaje informaţionale privind acţiunile elevilor și a personalului în caz de 
incendiu. 
- Schema de evacuare a elevilor și a personalului  în cazuri de situaţii 
excepţionale la nivelul I și II
 - Ordin cu privire la persoana responsabilă de starea antiincendiară, nr. 10 din 
03.09.2020
- Ordin cu privire la aprobarea măsurilor de protecție civilă și antiincendiară, 
nr.11 din 03.09.2020  
- Ordin cu privire la organizarea și desfășurarea Zilei Protecției civile, nr. 30  din
15.05.2021

Constatări  Instituția dispune de mijloace antiincendiare și de ieșiri de rezervă, panouri 
antiincendiare, marcaje informaţionale privind acţiunile elevilor și a personalului
în caz de incendiu, schema de evacuare a elevilor și a personalului  în cazuri de 
situaţii excepţionale la nivelul I și II
Elevii se instruiesc periodic cum să acţioneze în caz de incendiu.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare    conform criteriilor:
  1 

Punctaj acordat:  
1

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  - Listele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității în școală pe 

parcursul anului de studii, în catalogul fiecărei clase, la orele de fizică, chimie, 
educație fizică, educație tehnologică.
- Proiecte didactice la disciplinile menționate în Plan-cadru de realizare și 
formarea deprinderilor de comportament responsabil în situații de risc și la 
disciplina Dezvoltarea Personală
- Panou de afișaj.
- Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane, 19 --25.10.2020
- Săptămâna mondială pentru siguranța rutieră, 22 -- 27.04.2021
- Poze de la activități.

Constatări    Profesorii, diriginții de clasă desfășoară cu elevii activități ce vizează învățarea 
și respectarea regulilor de circulație rutieră și respectarea regulilor de circulație 
rutieră, de prevenire a situațiilor de risc (inundații, incendii, cutremure) și de 
acordare a primului ajutor.
În condițiile pandemiei COVID – 19, Ziua Protecșiei Civile s-a organizat în 
cadrul oreleor de Dezvoltare Personală.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor:
 0.75

Punctaj acordat: 
0.75

Total standard    
7.5



Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice 
și psihice a fiecărui elev/ copil
Domeniu: Management
Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare
cu familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției
elevului/ copilului și de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile
ANET
Dovezi  - Ordinul nr.13 din 04.09.2020 „Cu privire la protecția copiilor față de abuz, 

neglijare, exploatare și traffic al copilului”.
- Ordine cu privire la securitatea vieții copiilor în timpul vacanțelor nr. 14 din 
07.09.2020, nr. 17 din 21.10.2020, nr.19 din 14.12.20, nr.21 din 01.03.2021, 
nr.28 din 27.04.2021, nr.31 din 18.05.2021
- Procese verbale ale ședințelor cu părinții, elevii.
 ”Existența fără violență”, clasa I-a, procesul-verbal nr.4 din 05.03.2021
”Avem dreptul să trăim într-o lume fără violență”, clasa II-a, procesul verbal
 nr. 03 din  18.12.2020 
”Spune NU!!! Violenței în școală, acasă și în societate, clasa V-a, procesul verbal
nr.03 din 18.12.2020
”Efecte ale violenței domestic asupra personalității copilului”, clasa VI-a, 
procesul verbal nr. 02,  decembrie 2020
”Copiii sunt comorile vieții. Spunem nu violenței!”, clasa VIII-a, procesul verbal 
nr. 03 din 17.12.20
”Violența asupra copilului în familie. Consecințele violenței asupra copilului”, 
procesul verbal nr.02 din 24.12.2020, adunare generală de părinți
- Raport privind evidența sesizărilor privind cazurile ANET semestru I și II, anul 
de studii 2020-2021
- Convorbire cu APL, asistentul social, SAP, polițistul de sector, specialiști 
pentru protecția drepturilor copilului, Edineț ”Consecințele violului asupra elevei 
din clasa VIII-a”

 
Constatări Administrația gimnaziului colaborează permanent cu familia,  SAP autoritatea 

publică locală, polițistul de sector, casa de cultură, medicul de familie, asistentul 
social, în sensul  protecției elevului și de informare a lor în privința procedurii 
legale de intervenție în cazurile abuzurilor, violenței.

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  - Ședintă generală cu părinții cu subiectul: ”O școală prietenoasă copilului – 

factorul decizional al educației. ”, procesul verbal nr. 04 din 29.05.2021 
- Ședința cu părinții în cl. I ”O colaborare cu părinții altfel” mai 2021.
Clasa II-a ”Rolul cheie al părinților în educație”, martie 2021
Clasa III-a ”Meseria de părinte – a fi sau a nu fi părinte model”, proces verbal 
nr.03 din 25. 12.2020
Clasa V-a ”Familia și școala: partener în educarea și formarea copilului”, 
februarie, 2021
Clasa VI-a ”De la greutăți la reușită, relații de prietenie ale școlarului”, procesul-
verbal nr.03 din19.02.2021



Clasa VII-a ”Părinții sunt alături de copii săi”, procesul verbal nr.4 din 21 mai 
2021
Clasa VIII-a ”Succesul și insuccesul școlar. Părinții și profesorii în fața 
catalogului” , procesul verbal nr.04 din 26 februarie 2021
- Ședință la Comisia Consiliere și Dezvoltare Personală, tema: ”Valorificarea 
dimensiunilor școlii prietenoase copilului în managementul calității”, procesul 
verbal nr. 4 din19.04.2021
 - Ordinul nr.08 din 02.09.2020 ” Cu privire la desemnarea comisiei 
multidisciplinare intrașcolare”

Constatări  Instituția dispune de personal format pentru aplicarea procedurii legale  de 
intervenție a angajaților în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 
copilului, de susținerea comunității (servicii de sprijin familial, asistență 
parental)   pentru asigurarea protecției fizice și psihice a copilului.
S-a motivat părintele de a oferi necondiționat timp, dragoste, întelegere copilului 
său. S-a îmbunătățit relația școală- părinte, părinte -elev,elev - școală. S-a 
motivat părintele pentru a participa mai activ în viața copilului, s-a micșorat 
riscul eșecului școlar, s-a ridicat reușita școlară a elevilor.

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 - Dosarele personale ale elevilor.

- Plan educațional individualizat, discutat la comisia metodică nr.01 din 
09.09,2020 și  aprobat la consiliul administrative nr.02 din11.09.2020
- Plan de activitate a Centrului de resurse discutat la CP nr. 02 din 08.09.2020 și  
aprobat la CA nr. 02 din 11.09.2020
- Registrul clasei
- Procese verbale ale ședințelor cu părinții
- Fotografii de la activități
- Diploma de participare la organizarea expoziției ” Toamna de aur”, 25.11.2020,
”Iarnă, iarnă dragă iarnă” 18.12.2020  ”Mărțișor”, 01.03.2021
 - Organizarea Zilei Europei,  mai 2021
- Activitate cu elevii cl.V-VIII cu subiectul: ”Etica comunicarii”.(octombrie 
2020).  
 - Graficul de servici al profesorilor.
 - Boxa încrederii.
- Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare,
exploatare; 
- Baza de date a elevilor din grupul de risc.
 - Monitorizarea zilnică a frecvenței și diciplinei elevilor.
 - Crearea panoului ”Școala mea fără violență” ”Accidente, abuz, violență”   
decembrie, 2020
- Săptămâna propagării drepturilor copiilor Ziua Internațională a Drepturilor 
Omului, clasa I-VIII-a, noiembrie 2020

Constatări Cadrele didactice realizează activități de prevenire și combatere a oricărui tip de 
violență în gimnaziu, în rândurile elevilor, a relațiilor elev-elev, elev-cadru 
didactic, elev-personal auxiliar prin difirite activități, proiecte didactice ale orei 
de dirigenție, catalogul de clasă, procese verbale ale ședințelor cu părinții pe clase
și general.



S-a creat în instituție un climat psihologic prielnic dezvoltării favorabile si 
armonioase a elevului, un mediu prietenos și constructiv de relaționare intre 
actorii educaționali.
Profesorii respectă cerințele 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,
Codul de etică.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor:
  0.75

Punctaj acordat:
0,75

Indicator 1.2.4. Accesul elevilor/  copiilor  la servicii  de sprijin,  pentru asigurarea dezvoltării
fizice, mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor Instituției în activitățile
de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății
Dovezi -10 copii au acces la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, 

mintale și emoționale, stilului sănătos de viață. 
- Cabinet dotat cu mobilier, material didactic
- Materialele demonstrative ale elevilor și părinților.
- Fotografii.
- Planul educațional individualizat (PEI), discutat și aprobat: la limba și literatura 
română, limba și literatura rusă, limba franceză, ședința nr. 1 din septembrie 2020
a Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare, Arte”,  istoria românilor și 
universală, matematica ședința nr. 1 din septembrie 2020 a Comisiei Metodice 
”Educație socio-umanistice și științe ” coordonat de președintele CMI și aprobat 
de directorul școlii
 - Planul de activitate a CDS, coordonat de președintele CMI și aprobat de 
directorul școlii
- Planul anual al CMI, discutat la ședința nr. 1 din 08.09.2020 a CMI și aprobat 
de directorul școlii;
 - Planul de activitate a Centrului de resurse, coordonat de președintele CMI și 
aprobat de directorul școlii;
- Orarul prestării serviciilor; aprobat la consiliul de administrație nr.02 din 
11.09.2020
-   Chestionare pentru elevi/părinți. cl. VI-a,  tema: ”Relația părinte- copil”  
25.05.2021 , 12 părinți,  cl.I –a ”Prima zi de școală” 01.09.2021, 14 părinți
cl.II-a ” Relația părinte școală.” 12 părinți
 - Lucrări efectuate de către elevi
- Fișe de observare a copilului cu CES;
- Ord. Nr.08 din 02 septembrie 2020 cu privire la constituirea Comisiei 
multidisciplinare interșcolare
- Materiale didactice care facilitează implementarea curriculară;

Constatări În instituţie este creat Centrulul de Resurse al educaţiei incluzive, care acordă 
servicii de sprigin pentru asigurarea dezvoltării fizice, mintale şi emoţionale ale 
copiilor. Copii și părinții au acces la servicii de consiliere școlară și de integrare 
socială . CDS elaborează fișe psihologice și de examinare ale elevilor.  
Elevii posedă informații cu referire la urmările stresului asupra organizmului in 
curs de dezvoltare, cunosc tehnici și strategii de evitare și depășire a situațiilor 
conflictuale căt și a stărilor frustrante sau anxioase.

Implicată APL în transportarea unui elev cu probleme locomotorii
Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor: 
 1

Punctaj acordat: 
1 



Total standard    3.25

Standard 1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de   suport pentru promovarea unui
mod sănătos de viață
Domeniu: Management
Indicator 1.3.1. Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănătate și alte instituții cu
atribuții legale în acest sens în promovarea valorii sănătății fizice și mintale a elevilor/ copiilor,
în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate
Dovezi - Planul managerial de activitate al Instituției; discutat la CP nr. 02 din 

08.09.2020 și aprobat la CA nr.02 din 11.09.2020
- Proiecte didactice la Dezvoltarea personală; 
- Dosarul comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală: procese-
verbale, planuri ale activităților, materiale; 
 - Proces- verbal CP nr.03 din 14.12.20  cu privire la monitorizarea dozării 
temelor pentru acasă și a activităților transdisciplinare
 - Organizarea ședinței de către ”Salve” în proectul ALWAYS cu tema 
”Despre tine” cu fetele din clasa V-VI-a  la data de 02.04.2021, on-line
- Cabinetul medicului, 
- Registru medical completat

Constatări  Adm.gim. colaborează cu părinții elevilor  în promovarea valorii sănătății 
fizice și mintale a elevilor, în promovarea stilului sănătos de viață în instituție 
și în sat.
Elevii și cadrele didactice au fost  implicați în activități de promovare a 
stilului sanătos de viață-compania măsuri de prevenire a COVID - 19,  

Pondere  și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor:
0.75

Punctaj acordat: 
1.5

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, materiale a spațiilor special rezervate, a resurselor 
materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională 
etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor
Dovezi - Planul managerial de activitate al instituției discutat la CP nr. 02 din 08.09.2020

și aprobat la CA nr.02 din 11.09.2020 
- Portofolii profesionale ale cadrelor didactice; 
- Registrul proceselor-verbale și notelor informative ale CA
- Registrul proceselor-verbale și notelor informative ale CP
- Organizarea alimentației calitativă a elevilor de instituție, proces-verbal nr.02 
din 11.09.2020
 - Cu privire la pregatirea gimnaziului  către  perioada  rece a anului,  procesul
verbal nr.03 din 14.10.2020, CA
- Respectarea normelor sanitaro-igienice în sălile de clasă, sala sportivă, sala de 
mese, sala de calculatoare, coridoare  CA nr.01 din 24.08.2020.
-Aprobarea programului de activitate a asistentului medical, repartizarea timpului
de muncă al angajaților CA nr.01 din 24.08.2020.
- Panoul informativ 
- Cabinetul medicului amenajat cu dulap cu 2 uși, cușetă medical, cântar cu 
antropometru, casoletă 3 litri, casoletă 6 litri, măsuță pentru instrumente, tabela 
pentru aprecierea vederii, sterilizator la foc 400, trusa medical pentru primul 
ajutor.

Constatări  Instituția asigură condiții fizice, resurse materiale și metodologice pentru 
profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor, accesul elevilor la servicii 



medicale printr-un cabinet medical amenajat ,unde sunt prezente registrele 
medicale. Pe panourile sanitare sunt afișate informații referitoare la promovarea 
stilului sănătos de viață

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
 0.75

Punctaj acordat:
0.75 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de
prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de prevenire a surmenajului
și de profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea accesului elevilor/
copiilor la programe ce promovează modul sănătos de viață
Dovezi - Programul de activitate al Instituției privind organizarea activității extrașcolare;

- Portofolii profesionale ale cadrelor didactice; 
- Planul de activitate al Consiliului de elevi; discutat la ședința consiliului 
elevilor la data de 10.09.2020 și aprobat CA , procesul verbal nr. 02 din 
11.09.2020,
- Ordinul nr.14 din 07.09.2020 ,, Cu privire la măsurile de protecție a vieții și 
sănătății copiilor 2020-2021. 
- Ordinul nr. 17 din 21.10.2020 Cu privire la ocrotirea vieții și sănătății elevilor 
în timpul vacanței de toamnă
- Ordinul nr. 19 din 14.12.2020 Cu privire la ocrotirea vieții și sănătății elevilor 
în timpul vacanței de iarnă
- Ordinul nr. 21 din 01.03.2021 Cu privire la ocrotirea vieții și sănătății elevilor 
în timpul vacanței de primăvară
- Ordinul nr. 28 din 27.04.2021 Cu privire la ocrotirea vieții și sănătății, 
securității elevilor în timpul vacanței de Paști
- Ordinul nr. 13 din 18.05.2021 Cu privire instruirea elevilor privind regulile de 
securitate în perioada vacanței de vară
- Proiectul de lungă durată a orelor de dirigenție
- Boxă de sugestii ale elevilor.
- Discuţii cu promovarea regimului zilnic al elevului Lecţii cl. V-VIII profilaxia 
maladiilor infecţioase cum ar fi Gripa şi Răceală, COVID-19    

Constatări  Instituția  încurajează activ inițiative și activități de promovare/ susținere a 
modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri și 
oferă acces elevilor  la programe educative în acest sens.
 Cadrele didactice, prin orele de Dezvoltare Personală, activităţilor extracurri-
culare încurajează şi sprijină copiii să manifeste iniţiativă şi să realizeze 
activităţi de promovare a modului sănătos de viaţă, de prevenire a riscurilor de 
accident, îmbolnăviri.  

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor:
  0.75

Punctaj acordat:
1.5

Total standard    3.75

Dimensiune
I

Puncte forte Puncte slabe
1. Instituția de învățământ pe parcursului anului 
de studii 2020-21 a asigurat securitatea și 
protecția tuturor elevilor și profesorilor.
2. Administrația gimnaziului a colaborat cu 
părinții elevilor, DEC, APL, polițistul de sector,
medicul de familie, asistentul social în vederea 

1. Lipsa camerei video, 
signalizarea.

2. Apa caldă la lavoare.

3. Duș separat pentru băieți și



protecției integrității fizice și psihice a fiecărui 
elev.
3. A fost oferit servicii de suport pentru 
promovarea unui mod sănătos de viață.  
4. Centrul de resurse dotat.
5. Sală sportive renovate și dotată cu 
echipament.
6. Sala de calculatoare dotată cu calculatoare, 
tablă interactivă.
 

fete.

4. Vestiare separate pentru 
băieți și fete.

5.  Lipsa  psihologului  în
școală.
 

                         
   
 Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ
Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare 
Domeniu: Management
Indicator 2.1.1. Definirea,  în  planul  strategic/  operațional  de dezvoltare,  a  mecanismelor  de
participare  a  elevilor/  copiilor  la  procesul  de  luare  a  deciziilor,  elaborând  proceduri  și
instrumente ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe
subiecte ce țin de interesul lor imediat
Dovezi  Proiect  de  dezvoltare  instituțională  2018-2023  discutat  la  CP,  nr.01  din

23.08.2018 și aprobat la CA, nr. 01 din 28.08.2018
- Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul profesoral, proces-
verbal nr. 02 din 08.09.2020; 
- Planul de activitate al directorilor adjuncţi pentru educație aprobat la Consiliul 
profesoral, proces-verbal nr.02 din 08.09.2020.
- Planul de activitate al Consiliului de elevi; discutat la ședința consiliului 
elevilor la data de 10.09.2020 și aprobat CA , procesul verbal nr. 02 din 
11.09.2020,
- Diplomă de recunoștință în cadrul proiectului ”Dăruiește copiilor ziua de mine 
”  Chișinău, 2017,2019, 2020

Constatări Instituția elaborează și promovează activ mecanisme și  instrumente de 
participare și valorizare a inițiativelor elevilor în procesul de luare a deciziilor, 
cu oferirea de informații complete și oportune pe subiecte ce țin de interesul lor 
imediat.
Elevii participă la soluționarea problemelor și luarea  deciziilor care  vizează 
direct viața lor școlară, la desfășurarea activităților din comunitate: Ziua 
Europei, 9 mai, Festivalul folcloric desfășurat în s.Ruseni, 20 iunie 2021
Consiliul elevilor are portofoliul cu toate materialele acumulate: chestionare, 
procese-verbale, scenarii ale activităților extracurriculare
În luna octombrie, de ziua profesorului  elevii desfășoară lecții și activități în 
locul profesorilor   Elevii au propus campaniile de colectare a ajutorului   
material pentru o fostă elevă grav accidentată într-un accident rutier.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform 
criteriilor:
  0.75

Punctaj acordat: 
- 0.75

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

elevilor la data de 10.09.2020 și aprobat CA , procesul verbal nr. 02 din 



11.09.2020,
- Panoul Consiliului Elevilor 
- Registru de procese verbale ale ședințelor Consiliului  
- Analiza rezultatelor elevilor, ora de dirigenție
-  Calendarul activităților extrașcolare pe anul de studio 2020-21 discutat la CP,
nr.02 din 08.09.2021 și aprobat la CA , nr. 02 din 11.09.2020

Constatări    În gimnaziu există o structură asociativă a elevilor, constituită democratic și 
autoorganizată, cu un plan de activitate stabilit, care participă activ la luarea 
deciziilor cu privire la toate problemele de interes pentru elevi.

Pondere  și  
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
  0,75

Punctaj acordat: 
1.5

Indicator 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce eflect opinia liberă a
elevilor/  copiilor (pagini pe rețele de socializare,  reviste și ziare  școlare,  panouri informative
etc.)
Dovezi - Panoul Consiliul Elevilor;

- Registru de procese verbale ale ședințelor Consiliului elevilor 
- Analiza rezultatelor elevilor, ora de dirigenție

Constatări În perioada pandemiei 2020-2021 toţi profesorii şi elevii şi-au creat grupuri de 
lucru, pe Viber., Mesenger au fost puse la dispoziția profesorilor computatoare ca
să activeze de la școală. S-au procurat  5 computatoare, o tabletă pentru clasa I,  
și un televizor, 2020. De la DEC au fost ridicate  13 computatoare pentru elevi 
care nu dispun de computatoare. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor: 
 0.75

Punctaj acordat: - 
0.75

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

- Registru de procese verbale ale ședințelor Consiliului  
- Analiza rezultatelor elevilor, ora de dirigenție

Constatări  Instituția asigură o implicare permanentă a elevilor în consilierea aspectelor 
legate de viața școlară în soluționarea problemelor la nivel de colectiv, cadrele 
didactice încurajează participarea elevilor la soluționarea problemelor la nivel de
clasă și la nivel de școală.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor
0.5

Punctaj acordat: - 
1

Total standard    4

Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în
procesul educațional
Domeniu: Management 



Indicator  2.2.1. Existența  unui  set  de  proceduri  democratice  de  delegare  și  promovare  a
părinților în structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile de asigurare a progresului
școlar, de informare periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de
comunicare  pentru  exprimarea  poziției  părinților  și  a  altor  subiecți  în  procesul  de  luare  a
deciziilor
Dovezi - Regulamentul intern de organizare și funcționare a gimnaziului discutat la CP 

procesul verbal nr.02 din 08.09.2020 și aprobat la CA procesul verbal nr.02 din 
11.09.2020
 - Planul de activitate al Consiliului de elevi; discutat la ședința consiliului 
elevilor la data de 10.09.2020 și aprobat CA , procesul verbal nr. 02 din 
11.09.2020,
- Acordarea Bursei ”Viorel Prisăcari” anual, acordat de  profesorul universitar  
”Nicolae Testemițeanu”, Chișinău.
- Parteneriat cu Tipografia din Chișinău ”Florile dalbe”, redactor -șef Ion Anton
- Colaborare și aprovizionarea bibliotecii școlare cu literatură artistică de către 
scriitorii Tudor Țopa, Liviu Belîi și Ion Anton anual la 1, septembrie

Constatări Instituția elaborează și valorifică parțial procedurile democratice de delegare a
părinților în structurile decizionale, utilizând sporadic mijloace de informare și
comunicare pentru exprimarea opiniei tuturor partenerilor educaționali.

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 - Parteneriat cu APL, 

- Agenți economici „ Banoni”SRL, ”Ascensiune” SRL pe aspecte ce țin de 
interesul elevului  la îmbunătățirea condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi  
- Desfășurarea activităților extrașcolare la nivel comunitar: ”Vin sărbătorile de 
iarnă”, 28 decembrie 2020
-”Sărut femeie, mâna ta” 08.03.21, 
- Participarea elevilor la Festivalul folcloric în s. Ruseni, 14 iunie 2021
- Organizarea sărbătorii ”1 iunie – Ziua copiilor” 2021 de către APL în 
comunitate. 

Constatări  Instituția semnează, promovează și valorifică eficient acorduri de parteneriate 
cu diverși reprezentanții comunității, pe aspecte ce țin de interesul elevului. 

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 structuri asociative, în luarea de decizii,
beneficiind  de  mijloace  democratice  de  comunicare,  implicarea  părinților  și  a  membrilor
comunității în activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate
pentru toți copiii
Dovezi Consiliul de Administrație 

- părinte în componența CA
- reprezentant APL în componența CA
- elev în componența CA



 - Procese verbale ale CA
-  Regulamentul  intern  al  instituției  discutat  la  CP,  nr.02  din  08.09.2020  și
aprobat la CA, procesul verbal nr.02 din 11.09.   
- Portofoliul profesional al directorului adjunct pentru educație 
- fotografii ale activităților desfășurate de părinți,  
- Dezbatere pe tema ”Rolul părinților în obținerea succesului școlar” aprilie 
2020 (ședință online) 
- Ordin nr. 31 din 09.08.2020 cu privire  constituirea Consiliului de 
Administrație
- Ordin nr.16 din 14.09.2020 cu privire la crearea Consiliului de etică 
(reprezentant- părinte)

Constatări  Instituția are un Consiliu de administrație funcțional, implică părinții în 
procesul de luare a deciziilor cu privire la educație, conlucrează cu structură 
asociativă a părinților și aplică mijloacele de comunicare pentru exprimarea 
opiniei părinților și altor subiecți

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0.75

Punctaj acordat:
  1.5

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  2.2.4. Participarea  structurilor  asociative  ale  elevilor/  copiilor,  părinților  și  a
comunității la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și
implicarea acestora și a altor actori comunitari ca ersonae-resursă în procesul educațional
Dovezi - Proiect de dezvoltare al școlii 2018-2023 discutat la CP, nr.01 din 23.08.2018 și

aprobat la CA, nr. 01 din 28.08.2018
Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul profesoral, proces-
verbal nr. 02 din 08.09.2020; 
- Planul de activitate al directorilor adjuncţi pentru educație aprobat la Consiliul 
profesoral, proces-verbal nr.02 din 08.09.2020.
- Planul de activitate al Consiliului de elevi; discutat la ședința consiliului 
elevilor la data de 10.09.2020 și aprobat CA , procesul verbal nr. 02 din 
11.09.2020,
 - Interviuri individuale cu părinții.
- Procese verbale ale ședințelor cu părinții

Constatări Instituția planifică participarea structurilor asociative ale elevilor, părinților și a 
comunității la elaborarea și implementarea documentelor programatice, dar 
asigură parțial consultarea și implicarea lor în elaborarea și implementarea 
documentelor programatice; Administrația și cadrele didactice încurajează 
părinții să se implice în calitate de persoană-resursă în procesul educațional,în 
activități extracurriculare (pregătirea evenimentelor, activitățile pe interese).

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
 0.75

Punctaj acordat: 
1.5

Total standard     5

Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o
societate ulturalural bazată pe democrație
Domeniu: Management 
Indicator 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitate cultural, etnică, lingvistică, 
religioasă, prin actele reglatorii și activități organizate de instituție



Dovezi -Planuri ale activităților educative; discutat la CP, nr. 02 din 08.09.2021 și 
aprobat la CA nr.02 din 11.09.2020
- Portofoliul Comisiei Dezvoltare Personală și a Diriginților 
- Decada activităţilor pe discipline la limba română, istorie, matematică
- Activități desfășurate în cadrul săptămânii dedicate comemorării victimelor
Holocaustului(21 – 28 ianuarie 2021)

Constatări Instituția  promovează sporadic respectul față de diversitatea culturală, etnică,
lingvistică, religioasă și valorifică parțial feedbackul din partea partenerilor 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 
 0,5

Punctaj acordat: 
0.5

Indicator 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice,
religioase și de valorificare a multiculturalității în toate documentele și în activitățile desfășurate
în instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea
principiilor democratice
Dovezi  
Constatări  Instituția monitorizează parțial sau ocazional respectarea diversității culturale,

etnice, lingvistice, religioase în documentele programatice și în toate 
activitățile desfășurate

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform criteriilor:
0

Punctaj acordat:  
 0

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/
copil indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă, încadrarea în promovarea
multiculturalității,  valorificând  capacitatea  de  socializare  a  elevilor/  copiilor  și  varietatea  de
resurse (umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților
Dovezi - Proiect de dezvoltare al școlii 2018-2023 discutat la CP, nr.01 din 23.08.2018 și

aprobat la CA, nr. 01 din 28.08.2018
Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul profesoral, proces-
verbal nr. 02 din 08.09.2020; 
- Planul de activitate al directorilor adjuncţi pentru educație aprobat la Consiliul 
profesoral, proces-verbal nr.02 din 08.09.2020.
-Diplomă de recunoștință în cadrul proiectului ”Dăruiește copiilor ziua de mine”,
oferită  de  președintele Asociației Obștești ” Noi suntem alături” , or. Chișinău, 
Xenia Olari
- Diplomă de recunoștință în cadrul proiectului ”Noi suntem alături”  oferită  de  
Asociația  Obștească  ” Noi suntem alături” , or. Chișinău, Xenia Olari
- Diplomă de gratitudine oferită  directorul fundației ”Ciumac Ion”, Ioana 
Ciumac
- Diplomă ”Bursa de merit ” Viorel Prisacari oferită de  profesorul universitar  
”Nicolae Testemițeanu”, Chișinău.
- Diplomă de participare la expoziție ”Toamna de aur”, 25.11.2020
- Diplomă de participare la expoziție ”Iarnă, iarnă dragă iarnă” 18.12.2020
-Diplomă de participare la expoziție ”Mărțișor”, 01.03.2021
 - Organizarea Zilei Europei,  mai 2021
- Activități desfășurate în cadrul săptămânii dedicate comemorării victemilor  
”Holocaustul” 21-28  ianuarie, 2021

Constatări Instituția de învățământ creează condiții pentru ca elevii să comunice în limba 
română și să învețe limba etniei din sat,să respecte simbolurile de stat în cadrul 



sărbătorilor naționale, oficiale și a orelor de dirigenție. Cadrele didactice se 
adresează în mod egal elevilor de diferite confesiuni și etnii.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
 0.75

Punctaj acordat: 
 1,5

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare   și extracurriculare, în acțiunile elevilor/
copiilor  și  ale  cadrelor  didactice,  a  viziunilor  democratice  de  conviețuire  armonioasă  într-o
societate interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale

Dovezi  - Proiect de dezvoltare al școlii 2018-2023 discutat la CP, nr.01 din 23.08.2018 
și aprobat la CA, nr. 01 din 28.08.2018
- Proiecte didactice anuale la:educația pentru societate, educația civică, 
dezvoltarea personal
 - Scenarii ale activităților educaționale,” E ziua ta, iubite dascăl” 05.10.2020
Expoziția ”Toamna de aur”, ”Adio drag, abecerdar”, 28.05.2021
   

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

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0.5

Punctaj acordat: 
1

Total standard   
3

Dimensiune
II

Puncte forte Puncte slabe
1. Copiii participă la soluționarea
problemelor și luarea deciziilor 
care vizează viața lor școlară.
2. Consiliul elevilor – lucrative.

3. Dirigintele periodic 
informează părintele despre 
rezultatele elevilor lor la nivel de
clasă și la nivel de școală.

4. Adm. gim. promovează 
respectul diversității cultural, 
entice, lingvistice și religioase  

1. Lipsa paginii web a școlii

2. Implicarea elevilor în propiecte.

 



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

Dovezi  - Servicii de sprijin pentru elevii cu CES de la SAP în lina septembrie 2020
- Planul de dezvoltare a instituției :  discutat la CP nr.01 din 23.08.2018 ,aprobat 
la CA Nr. 01  din 28.08.2018.
-  Implementarea  Hotărârii  Guvernului  nr.944  din  14.11.2014  cu  privire  la
aprobarea Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020;
- Servicii de sprijin pentru elevii cu CES: școlarizare, socializare, adaptare, ajutor
în realizarea temelor pentru acasă.
 - Proiecte la disciplinele opționale, discutate la Comisiile metodice și aprobate de
directorul instituției;
-Planul educațional individualizat (PEI), discutat și aprobat: la limba și literatura
română, limba și literatura rusă, limba franceză, ședința nr. 1 din septembrie 2020
a  Comisiei  Metodice  ”Limbă  și  comunicare,  Arte”,   istoria  românilor  și
universală, matematica ședința nr. 1 din septembrie 2020 a Comisiei Metodice
”Educație socio-umanistice și științe ” coordonat de președintele CMI și aprobat
de directorul școlii
- Certificate de participare a CDS,  septembrie, 29 octombrie , 26 noiembrie 
2020, februarie 2021, aprilie, președinte CMI la atelierele de formare organizate 
de SAP, septembrie,decembrie 2020, februarie 2021
 

Constatări  S-a elaborat planul strategic și operațional bazat pe politicile statului  cu privire 
la educația  incluzivă (după caz) dar, proiectează parțial documente de asigurare a
serviciilor de sprijin inclusiv și strategii de formare continuă a cadrelor didactice 
în domeniul educației incluzive.  

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor:
  0.5

Punctaj acordat: 
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 - Instruirea cadrului de sprijin responsabil pentru coordonarea activității CR 

pentru educația incluzivă  de către SAP a responsabilului 
- Ordin cu privire la angajarea CDS pentru facilitarea incluziunii școlare. Nr.56 
din 01.09.20
-Documentația CMI 
-Fișa de post CDS aprobată la CA, nr.02 din 11.09.2020



- Ordine privind înscrierea/ înmatricularea elevilor; fluctuația elevilor
- Panouri informative: Aviz de înștiințare a părinților despre înscrierea copiilor
în cl. I
 - Planul- acțiuni de înscriere a copiilor în clasele a I-a
- Cererile de înscriere a copilului
 - Rețeaua școlară. 
- Lista elevilor înmatriculați în cl. I (2020-2021) 
- Orarul înscrierii elevilor în cl. I , CA nr.02 din 11.09.2020  
 - Ordinul nr.01 din 04.09.2020 Cu privire la completarea gimnaziului Gașpar
în anul de studii 2020-21

Constatări  În scopul identificării copiilor cu CES sunt stabilite parteneriate dintre 
gimmnaziu, grădiniță, asistența socială, centrul medicului de familie
Existenţa şi funcţionalitatea în instituţie a CREI, CMI,  etapele de identificare a 
beneficiarilor CREI, sesizarea CMI de către învățător/diriginte/profesor, cu 
prezentarea argumentelor privind înaintarea cazului.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
 1

Punctaj acordat:
  1

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

Dovezi Baza de date; 
- Informații colectate ca urmare a recensământului și școlarizării; . 
-  Registrul  proceselor-verbale  ale  Consiliului  pedagogic  și  Consiliului  de
Administrație;
- Registru de Ordine cu referire la fluctuația elevilor
- Ordinul nr. 02 din 06.11.2020, nr. 04 din 16.03.2021 , nr. 05 din 26.04.2021 , 
nr. 07 din 13.08.2021, nr. 08 din 13.08.2021, nr. 09 din 21.08.2021  cu privire 
la exmatricularea elevilor din listele gimnaziului
- Ordinul nr. 03 din 06.11.2020 cu privire la înmatricularea elevilor în listele
gimnaziului
- Ordinul nr. 06 din 12.06.2021 cu privire la promovarea elevilor din listele
gimnaziului     
- Registrul alfabetic al elevilor; 
- Registrul de evidență a actelor de studii; 
- Confirmări privind continuarea studiilor elevilor transferați în alte instituții; 
- Cererile părinților cu privire la eliberarea documentelor elevilor 
- Instituția de învățământ are baza de date a tuturor copiilor de vârstă școlară 
din sat, inclusiv a celor cu CES și perspectivele de școlarizare pentru următorii 
5 ani, mediul familial și condițiile de viață.
- În gimnaziu funcționează Comisia Multidisciplinară Intrașcolară cu atribuțiile 
stabilite de lege.
Ordinul nr.08 din 02.09.2020  de constituire a Comisiei Multidisciplinare 
Intrașcolare
Procese verbale ale ședințelor Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare
2 acorduri ale  părinților în anul de studii 2020-21

   



Constatări  Instituția elaborează o bază de date actualizată a copiiilor din comunitate de 
vârstă școlară și preșcolară, inclusiv a celor cu CES și duce o evidență activă a 
înmatriculării elevilor;

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 de angajare a cadrului de sprijin nr.56 din 01.09.2020; 

 - Ordinul nr.08 din 02 septembrie 2020 cu privire la constituirea Comisiei 
Multidisciplinare Intrașcolare
 - Procese-verbale ale Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; 
- Plan de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; CA, nr.02 din 
11.09.2020 
- Planul și orarul de activitate a CREI –  CA, nr.02 din 11.09.2020 

-Planul și orarul de activitate a cabinetului medical   CA, nr.02 din 11.09.2020 
Constatări Cadrele didactice au elaborate planuri educaționale individualizate pentru fiecare

elev cu cerințe educaționale speciale, întocmite în conformitate cu procesurile 
aprobate și sunt monitorizate cel puțin o dată la jumătate de an.
În anul de studii 2020-21 au fost referite 2 cazuri de către Comisia 
Multidisciplinară Intrașcolară la Serviciul de Asistență Psihopedagogică rational.
 Monitorizarea evoluției în dezvoltarea elevului se face pe domenii de dezvoltare
și discipline de studii. Se complectează lunar și la finile semestrului, indicatorii 
de progres înregistrându-se în tabelul respectiv al PEI (anexă obligatorie) la data 
identificării progresului

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor:
0.75

Punctaj acordat: 
0.75

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

Dovezi - Recomandări ale SAP; 
- Planuri educaționale individualizate; discutate și aprobate la comisia metodică a
fiecărei discipline (la necesitate), procesul verbal nr.01 din septembrie 2020
 - Lucrări elaborate de elevi cu nevoi specifice; 
- Fotografii de la activități
- Acordul părinților. 
- catalogul școlar 
 - cererile părinților 
PEI, se aprobă în ședința Consiliului profesoral al instituției de învățământ.

Constatări  Instituția desfășoară procesul educațional în corespundere cu particularitățile și 
nevoile specifice ale tuturor elevilor, inclusiv prin elaborarea a curriculumului 
adaptat, a PEI, a materialelor didactice necesare, implicând cadre didactice 
competente, inclusiv cadre de sprijin/ asistenți personali



Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 
 0.75

Punctaj acordat: 
1.5

Total standard    5,75

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
Dovez

 

- Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază;
- Regulamentul de activitate a instituție aprobat la CA, procesul verbal nr.02 din
11.09.2020
-Contract colectiv de muncă pe anii 2020-2025, discutat și aprobat la adunarea 
general a colectivului de muncă la data de 03.02.2020
- Contract individual de muncă
- Contract –tip cu privire la răspunderea materială individuală deplină
- Acord  de modificare a contractului individual de muncă
- fișe de post aprobată la CA nr.02 din 11.09.2020
- Registru de înregistrare a contractelor de muncă
 - Registru de evidență a sesizarilor, 
- Cutia de petiții privind cazuri suspecte,  
 - Portofoliul cadrului didactic,  cadrului didactic de sprijin; dirigintelui, clasei
- Procesul verbal nr.02  din 08.09.2020 al CP privind informarea tuturor 
angajaților despre procedura de identificare, înregistrare și evaluare inițială a 
cazurilor suspecte de violență, neglijare, expoatare și traffic al copilului.
- Ordinul nr.13 din 04.09.2020 ”Cu privire la protecția copiiloi față de abuz, 
neglijare, exploatare și traffic al copilului”

Constatări Fișa de sesizare în cazul existenței formelor de discriminare--- 0 cazuri în anul 
2020-21
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.
Instituția dispune de mecanisme de identificare și combatere a oricăror forme de
discriminare

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 a instituției  (Compartimentul Educație incluzivă în Planul 

de dezvoltare și Programul de activitate al Instituției) CP, nr.02 din 08.09.2020
Planul de dezvoltare a instituției discutat la CP nr.01 din 23.08.2018,aprobat CA
Nr.01 din 28.08.2018.  
- Proiecte ale disciplinelor opționale, discutate la Comisiile metodice și aprobate
de directorul instituției;
 -Planul educațional individualizat (PEI), discutat și aprobat: la limba și literatura



română, limba și literatura rusă, limba franceză, ședința nr. 1 din septembrie 2020
a  Comisiei  Metodice  ”Limbă  și  comunicare,  Arte”,   istoria  românilor  și
universală, matematica ședința nr. 1 din septembrie 2020 a Comisiei Metodice
”Educație socio-umanistice și științe ” coordonat de președintele CMI și aprobat
de directorul școlii
- Certificate de participare a CDS,  septembrie, 29 octombrie , 26 noiembrie 
2020, februarie 2021, aprilie, președinte CMI la atelierele de formare organizate 
de SAP, septembrie,decembrie 2020, februarie 2021

Constatări Elevii cu CES au fost implicați în toate activitățile extraclasă și extrașcolșare 
organizate la nivei de instituție pe parcursul anului de studii. 
PDI  reflectă  cultura  diversității,  promovând  în  majoritatea  aspectelor   vieții
școlare programe cu accent pe incluziune și nondiscriminare și activități ce țin de
respectarea diferențelor, cu implicarea mai multor factori educaționali, inclusiv a
elevilor, în organizarea acestor activități

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  -  Regulamentul intern de organizare și funcționare; discutat  la CP, nr.02 din

08.09.2020 și aprobat la CA nr.02 din 11.09.2020 
- Compartimentul Educație incluzivă în Planul de dezvoltare și Programul annual
al  Instituției;  discutat  la CP, nr.02 din 08.09.2020 și  aprobat  la CA nr.02 din
11.09.2020 
Ord. nr 04 din 02.09.2020  cu privire la  numirea coordonaturului ANET
- Masă rotunda ”Prevenirea discriminării în mediul școlar” noiembrie, 2020,  
atelier de lucru ”Modalități eficiente de integrare în colectivul clasei a elevilor cu
CES” decembrie 2020

Constatări  Instituția asigură șanse egale de incluziune  tuturor elevilor și asigură respectarea
diferențelor individuale, informează/formează frecvent personalul, copiii și 
reprezentanții lor legali cu privre la procedurile de prevenire, identificare, 
semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform  criteriilor:
   0.75 

Punctaj acordat: 
0,75

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  3.2.4. Punerea  în  aplicare  a  curriculumului,  inclusiv  a  curriculumului  diferențiat/
adaptat pentru copiii cu CES, și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ copiilor, în
scopul respectării individualității și tratării valorice a lor
Dovezi   - Proiect de dezvoltare al instituției 2018-2023 discutat la CP, nr.01 din 

23.08.2018 și aprobat la CA, nr. 01 din 28.08.2018
 - Plan de activitate CREI cu obiective și activități de promovare a educației 
incluzive;  discutat la CP, nr.02 din 08.09.2020 și aprobat la CA nr.02 din 
11.09.2020 
-.Proiecte didactice la discipline și la Dezvoltarea personală; 
-  PEI  discutat  la  CP,  nr.02  din  08.09.2020  și  aprobat  la  CA  nr.02  din



11.09.2020 
 
- 2 elevi care studiază după curriculum adaptat.  
- 8 elevi care studiază după curriculumul general

Constatări  Instituția asigură evaluarea activității cadrelor didactice în vederea tratării 
echitabile al fiecărui elev prin aplicarea eficientă a curriculumului, a 
documentelor de politici incluzive, prin realizarea diverselor activități de 
cunoaștere și evaluare a progresului fiecărui elev. Cadrele didactice aplică, în 
mod diferenţiat, curriculumul pentru copiii cu CES, conform recomandărilor 
SAP (prin PEI, curriculum modificat şi/sau alte măsuri şi servicii de sprijin).

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor: 
  0,75

Punctaj acordat: 
1.5

Indicator 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor
individuale și de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză
Dovezi -Proiect de dezvoltare al instituției 2018-2023 discutat la CP, nr.01 din 

23.08.2018 și aprobat la CA, nr. 01 din 28.08.2018
- Plan de activitate CREI cu obiective și activități de promovare a educației 
incluzive;  discutat la CP, nr.02 din 08.09.2020 și aprobat la CA nr.02 din 
11.09.2020 
- Fișe de sesizare; 
- Proiecte didactice la Dezvoltarea personală 
- Ord. de numire coordonaturului ANET nr. 04 din 02.09. 2020 
- Note informative în cadrul CA, proces-verbal nr.04 din 11.12.2020 cu privire
la implimentarea procedurii ANET, rapoarte privind evidența sesizărilor ANET
(semestrial).  proces-verbal nr.04 din 11.12.2020, nr.10 din 27.05.2021
 

Constatări  Instituția organizează activități în vederea informării și recunoașterii de către 
copii a situațiilor de discriminare și a cazurilor de nerespectare a diferențelor 
individuale. Cadrele didactice  tratează copiii în mod echitabil, adaptând 
cerințele la posibilitățile și nevoile individuale și de discriminare și manifestarea
capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform  criteriilor: 
0.75

Punctaj  
acordat:
0.75
   

Total standard   5.75 5.5

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 - Planul de dezvoltare al instituției 2018-2023 discutat la CP, nr.01 din 

23.08.2018 și aprobat la CA, nr. 01 din 28.08.2018
-   Regulamentul  de  ordine  internă,  discutat  și  aprobat  la  CP  nr.01  din
26.08.2019; 
-  Raport  cu privire la executarea bugetului 2020-2021



- Registrul de evidenţă a bunurilor materiale; 
 - Asigurarea cu manuale;  
- Materiale necesare lecției (fiecare profesor are calculator la lecție), 3 tablete 
pentru cl.I-III –A, 4 televizoare , 14 calculatoare în laboratorul de informatică, 
videoproiector, table interactivă, masa de tenis.
- covoraș interactiv, literatură, canapea, fotolii, calculatoare, jucării
- asigurarea cabinetului medical cu medicamente, termometru, tonometru, cântar
-  asigurarea  bibliotecii  cu  literatură  artistică  (donație)  ,  scriitorii:  Ion  Anton,
Liviu Belîi, Tudor Țopa, Ana Manole, Stelian Neculea
  

Constatări Adm.gim. utilizează toate resursele instituționale disponibile pentru asigurarea  
unui mediu accesibil și sigur pentru fiecare copil.
 În instituţie activează 9 cadre didactice de bază și 5 c/d prin cumul , calificate şi 
care se formează profesional în permanenţă (inclusiv CDS), în vederea asigurării
realizarii prevederilor Planului-Cadru, a Codului Educaţiei şi a tuturor actelor 
normative existente  

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
 0.75   

Punctaj acordat: 
1

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii,
la datele de interes public
Dovezi - Regulamentului  de  ordine  interioară  a  instituției  discutat  la  CP,  nr.02  din

08.09.2020 și aprobat la CA nr.02 din 11.09.2020 
-Ordinul nr. 25 din 17.03.2021 ”Cu privire la actualizarea  și introducerea 
datelor în SIME”
- Dosarele personale ale angajaţilor 
- Dosarele personale ale elevilor  
- Baza de date a Instituției și Instrucțiunea internă privind protecția datelor cu 
caracter personal; 
-Utilizare eficientă a bazei de date SIME

Constatări Editarea, completarea şi modificarea datelor din SIME, are acces doar  o 
persoană responsabilă de introducerea datelor cu caracter personal  desemnată 
prin ordinul directorului nr. 25 din 17.03.2021 ”Cu privire la actualizarea  și 
introducerea datelor în SIME” 

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 - Teren de fotbal

- Sălă de sport, 
- Sală de festivităţi, 
- Bibliotecă, 
- Cabinet de informatică dotat cu 8 calculatoare, tablă interactivă
- laborator de fizică, chimie, 
- mijloace didactice pentru cabinetul de biologie,
- Cabinet Metodic, 



-13 sali de clasă, proiector, laptopuri, tablă interactivă,  planse didactice, 
literatură metodică.  
- CREI dotat cu mobilier corespunzător, masă pentru calculator, masa 
profesorului, calculator, imprimantă, masa și oglinda l, etajere pentru jucării, 
covor, canapea, fotoliu, dulap.
  - Panta de acces.

Constatări  Instituția este asigurată parțial cu spații  dotate, destinate serviciilor de sprijin 
conforme nivelului de școlarizare, profilului instituției, accesibile pentru toți  
elevii în vederea creării și dezvoltării unui mediu accesibil pentru incluziunea 
tuturor copiilor;

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
 0.75

Punctaj acordat: 
1.5

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare,
utilizând  tehnologii  informaționale  și  de  comunicare  adaptate  necesităților  tuturor  elevilor/
copiilor
Dovezi  - Teren de fotbal

- Sălă de sport, 
- Sală de festivităţi, 
- Bibliotecă, 
- Cabinet de informatică dotat cu 8 calculatoare, tablă interactivă
- laborator de fizică, chimie, 
- mijloace didactice pentru cabinetul de biologie,
- Cabinet Metodic, 
-13 sali de clasă

Constatări  Cadrele didactice utilizează tehnologiile informaționale și de comunicare 
adaptate la necesitățile tuturor elevilor, inclusive ale elevilor cu cerințe 
deucaționale special.
Dotarea instituţiei cu mijloacele existente permite utilizarea lor în cadrul 
lecţiilor.  Elevii participă la cercul de baschet și ansamblul de fluierari, iar după 
lecţii elevii din familiile vulnerabile rămân în cabinetul de informatică pentru    
a-și pregăti unele teme, sau pentru a naviga pe internet

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
 0.75

Punctaj acordat: 
1.5

Total standard   5.5

Dimensiune
III

Puncte forte Puncte slabe
1. Existenţa şi activitatea în 
instituţie a unui CREI şi a unui 
CDS
 2. Elevii cu CES sunt implicați în 
activități cultural cognitive, în 
activități extracurriculare.
3. Mobilierul școlar ușor adaptabil 
necesităților elevilor

1. Condiții insuficiente pentru 
incluziunea persoanelor cu dizabilități 
locomotorii (ex.   blocuri sanitare 
pentru copiii cu CES); 



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 - Proiect managerial 2020 -2021– prezentat la Consiliul Profesoral, Proces 
verbal nr. 2 din 08. 09. 2020;  aprobat la CA nr.02 din 11.09.2020
- Raportul (1-edu/ŞGL-1) de activitate a instituţiei la început de an şcolar; 
 - Lista de evidenta a cadrelor didactice si manageriale; 
- Raportului statistic la final de an despre numărul elevilor promovaţi/admişi 
după 1 septembrie pe cicluri de şcolaritate;  
- Raport pentru anul de studii 2019-2020 prezentat la Consiliul profesoral, 
Proces verbal  nr. 1 din 08.10.2020; 
- Raportul  cu referire la înmatricularea elevilor în clasele I-a, V-a,  

Constatări    Instituția proiectează și aplică sistemic mecanisme de monitorizare a 
nivelului calității educației și îmbunătățirea continuă a resurselor umane și 
materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției.  Administraţia 
instituţiei pe parcursul a cinci ani a colaborat cu cadrele didactice din 
instituţie la conceperea planul de dezvoltare instituţională prin: 

- corelarea cu programul managerial al DEC Edineț; 
- operaționalizarea direcțiilor de acțiune stabilite la nivelul 

direcției școlare;  
- raportarea la indicatori cuantificabili de realizare; 

- precizarea și planificarea tuturor resurselor necesare. 

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 2020-2021, aprobat la 

ședința consiliului profesoral, proces verbal nr. 2 din 08.09.2020;  
  -Proiect de dezvoltare al instituției 2018-2023 discutat la CP, nr.01 din 
23.08.2018 și aprobat la CA, nr. 01 din 28.08.2018
 - Activități de realizare a ofertei școlii pentru disciplinele școlare și opționale:
 aprobat la CA nr.02 din 11.09.2020
- Notă informativă la CA nr. 7 din 29  decembrie 2020 , sm.I, nr. 11 din 
28.05.2021, sm. II cu privire la”Analiza activității instructiv-educative pe 
semestrul I-II, rapoarte semestriale  și anual ale profesorilor la discipline 
școlare și diriginți, prezentate la CP nr.04 din 28.12.2020, nr.07 din 
31.05.2021
 

Constatări  Instituția realizează efectiv activitățile din planurile strategice și operaționale, 
inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor



Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0.75 

Punctaj 
acordat: 
1 ,5

Indicator  4.1.3. Asigurarea,  în  activitatea  consiliilor  și  comisiilor  din  Instituție,  a  modului
transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale, cu aplicarea
mecanismelor de monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de
comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate
Dovezi - Ord.nr.31. din 09.08. 2020 cu privire la aprobarea componenței CA 

- Ord.nr. 15 din 07.09. 2020 cu privire la formarea  comisiilor metodice
 - Planuri de activitate, procese-verbale și materiale anexate în portofoliul CA
și al comisiilor metodice din instituție ;
- Avizierul instituției. 

 
 

Constatări Instituția  asigură  modul  transparent,  democratic  al  deciziilor  cu  privire  la
politicile  instituționale,  aplică  un  mecanism  de  monitorizare  a  eficienței
educaționale și promovează un model de comunicare intern și extern cu privire
la calitatea serviciilor prestate de instituție.
Pe  panoul  informative  sunt  afișate  deciziile  CP,  CA,  cheltuielele  făcute  pe
parcursul anului, Regulamentul intern de funcţionare a instituției

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0.5

Punctaj 
acordat:  
1

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  -Proiect de dezvoltare al instituției 2018-2023   discutat la CP, nr.01 din 23.08.2018

și aprobat la CA, nr. 01 din 28.08.2018
- Contracte pentru achiziții, procurări și servicii, 
- Registru de evidență a bunurilor,
-Facturi fiscale 
-Notă informativă:„Executarea bugetului pentru anul de studiu 2020-2021” , CA nr 
09 din 24 decembrie 2020, semestrial 

Constatări  Instituția asigură organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și cu 
misiunea sa cu o infrastructură parțial adaptată necesităților instituției de 
învățământ; Cheltuielele de buget sunt afișate pe panoul informativ, aduse la 
cunoștința părinților la adunarea general a părinților.

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
  0.75

Punctaj 
acordat:  
1.5

Indicator  4.1.5. Prezența  și  aplicarea  unei  varietăți  de  echipamente,  materiale  și  auxiliare
curriculare necesare valorificării  curriculumului  național,  inclusiv a  componentelor  locale  ale
acestuia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate
Dovezi -Proiect  de  dezvoltare  al  instituției  2018-2023    discutat  la  CP,  nr.01  din

23.08.2018 și aprobat la CA, nr. 01 din 28.08.2018 
-Proiecte didactice; 



-Acte de gestionare și procurare a resurselor metodice 
- Facturi fiscale, 
- Contracte de achiziții, Liste de achiziții 
- activităţi extracurriculare;  
- activităţile cercurilor din cadrul instituţiei (echipament sportiv). 

Constatări  În cadrul instituţiei sunt prezente echipamente, materiale curriculare, necesare 
curriculumului național pentru desfăşurarea activităţilor, portofoliul, planificări 
pentru desfășurarea unor ore folosind TIC-ul a cadrului didactic de sprijin și a 
cadrelor didactice.
Dotarea tuturor salilor de clasă cu câte un calculator conectat la rețeaua de 
internet, 4 clase au calculator  și televizor, tablă interactivă, cabinetul de 
informatică cu 6 calculatoare  conectate la reţeaua de internet, cabinet metodic 
dotat cu laptop, proiector,  literatură de specialitate, echipament sportive, sală de 
festivităţi, materiale didactice. 

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;  
- Contracte de angajare/concediere; 
  - fișe de evaluare
  

Constatări  Instituția planifică și asigură încadrarea personalului didactic și didactic-auxiliar
calificat pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național;  statele
de funcții cu necesarul de personal didactic și cel auxiliar calificat acoperit în 
proporție de 90 %, dosarele personale,

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
   1

Punctaj acordat: 
1

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

Dovezi     - Proiect de dezvoltare al instituției 2018-2023 discutat la CP, nr.01 din 
23.08.2018 și aprobat la CA, nr. 01 din 28.08.2018
 - Plan de activitate CREI cu obiective și activități de promovare a educației 
incluzive;  discutat la CP, nr.02 din 08.09.2020 și aprobat la CA nr.02 din 
11.09.2020 



-.Proiecte didactice la discipline și la Dezvoltarea personală; 

Constatări Elevii au fost implicați în cadrul orelor de educație pentru societate în cadrul 
cărora s–au desfăşurat activităţi ecologice (salubrizare)

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
 0.5

Punctaj acordat:  
1

Total standard    
9

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 Monitorizarea implementării și dezvoltării curriculumului școlar: 

- control tematic: monitorizarea elaborării proiectării didactice de lungă durată 
pentru anul curent de studii  desfășurat în  perioada 10-25 septembrie și  
prezentată  nota informativă la CA nr.03 din 16.10.2020    
- control tematic, asistenţe la ore: Monitorizarea elaborării proiectării didactice 
a lecţiei sau pe unităţi de învăţare; desfășurat  în perioada 16 noiembrie- 16 
decembrie   și prezentat nota informativă la CA nr. 09 din 24 decembrie 2020, 
semestrial   
- comisia de autoevaluare a eficienţei activităţilor educaţionale promovate;  
Ordinul nr. 16 din 07.09.2020
- fişele de observare în cadrul asistenţelor la ore; 27 fișe (director) 13 (dir.adj.ed)
- baza de date cu referinţă la rezultatele elevilor în cadrul concursurilor şcolare; 

”Punerea în aplicarea a Metodologiei de evaluarea criterială prin 
descriptori”;  

-  Probele de evaluare inițială, Notă informativă cu referire la evaluări inițiale în 
toate clasele la toate disciplinele. prezentată   la CA , nr.03 din 16.10.2020
 - Organizarea controlului frontal ” Monitorizarea cadrului de implementare a 
curricumului la educația pentru societate cl.V-VI-a în conformitate cu Ordinul 
nr.1262 din 24.08.2018 al MECC, procesul verbal al consiliului profesoral nr. 06
din 30.04.2021
 -Planificarea la Comisiile Metodice a şedinţelor cu tema Implementarea 
Curricumului 2020  în clasele a V-a; 
-Monitorizarea prin asistări la ore a prevederilor Reperelor metodologice privind
continuitatea ECD în cl. V-a; evaluarea cataloagelor şcolare, şi a planurilor 
zilnice.

Constatări Instituția monitorizează sistematic și eficient realizarea curriculumului (inclusiv
componenta raională, școlară, curriculumul adaptat și PEI);  

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
0.75

Punctaj acordat:  
0.75

Indicator 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de
recrutare  și  de  formare  continuă  a  cadrelor  didactice  din  perspectiva  nevoilor  individuale,
instituționale și naționale



Dovezi  - Baza de date cu referire la formarea continuă și atestarea cadrelor didactice;
- Planuri de formare continuă a cadrelor didactice la nivel de gimnaziu 
- Lista profesorilor pentru formarea continuă, 2020-21;

Constatări Instituţia monitorizează ca fiecare cadru didactic să participe cel puţin 1x3 ani 
la formări naţionale de 20 credite, şi la toate seminarele metodice de orice 
nivel.    
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

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 Statele de personal. 

-Liste de control a angajaților 2020-2021 
- Registrul de ordine privind angajarea, transferul și eliberarea personalului 
- Contract colectiv  de muncă. 
- Contract individual de muncă
 -Fișa postului.
7.Atribuțiile funcționale ale membrilor administrației  din gimnaziu 2020-2021
aprobat la CA, nr.02 din 11.09.2020 
- Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic 
- Matricea de normare a timpului de lucru pentru perioada 
- Spor pentru performanță 
-„Regulament cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporului cu caracter
specific” discutat și semnat în registrul informației disiminate  contra semnătură
la 21.01.2021.
- Instituția dispune de  20 laptoape, 8 calculatoare de masă, 3  tablete, 1 
proiector, 4 televizoare, masă de tenis
- A activat 9 profesori de bază 5 profesori prin cumul, calificați, dintre care 11
dețin GD II.

Constatări Instituția monitorizează, sistematic și eficient utilizarea resurselor educaționale, 
aplicarea strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul 
educațional.Gimnaziul  are o acoperire de 90% cu personal didactic. 100 % 
dintre cadrele didactice deţin grad didactic II

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 - Portofoliul profesional al cadrului didactic; 

-Portofoliul comisiilor metodice; 
- Rețea de calculatoare unită la internet  (toată școala)
- 1 Proiectoare, 4 televizoare, 1 tablă interactivă
- Proiecte didactice 



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

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 - Proiectări de lungă durată, 

- proiecte didactice la zi orientate pe formare de competențe, pe unități de 
învățare
 - Activează 4 comisii metodice: Clasele primare, limbă și comunicare, Arte, 
educație socio-umanistică  și științe, Consiliere și Dezvoltare personală.

Constatări În anul de studii 2020-2021 PDLD au fost elaborate pînă la 10 septembrie pentru 
primul semestru. Au fost discutate în cadrul CM şi avizate de către şeful CM, iar 
directoul a verificat minuţios dacă sunt respectate prevederile actelor normative, 
şi le-au întors cadrelor didactice spre perfectare de câte ori a fost nevoie pentru a 
avea un produs de calitate. Proiectele zilnice sau pe UÎ se verifică la momentul 
asistării pentru un feed-back cât mai constructive.
Pe parcursul anului au fost asistate ore la toate disciplinele școlare și distribuite 
evaluări  27 ore asistate de director, 13 ore asistate de dir.adj. ed,  evaluări la 
limba română – cl. V-a, matematică – cl.VIII-a, biologie – cl. VII-a

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
 0.75

Punctaj acordat:  
1.5

Indicator 4.2.6. Organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu
standardele  și  referențialul  de  evaluare  aprobate,  urmărind  progresul  în  dezvoltarea  elevului/
copilului
Dovezi - Notă informativă la CA nr. 7 din 29  decembrie 2020 , sm.I, nr. 11 din 28.05.2021,

sm. II cu privire la”Analiza activității instructiv-educative pe semestrul I-II, rapoarte
semestriale  și anual ale profesorilor la discipline școlare și diriginți, prezentate la
CP nr.04 din 28.12.2020, nr.07 din 31.05.2021
-  Raport  semestrial/anual  al  profesorului  referitor  la  realizarea  curriculumului  la
disciplinile școlare, discutat la CP nr. 04 din 28.12.2020, nr.07 din 31.05.2021
- Eficientizarea realizării procesului educațional la disciplinele de studii prevăzute în
Planul Cadru, în conformitate cu Ordinul nr. 397 din 29.03.2018 al MECC
- Catalogul
- Evaluările la toate disciplinele școlare sm. I, sm.II prezentate la CP nr.04 din 
28.12.2020, nr.07 din 31.05.2021
-Notă informativă: „ Informații cu referire la Temele de acasă” CP nr.03 din 
27.11.2020  

Constatări Administraţia gim. a desfăşurat evaluări la disciplinele:  matematica, limba română 
în toate clasele  cu informarea ulterioră a părinţilor prin scrisori personale despre 



rezultatul obţinut şi cu analiza acestor rezultate în cadrul adunărilor profesionale.
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 activităților extrașcolare.discutat la CP nr.02 din 08.09.2020 și aprobat

la CA nr.02 din 11.09.2020
 - Scenariile activităților extrașcolare. Ziua profesorului, 05.10.2020, ”E ziua 
ta mamă!, 08.03.2020 
- Portofoliile claselor.
- Portofoliile comisiilor metodice.  
- Săptămâna Siguranţei pe internet; 12.02.2021
- Săptămâna Siguranţa rutieră 22.04—27.04.2021
- Săptămâna Siguranţei electrice mai 2021
- Campania „Împreună pentru prevenirea delincvenței juvenile”;  16.12.2020 
…

Constatări Au fost organizate activități extracurriculare în concordanță cu misiunea 
școlii, cu obiectivele din curriculum și din documentele de planificare 
strategică și operațională

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
 0.75

Punctaj acordat: 
1.5

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

- PEI , 
- Probe de evaluare elaborate în funcție de particularitățile individuale ale 
anumitor copii; 
- Fotografii

Constatări Îcepând cu luna septembrie administraţia gimnaziului  a monitorizat cum se
desfăşoară lucrul cu elevii dotaţi, activitatea CREI  şi a CMI
Fiecare copil cu cerințe educaționale speciale are un plan educațional 
individualizat, curriculum adaptat și/sau alte măsuri de servicii de sprijin în 
funcție de recomandările SAP

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
 0.5

Punctaj acordat:
1 

Total standard     10

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 - Facturi fiscale și alte documente de achiziție a echipamentelor pentru dotarea 

bibliotecii, laboratoarelor, atelierelor din școală; 
 - Planul de Activitate al Bibliotecii, 
- Panou Informațional, 
- Registrul de Evidență a manualelor școlare; 
- Notă informativă ”Cu privire la asigurarea elevilor cu manuale școlare, CP nr.1
din 24.08.21
 -Registrul de evidență a literaturii artistice pentru elevi/ copii; 
 - Registrul de evidență a manualelor eliberate în clasă; 
 - Registru de evidență zilnică a activității bibliotecii școlare.
Dispunem de bibliotecă cu sală de lectură de 20 locuri, compotator conectat la 
internet,  laborator de informatică, 14 calculatoare,- conectate la internet, 
laborator-  chimie, fizică  sală de festivități, sală de sport, 

Constatări Fiecare elev are acces 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 Biblioteca este dotată cu mobilierul 
corespunzător, adaptat spațiului și utilizatorilor, ajustat din punct de vedere 
ergonomic confortabil; 
Fondul de carte corespunde numărului de elevi din instituţie; 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
 0.75

Punctaj acordat:  
1.5

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor și mecanismele
de valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului
modificat sau a PEI
Dovezi - Rapoarte semestriale și anuale cu privire la rezulatetele academice ale elevilor;

discutat la CP nr.04 din 28.12.2020 , nr.07 din 31.05.2021
 - Diplome ale elevilor; 
- Registru de înregistrare a performanțelor. 

Constatări Există baza de date privind performanțele elevilor și mecanismele de 
valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii 
curriculumului modificat sau a PEI

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0.5 

Punctaj 
acordat:  
1

Indicator 4.3.3. Realizarea  unei  politici  obiective,  echitabile  și  transparente de promovare a
succesului elevului/ copilului
Dovezi  - Bursa ”Viorel Prisacari”, oferită de academicianul universității 

”N.Testemițeanu”or. Chișinău , Viorel Prisacari
- Proiectul anual managerial, discutat la CP nr.02 din 08.09.2020 și aprobat la 
CA nr.2 din 11.09.2020;
- Proiectul anual al directorului și al directorului adjunct pentru educație  



discutat la CP nr.02 din 08.09.2020 și aprobat la CA nr.2 din 11.09.2020;
 - Portofoliul comisiei metodice

Constatări Instituția  creează  condiții  necesare  și  diverse  posibilități  de  manifestare  a
potențialului creativ al tuturor  elevilor prin activități formale și nonformale și
realizează  o  politică obiectivă,  echitabilă  și  transparentă  de  promovare  a
succesului școlar; În luna septembrie sunt acordate 5 burse pentru 5 elevi cu
cele mai înalte performanțe. Bursa ”Viorel Prisacari

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  - Planul de activitate al Instituției pentru anul de studii 2020-2021; discutat la 

CP nr,02 din 08.09.2020 și aprobat la CA , nr.02 din 11.09.2020
- Proiectul anual al directorului și al directorului adjunct; CA, nr. 02 din 
11.09.2020
- Portofoliul comisiei metodice; 
-Rapoarte de dezvoltare a copiilor; 
- Documentele Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare  

Constatări  Asistând la ore și la activitățile educative s-a constatat că elevii au capacitatea
de învăţare eficientă prin cooperare, subliniindu-le capacitățile de dezvoltare 
individual.  

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
 0.5

Punctaj acordat: 
1

Total standard   4.25

Dimensiune IV Puncte forte Puncte slabe
1.Toate disciplinile şcolare sunt predate de 
specialişti calificaţi.
 2.Dotarea instituţiei cu mijloace didactice este 
obiectivul prioritar al echipei manageriale 
3.Profesorii participă 1x3 ani la formări de nivel 
naţional şi periodic la formări raionale şi 
instituţionale .
4.Elevii sunt încurajaţi şi susţinuţi de profesori să
participe la concursuri.
5. Promovarea a 100 % .
6.Coneiunea la internet pe tot perimetrul 
instituției.
 7.Cadrele didactice îmbină reuşit metodele 
educaționale cu scopul motivării elevilor în 
timpul studierii materiei, orientează elevii spre 
succes,  asigură o relaţie de parteneriat în cadrul 

Elevii și părinții sunt 
pasivi ceea ce ține de 
pregătirea pentru lecții.

 



activităţii educaţionale.

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

Profesoral, procesul verbal nr.3 din 21.10.2014;  avizat de Ministerul Educației 
al R. Moldova la data de 29.10.2014, înregistrat de Ministerul Justiției al 
Republicii Moldova nr. 6920 din 7 nioiembrie,    
- Procese-verbale ale ședințelor de părinți: 
-  Nr.02  din  24.12.2020  „Violența  asupra  copilului  în  familie.  Consecințele
violenței asupra copilului”
Nr.04 din 29.05.2021 ”O școală prietenoasă copilului – factorul decizional al
educației”
„Organizarea și desfășurarea lunarului „Să creștem fără abuz, neglijare, 
exploatare, trafic. Familiarizarea cu acte normative referitor la Protecția 
Copilului față de violență în instituția de învățământ”, la ședința Consiliului 
elevilor nr.04 din 11.12.2020   

Constatări  Instituția planifică și informează în timp util toți elevii și părinți despre 
prevenirea discriminării de gen și  în privința politicilor de promovare a echității 
de gen.  

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
  1

Punctaj acordat:
2

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

Constatări  Instituția aplică eficient procedura legală de organizare instituțională și de 
intervenție a lucrătorilor instituției în cazurile de ANET și asigură servicii de 
consiliere și orientare în domeniul interrelaționării genurilor. În gimnaziu sunt 
asigurate spaţii adecvate particularităţilor de gen: veceuri, vestiare separate în 
sala sportivă.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0 

Punctaj acordat:
0

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



- discuții cu elevii și cu părinții cu teme privind echitatea de gen
- Atelier de lucru: ”Educație de gen și șanse egale” noiembrie, 2020
- Masă rotundă ”Prevenirea discriminării în mediul școlar” februarie, 2021
 - Educație pentru societate; 
- Portofoliul comisiilor metodice;  
- Boxa pentru sugestii și reclamații 
- Consiliul Elevilor din gimnaziu (7 băieți , 8 fete)
-  baschet (băieți), baschet (fete) decembrie 2020
- întreceri sportive cl.VII-VIII-a, mai 2021
 

Constatări Instituția  asigură  condiții  pentru  desfășurarea  activităților  de  formare  și
participarea cadrelor didactice la formări în privința echității de gen.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
 0.75

Punctaj acordat:
1.5

Total standard  3.5

Dimensiun
e V

Puncte forte Puncte slabe
 Elevii comunică și interrelaționează în 
conformitate cu principiile echității de 
gen.

Adm. inst. promovează și desemnează 
bunele practice în asigurarea echității 
de gen.

Cadrele didactice demonstrează 
comportament nedescriminatoriu în 
raport cu genul.

Nici un cadru didactic nu a participat în 
anul de studii 2020-21 la formări 
naţionale cu tematica Educaţie sensibilă
la gen,

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

 1. Cadre didactice receptive la tot ce este 
nou, cu o buna pregatire profesională. 
 2. Profesorii aplică eficient metodele 
interactive de predare-învăţare-evaluare, 
utilizează eficient tehnologiile informaţionale
în procesul didactic. 
3. Documentația instituției conform 
nomenclatorului
4. Conectare la internet în toate sălile de clasă
5. Realizarea în procent de 100 % anual, a 
planului de şcolarizare
6. Cadre didactice instruite privind predarea 
orelor online;
7. Frecvență bună la orele online
8. Şcolarizarea elevilor este 100%;  
 10 copii benefeciază de serviciile Centrului 
de Resurse. 
9. Dotarea institutiei cu bază tehnico-
materială necesară demersului educational 

 1. Decalaj  intre notele anuale si cele de la 
evaluarea de la DEC la biologie în clasa VII 
 2. Lipsa unui sistem eficient de sancţiuni 
pentru elevii care lipsesc nemotivat.
 3. Reticenţa unor părinţi de a se implica în 
problemele cotidiene ale școlii
 4. Lipsa motivaţiei şcolare, dezinteres pentru 
studii 
5.  Colaborarea insuficientă a familiei cu 
instituţia de învăţământ în scopul tratării 
individuale a copilului.
6.Implicarea nesatisfăcătoare a comunităţii  
locale în viaţa şcolii
7. lipsa psihologului școlar;



10.Cadre didactice dispuse spre colaborare, 
cooperare 
11. Parteneriate cu agentii educationali 
comunitari si extracomunitari. 
 12.Parteneriat efficient cu DEC, SAP, 
părinții, asistentul social, Inspectoratul de 
Poliţie, APL; 
 13. Implicare activă a părinţilor în activitatea
instituţiei şcolare, cu dezbaterea şi 
identificarea problemelor 

Oportunități Riscuri
1. Asigurarea posibilităţii de participare la 
activităţi de formare şi perfecţionare a 
profesorilor; 
2.Stimularea performanţelor profesorilor în 
activitatea cu elevii. 
3. Valorificarea relaţiilor cu partenerii 
educaţionali.  
4.Utilizarea mijloacelor şi instumentelor TIC 
la toate disciplinile şcolare
      

1. Cadru legal imperfect în vederea 
responsabilizării părinţilor pentru copiii lor. 
2. Scăderea motivaţiei pentru studii
 3. Reducerea în continuare a numărului de 
copii născuţi în comunitate 
4. Scăderea interesului pentru profesia 
didactică  
 5.Lipsa de interes şi de motivaţie pentru 
studii a unor elevi din familiile 
dezavantajoase,  
6.Implicarea insuficientă a unor părinţi în 
procesul instructiv-educativ; 
7. Interesul dirijat al elevilor şi părinţilor mai 
mult spre notare decât spre competenţe 
acumulate; 
8. Influienţa negativă în creştere a mediului şi
societăţii asupra copilului. 
 9. Familiile copiilor nu sunt dotate cu 
mijloace TIC în aşa măsură că să se 
desfăşoare un învăţământ de calitate 
10.Şcoala online-o ameninţare pentru 
sănătatea cadrelor didactice şi a elevilor.
11.Resurse bugetare insuficiente
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