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Date generale 
 
Raion/ municipiu Edineț 
Localitate Brînzeni 
Denumirea instituţiei Gimnaziul ”V.Stroescu” 
Adresa s.Brînzeni r.Edineț 
Adresa filiale - 
Telefon 024659381 
E-mail gimnaziulstroescuv@gmail.com 
Adresa web - 
Tipul instituţiei Învățământ primar șe secundar general 
Tipul de proprietate Publică  
Fondator/ autoritate administrativă Consiliul Raional Edineț 
Limba de instruire Română 
Numărul total de elevi 78 
Numărul total de clase 6 
Numărul total cadre de conducere 1 
Numărul total cadre didactice 9 – bază, 2- cumul 
Program de activitate De zi 
Perioada de evaluare inclusă în raport septembrie 2020-iunie 2021 
Director interimar Moisa Svetlana 
 

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/ copiilor 

Domeniu: Management 
Indicator 1.1.1. Prezența documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale și monitorizarea 
permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 
Dovezi  Instituția posedă setul de documentație școlară cu caracter tehnic, 

sanitaro-igienic și medical: 
Dosar tehnic, cod cadastral – 4116116157(Anexa 1,1a); 
Autorizația sanitară pentru funcționare CERTIFICAT CONSTATATOR 
nr. C040599/2020 din 29.01.2020(Anexa 2);  
Raport de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției 
de învățământ din 25.08.2020(Anexa 3); 
Rezultatul investigației sanitaro-microbiologice nr.191E din 
03.10.2020(Anexa 4); 
Autorizația sanitar-veterinară de funcționare a Instituției, emisă de 
Agenția Națională pentru Sănătate Publică, nr.004786/2020/11 
din18.02.2020 valabilă până la 10.02.2025(Anexa 5);   
Autorizația sanitar-veterinară de funcționare a Instituției, emisă de 
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, seria ASVF 
nr.AS1VF0050919VF,  din 20.02.2020(Anexa 6);   
Registre de evidență ale securității muncii angajaților(Anexa 7);   
Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor.  
Avizele medicale ale angajaților cantinei(Anexa 8);   

Instituția deține actele cu referire la asigurarea securității conform 
Nomenclatorului. 
Ordin nr.01, 04  din 01.09.2020 , Ordin nr. 16 din 22.10.2020, (Anexa  
9,10 );   
Ordin nr.26 din 14.12.2020, Ordin nr.05 din 02.03.2021,  
Ordin nr.09 din 30.04.2021, Ordin nr.15 din 17.05.2021 
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”Privind asigurarea securității și a siguranței elevilor în incinta și în 
perimetrul instituției școlare”; 

Personal instruit în vederea monitorizrii și supravegherii elevilor în 
gimnaziu și prevenirea faptelor ce pun în pericol elevii în școală și în afara 
instituției de învățământ; 
Instructaje realizate cu reprezentanții poliției; 
Norme de  protecție și plan de evacuare afișate la loc vizibil(Anexa 
11,12,13);   

Constatări Carnete medicale ale tuturor angajaților cu examen medical actualizat; 
 Serviciul medical din instituție duce evidența cazurilor de îmbolnăvire, 
dispune de registrul cu date despre starea de sănătate a tuturor elevilor și 
angajaților (Anexa 14 );   
Administrația instituției monitorizează respectarea normelor sanitaro-
igienice; 
 Pe holurile instituției  sunt plasate panouri informative cu material 
informativ propus de către Organizația Internațională a Muncii, în 
contextul Covid -19(Anexa 15,16);   
În cabinetul metodic - mapa cu toate actele și informațiile ”COVID-19”  
pentru utilizarea în activități practice a materialelor 
recepționate/expediate(Anexa 17 );.  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat:  

Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor 
pe toată durata programului educativ 
Dovezi  Instituția deține actele cerute conform Nomenclatorului; 

Instituția întreprinde măsuri privind asigurarea pazei și securității instituției 
și a elevilor, monitorizează sistematic condițiile existente în interior și pe 
teritoriul instiuției de învățământ și acțiunile necesare pentru asigurarea 
igienei şi sanitației în contextul epidemiologic de COVID-19(Anexa 18);  .  
 Se realizează zilnic triajul epidemiologic matinal la intrarea în instituție ce 
confirmă respectarea cerințelor situației excepționale.  
Conform graficului cadrele didactice verifică temperatura tuturor 
vizitatorilor și o înregistrează în Registrul vizitelor numele/prenumele și 
scopul vizitei.  
100% din elevi au făcut cunoștință cu regulile de comportament prin 
prezentarea și discutarea instrucțiunii ”Protecția vieții și sănătății copiilor 
pe perioada vacanțelor, aspect confirmat prin prezența însemnărilor în 
cataloagele  școlare și a semnăturilor în caietele de instrucțiuni ai claselor. 
(Anexa 19 );   
Instituția deține toate actele referitoare la pază, securitatea instituției și a 
siguranței tuturor elevilor. 

Constatări   Dat fiind întreprinse măsurile de protecție și securitate în instituție a fost 
asigurată paza și  securitatea instituției, oferind siguranță tuturor elevilor pe 
toată durata programului educativ. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 

 
Punctaj acordat:  

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil 
Dovezi  Program/orar al activității instituției care asigură un ritm normal de 

activitate, conform necesităților procesului educațional. 
120 de locuri de lucru în bănci corespunzător numărului de elevi, la clasă;  
6 clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar(clasa I-două 
cabinete pentru perioada toamnă/primăvară și iarnă), II, III, IV, III-IV) şi 3 
gimnazial (clasele a VI, VIII și cabinet de informatică 1elev/calculator), 
CREI-(6 locuri pentru 6 elevi);  
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Registrul clasei/ Baza de date a dirigintelui (Anexa 20 );   
Constatări Asigurarea respectării ”Metodologiei privind repartizarea timpului de 

muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general”, 
conform capitolului II.  
Instituția dispune de spații educaționale adecvate și asigură toate 
categoriile de elevi cu locuri corespunzătoare, cu particularitățile 
psihofiziologice individuale.  
Instituția dispune de: 
 tot setul de mobilier școlar pentru 10 de săli de clasă.; 
 mobilier pentru cantină unde se alimentează 78 de elevi; 
Spații de joacă/odihnă pentru elevi în trei locuri separatela cele două intrări 
în instituție unde sunt amplasate 8 bănci, teritoriul fiind marcat(1 m x 1m). 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare   conform  criteriilor: 
1,0 

Punctaj acordat:  

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  Instituția dispune de 120 locuri corespunzătoare,  

120 unități de mobilier școlar, 
10 săli de clasă , CREI; 
 cantină școlară asigurînd fiecărui elev un loc în bancă/masă. 

Constatări Spații școlare și administrative dotate, accesiibile pentru fiecare elev. 
Pondere și punctaj 
acordat  

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

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  Examen medical al elevilor și angajaților (august/septembrie) 

Dotare cu echipament anti-COVID: termometre, dezinfectant pentru 
mâini/suprafețe, săpun lichid (Anexa 21 );   
Un angajat(paznic) îmbolnăvire Covid.  

Constatări Reguli sanitaro-igienice respectate, circuite clare, benzi vizibile, distanță 
păstrată, monitorizare zilnică. 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

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  Angajați instruiți 

Apeduct propriu 
Registrul de rebutare a produselor alimentare (Anexa 22 );   
Registrul de evidență a temperaturii în frigider(Anexa  23);   
Registrul sănătății (Anexa 24 );   
Registrul de evidență a probelor alimentare (Anexa  25);   
Registrul de achiziție a produselor primite (Anexa 26 );   
Registrul produselor ușor alterabile (Anexa  27);   
Fișe tehnologice (Anexa 28  );  
Registrul  de evidență a curățeniei generale în bucătărie (Anexa 29  );    
Registrul stării sănitare a instituției (Anexa 30 );   
Registrul dispansarizării copiilor (Anexa  31);   
Inventar tehnologic 
Bucate diverse 
Monitorizare permanentă a varietății/calității preparării/servirii bucatelor 
Cantină cu 80 locuri la masă au fost alimentați 49 elevi ai claselor 
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primare(ora 10.10), 29 elevi clasele gimnaziale(ora 11.10). 
Constatări Asistent medical responsabil, meniu divers, alimentația elevilor claselor I-

IX conform normelor sanitaro-igienice. 
Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:  
0,75 

Punctaj acordat:  

Indicator 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, 
funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 
Dovezi  Blocuri sanitare interne, lavoare, apă pătabilă, săpun lichid/solid, 

dezinfectant mâini/suprafețe asigurat 100%. 
Constatări Funcționalitatea blocului sanitar. 

Accesibilitatea la servicii de igienă conform normelor sanitare și situației 
epidemiologice. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare   conform  
criteriilor: 1,0 

Punctaj acordat:  

Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă 
Dovezi  Două ieșiri și căi de evacuare stabilite. 

Profesor  responsabil de securitatea vieții angajaților. 
Mijloace de primă intervenție pentru stingerea incendiilor. 
Stingătoare plasate la loc vizibil/accesibil.      

Constatări Prevederi de securitate asigurate și disiminate comunității educaționale. 
Pondere și punctaj 
acordat  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație 
rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor 
Dovezi  Decada ,,Siguranța ta are prioritate” – septembrie 2020, mai 2021 

Activități de formare a deprinderilor unui comportament responsabil s-a 
realizat la toate disciplinile școlare. 
Adaptarea conținuturilor în contextul  prevenirii factorilor  de risc la 
modulul ”Securitate personală” din cadrul discilinei ” Dezvoltare 
personală” în corespundere cu vârsta școlară și situația specifică localității. 

Constatări Activități realizate, documente de monitorizare și prevenire a situației de 
risc semnate de elevi/părinți. 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

Total standard                        7,25 din 10 puncte  
 

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  Procese verbale ale adunărior de părinți (Anexa 32,33 );   

Grup Wiber creat pentru părinți și diriginți; 
Colaborare eficientă cu APL (Anexa 43 );  
Vizite și cooperare SAP (Anexa 34,35 );   

Constatări Elevi și părinți informați; 
Atitudini și diseminarea procedurilor legate de cazurile ANET; 
Activități proiectate în Planurile instituției; 
Caz ANET-zero. Raport prezentat. 

Pondere și punctaj Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj acordat: 
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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  Resurse interne-2 pedagogi-psihologi; 

Pregătire și instruiri în cadrul atelierelor SAP, DE a CR Edineț cu tematici 
de protecție și profilaxie (Anexa  36,37);   
Monitorizarea cazurilor copiilor din familiile cu risc (Anexa 38,39,40,41);   

Constatări Părinți și elevi consiliați; 
Mediu școlar protector. 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență (relații 
elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar) 
Dovezi  Supervizarea unui comportament, limbaj, relație prietenoasă elevilor; 

Ghidarea acțiunilor personalului în scopul asigurării elevilor; 
Respectarea standardelor etice. 

Constatări Utilizarea  managementului de caz; 
Decizii în interesul elevului; 
Ordin nr.12 din 02.09.2020 privind prevenirea și combaterea oricărui tip de 
violență (Anexa 42);   

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat: 

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  Lecții tematice”Într-un corp sănătos-o minte sănătoasă” (clasele primare), 

Atenție COVID!”-clasele VI,VIII(septembrie),  ; 
Spoturi video: 
 ”Reguli pentru un stil de vață sănătos”-clasa a VI-a, 
”Sănătate și frumusețe”,clasa VIII ; 
Întâlniri cu pompieri, polițistul de sector a angajaților (aprilie 2021); 
Careuri (lunar), ore de diriginție (săptămânal) în vederea formării unui 
comportament responsabil(semestrial). 

Constatări Diminuarea comportamentelor aggressive, limbajului violent 
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor: 
2,0 

Punctaj acordat:  

Total standard                           4,5 din 5 puncte  
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  Parteneriat gimnaziu-familie; 

Asigurarea și respectarea Regulamentului intern al instituției; 
Diseminarea Reperelor metodologice privind securitatea și siguranța on-
line a elevilor. 

Constatări Ordin nr.1069 din 06.10.2020 Ministerul Educației Culturii și Cercetării, 
Curriculum la modulul Securitate personală, Dezvoltare personal; 

Pondere  și punctaj Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor: Punctaj acordat:  
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acordat 2,0 
Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor 
materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională 
etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 
Dovezi  Condiții fizice și confort moral asigurat; 

Discuții offline și online a diriginților, profesorilor cu elevii în cazul unor 
semnalări și sesizări a problemelor psihoemoținale a elevilor cu probleme 
de conectare la internet; 
CREI dotat. 

Constatări Impact pozitiv 
Dotarea cu notebook, telefon, planșetă pentru profilaxia cazurilor de 
absență de la ore online și eliminarea disconfortului elevilor care nu dispun 
de mijloace TIC. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat:  
 

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  Modul  realizat în cadrul disciplinei școlare ”Dezvoltarea personală”; 

Zilua Protecției Civile în școală (mai 2021); 
Orarul echilibrat; 
Marșuri turistice ”Frumusețea meleagului natal”- iulie 2021; 
Săptămâna profilaxiei antifumat, antidrog în rândurile elevilor claselor  a 
VI-a și a VIII-a; 
Asistență educațională individualizată. 

Constatări Asistență educațională asistată, PEI,CDS; 
Excursii didactice; 
Parteneriat sănătos profesor-elev-părinte în prevenirea surmenajului și 
profilaxiei stresului. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor: 
1,5 

Punctaj acordat:  

Total standard                                  4,25 din 5 puncte  
 
Dimensiune I 
 

Puncte forte Puncte slabe 
1 .Institaţia de învăţămînt asigură securitate şi 
protecţie tuturor elevilor; 
2.Există documentaţia tehnică, sanitaro- igienică 
şi medicală; 
3.Instituţia dispune de săli de clasă pentru fiecare 
clasă(fiecare copil are un loc stabil în bancă); 
4.Se oferă servicii de suport pentru poromovarea 
unui mod sănătos de viaţă şi combaterea violenţei, 
5.Se colaborează cu famiile  şi serviciile  publice 
de sănătate ce promovează sănătatea fizică şi 
mintală a elevilor. 

1.În afara de profesori de 
serviciu nu există o 
persoană care 
supraveghează intrarea în 
instituție pentru a asigura 
siguranţa tuturor. 
2.Din cauza că nu sunt surse 
materiale  suficiente nu a 
fost posibilă alimentaţia 
elevilor claselor gimnaziale 
şi în al II–lea semestru. 

                          
Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare  
Domeniu: Management 
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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  Experiență democratică, transparența deciziilor prin activitatea Consiliului 

elevilor, Consiliul de administrație, Consiliul părinților, … 
Parteneriat elev-profesor-director stabilit prin audiență, familiarizarea cu 
deciziile luate, prevenirea violenței, formarea/distribuirea bugetului   
diminuarea deficitului bugetaR; 
Un elev –membru al CA a insituției;  
Planul anual de activitate a gimnaziului ”V.Stroescu”pentru anul de studiu 
2020-2021 discutat la ședința Consiliului Profesoral proces-verbal nr.01 
din 21.09.2020 și aprobat la ședința Consiliului de Administrație proces-
verbal nr.01 din 23.09.2020(Anexa 44 );   
 13 Procesele -verbale a Consiliului de administrație în  anul de studii 
2020-2021; 
6  Procesele -verbale a Consiliului Profesoral  în  anul de studii 2020-2021; 
4 Procesele -verbale a Consiliului părinților în  anul de studii 2020-2021; 
6 Procesele –verbale și două rapoarte(semestriale) a Consiliului elevilor în  
anul de studii 2020-2021; 
Planul de activitate al Consiliului elevilor pentru anul de studii 2020-2021;  
Calendarul activităților extrașcolare pentru anul de studii 2020-2021;  
Panou informativ ”Important și actual”;  
Portofoliul Consiliului elevilor cu materialele acumulate: procese-verbale 
pentru anul școlar 2020-2021, scenarii și demersurile de a desfășura 
activitățile extracurriculare… 

Constatări Responsabilitatea crescută a elevilor, abilități în luarea deciziilor, motivație 
și rezultate academice mai bune; 
În Planul managerial instituțional sunt planificate activități de participare a 
elevilor în soluționarea problemelor școlare.; 
În  anul curent de studii echipa managerială a organizat  activități cu elevii, 
în cadrul cărora s-au discutat aspectele ce țin de: viața școlară, soluționarea 
problemelor la nivel de instituție/clasă; 
Administrația instituției evaluează opiniile, inițiativele și propunerile 
elevilor în procesul de luare a deciziilor; 
În Portofoliul Consiliului elevilor se păstrează diverse materiale relevante 
inclusiv procese-verbale pentru anul școlar 2020-21. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat: 

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  În instituție există Consiliul elevilor(5 membri), care participă la luarea 

deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi; 
Pe parcursul anului școlar și-a extins activitatea Consiliul Elevilor.  

Constatări Componența Consiliului ales și atribuțiile fiecărui departament se regăsesc 
în portofoliul ce conține structura activității CE, deciziile luate de membrii 
CE procesate în caietul cu procese verbale. 

Pondere  și  
punctaj acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare  conform 
criteriilor: 1,0 

Punctaj acordat:  
 

Indicator 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a 
elevilor/ copiilor (pagini pe rețele de socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative 
etc.) 
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Dovezi  Existența unui panou informativ ca mijloc de informare, de transmitere a 
informațiilor de la personalul didactic la elevi; 
Elevii sunt abonați la reviste și ziare școlare; 
O parte din elevi frecventează cu regularitate biblioteca publică din sat care 
este asigurată/dotată cu echipament modern și literatură artistică variată; 
Majoritatea elevilor au rețele de socializare: Waiber, Facebook, … ceea ce 
le permite comunicare pentru a-și reflecta opinia liber. 

Constatări S-a constatat pe parcursul anului școlar că este bine venit un panou 
informativ că mijloc de comunicare indirect cu elevii; 
Comunicare eficientă în grupurile Waiber la fiecare clasă și Messenger-
unele grupuri de elevi/părinți. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat:  

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  Elevii sunt implicați permanent în activități școlare privind soluționarea 

problemelor apărute în colectiv și a planurilor de viitor pentru comunitatea 
școlară; 

Constatări Propunerile elevilor sunt interesante. 
Provocarea din partea unor cadre didactice sunt acceptate, dat fiind faptul 
că există continuitatea programului educațional(patru excursii în localitate 
în zilele de odihnă). 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:  
1,5 

Punctaj acordat:  

Total standard                      4,0 din 6 puncte  
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  Ședințe cu părinții organizate conform planului de activitate(Anexa 

45  ); 
Colectivul de părinți al gimnaziului  sunt implicați în luarea unor activități 
democratice de promovare a succesului școlar; 
Părinții sunt informați privind eșecul școlar, comportamentul deviant sau 
absențele elevilor individual (Anexa 46 ); 

Constatări S-a constatat că părinții sunt deschiși spre a coopera și a fi alături întru  
soluționarea situațiilor de problemă cu reflectare pozitivă asupra situației. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat:  
  

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  Existența unui parteneriat  sănătos cu reprezentanții altor grupuri de elevi 

din raion întru realizarea schimbului de experiență; 
Colaborare cu actanții educaționali din localitate: APL, preotul din sat, 
medicul de famillie, grădinița de copii ”Artizana”, agenți economici, 
inspectorul de poliție Brînzeni, căminul de cultură(inclusiv biblioteca 
publică Brînzeni), …  
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Constatări Activități desfășurate de comun acord; 
Acordarea ajutorului copiilor din familii defavorizate. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:  
1,0 

Punctaj acordat:  
 

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  Fiecare colectiv de părinți al clasei are ales un comitet al părinților (3  

persoane) și câte un candidat în Consiliul părinților al gimnaziului; 
Președintele Consilului părinților este membru al Consiliului de 
administrație și consilier local în Consiliul local al satului Brînzeni  

Constatări Președintele Consilului părinților beneficiază de dreptul decizional în 
cadrul ședințelor Consiliului de Administrație; 
Președintele Consilului părinților diseminează informațiile și deciziile luate 
tuturor membrilor Consiliului părinților clasei, care la rândul lor 
discută/propun/decid/implimentează hotărârile luate;  
Uneori se discută/propun idei legate direct cu problemele discutate în 
cadrul Consiliilor pe clase, apoi sunt aprobate la CA; 
Transparența ne permite rezolvarea unor probleme apărute în cel mai scurt 
timp.  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1,5  

Punctaj acordat: 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a 
comunității la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și 
implicarea acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional 
Dovezi   O parte din elevi din cadrul CE, părinți din CP au participat la adunări 

baza proiectului pentru dezvoltarea comunității cu CASMED, proiectului 
Guvernanță democratică (CDIDC),  reflectând asupra problemelor din 
comunitate și expunerea soluțiilor de rezolvare.  

Constatări Și elevii, și părinții sunt deschiși spre a contribui la noile schimbări din 
comunitate. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1,5 

Punctaj acordat:  

Total standard                                           4,75 din 6 puncte  
Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o 

societate interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management  
Indicator 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, 
religioasă, prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 
Dovezi  În instituție sunt promovate tradițiile și obiceiurile localității; 

Muzeul școlii a fost extins, completat cu alte obiecte colectate din 
localitate(Anexa47,48); 
Unele activități la nivelul clasei au fost desfășurate onlne, care au fost 
postate/partajate pe rețelele de socializare spre promovarea valorilor 
culturale; 
Activitate desfășurată în biserica din sat(omagiu lui N.Dabija); 
O parte din elevi/părinți sunt membri activi ai colectivului căminului de 
cultură din sat, promovând tradițiile și cultura plaiului natal la nivel 
rational/zonal; 
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Constatări Elevi/familii interesate, receptive predispuși spre promovarea valorilor 
naționale. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat:   

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  Respectarea principiilor democratice a diversității culturale, entice, 

religioase în instituție. 
Constatări Activitățile desfășurate în instituție au la bază principiul de respectare a 

opiniei fiecărui membru. 
Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat:  

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  Școlarizarea tuturor elevilor indiferent de etnie, apartenență religioasă, 

situație familială. 
Constatări S-a stabilit un parteneriat sănătos cu părinții elevilor instituției; 

Stabilirea unei relații colegiale în rândul elevilor. 
Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1,5 

Punctaj acordat:  
  

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  În cadrul activităților extracurriculare, a lecțiilor de educație pentru 

societate sunt promovate valorile multiculturale și viziunile democratice 
pentru conviețuire multiculturală; 
În fiecare an se desfășoară decada limbilor străine, unde elevii  se 
manifestă promovând cultura altor popoare (Anexa 56 );. 

Constatări Elevii respectă drepturile și promovează multiculturalitatea. 
Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1,5 

Punctaj acordat:  

Total standard            4,5 din 6 puncte  
 
Dimensiune II Puncte forte Puncte slabe 

1. Elevii participă la procesul 
decizional, prin activitatea CE, 
CA. CP. 
2. Elevii sunt implicaţi în 
soluţionarea problemelor la nivel 
de colectiv prin activităţi de 
voluntariat şi implicarea în 
proiecte. 
3.Există parteneriat cu 
reprezentanţii comunităţii, 
colaborarea activă cu toţi actanţii 
educaţionali din localitate. 
4. Există transparenţă în triadа : 

1. Nu toţi eleviii demonstrează interes de 
participare în procesul decizional. 
2. Este necesar de a lucra individual cu 
unii părinţi pentru a sensibiliza atitudinea 
faţă de procesul educaţional. 
3. Nu toţi actanţii educaţionali din 
comunitate sunt cointeresați. 
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şcoala – familie –comunitate  în 
vederea convieţuirii într-o 
societate interculturală 
democratică. 

                               
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  Există planuri de activitate şi o bază de date atât la CMI cît şi la CDS, unde 

sunt stipulate toate activităţiile cu  privire la Educaţia incluzivă(Anexa 49); 
Cadrele didactice cunosc şi folosesc în procesul educaţional instruirea 
diferenţiată şi cuprind toţi copii în activităţi multiculturale indiferent de 
naţionalitate, gen, origine, starea socială sau apartenenţa religioasă; 
CDS asigură servicii de sprijin elevilor cu CES în cadrul CREI implicarea 
copiilor cu CES în cadrul activităţiilor extraşcolare; 
 CMI  reevaluează elevii şi monitorizează  progresul  lor. 

Constatări În urma evaluării din data de 21.04.2021 a serviciului de asistenţă 
psihopedagogică Edineţ, CDS și președintele CMI au toate actele 
organizaţional –metodice în  regulă - (Planificări, registru de evidenţă al 
copiilor cu CES, evidenţa la ore, registru de evidenţă de lucru cu părinţii; 
Toţi copii cu CES benificiază de asistenţă CDS şi frecventează CREI. 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

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  CMI conlucrează  cu SAP Edineţ pentru înmatricularea tuturor copiilor şi a 

evaluării activității CDS  și a CMI. 
Constatări În urma evaluării de către SAP CMI actualizează lista copiilor cu CES 

repartizează orele CDS, elaborează şi implementează PEI-uri. 
Pondere și punctaj 
acordat 

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

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  Administraţia Gimnaziului crează şi actualizează baza de date a copiilor 

din comunitate; 
CMI actualizează anual lista copiilor cu CES care beneficiază 
de  asistenţa CDS la ore şi a listei copiilor care frecventează CREI. 

Constatări În urma problemei  demografice cu care se  confruntă localitatea este 
dificil anual de a recruta elevii în clasa I. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor: 1,5 Punctaj acordat:  
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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  CMI sistematic  monitorizează şi evaluează progresul şcolar în urma 

asistenţei acordate la ore a CDS; 
Analizează comportamentul şi încadrarea în activitate a elevilor cu CES;   
CDS  monitorizează  progresul  şi dezvoltarea fiecărui elev.  

Constatări La unii elevi se observă progres în dezvoltare. Din cauza  problemelor 
familiare, a neglijării cu unii elevi însă este necesară activitate individuală.  

Pondere și punctaj 
acordat 

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

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  Procesul educaţional în gimnaziu se desfăşoară în concordanţă cu 

particularităţiile şi nevoile specifice ale fiecărui elev; 
Există  PEI –uri  pentru fiecare elev; 
 CDS posedă dosare cu toate actele de monitorizare necesare, acte 
normative și organizaţional – metodice. 

Constatări Elevii claselor primare sunt permanent monitorizaţi  de învăţătorii la clasă, 
ceea ce permite asigurarea climatului educaţional favorabil; 
 O elevă  necesită o asistenţă mai calitativă din partea tuturor actanţilor 
educaţionali. 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

Total standard             5,5 din 8 puncte  
Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, nediscriminatorii 
și respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 
Indicator 3.2.1. Existența, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare și 
combatere a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale 
Dovezi  În luna noiembrie  s-a planificat încadrarea în activitate a elevei clasei a 

VI–a  (în cadrul orelor), comportamentul ei  şi a colegilor în pauză(eleva 
cu CES este de etnie romă) ; 
 În cadrul orelor de educaţie pentru societate şi educaţie pentru drepturile 
omului(opțional) s-a planificat şi realizat tematici cu genericul: ,,Toţi 
diferiţi, toţi egali”, ”Echitate de gen” , ”Nondiscriminare” . 

Constatări Climatul din clasa a VI-a, unde învaţă eleva cu CES este mai democratic, 
elevii au înţeles faptul că toţi copiii sunt egali şi demonstrează empatie şi 
respect faţă de colegă. 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

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  Conform planificării lunare a CDS în luna noiembrie 2020 au fost  

monitorizați  şi evaluați elevii din clasa IV-a, unde s-a promovat 
diversitatea; 
A fost monitorizat comportamentul şi implicarea în activităţi a elevei cu 
CES care este de etnie romă și a elevei ce a rămas orfană.  

Constatări Elevii din şcoală şi copii cu CES înţeleg că sunt diferiţi şi nu se 



14 

 

discriminează.  
Pondere și punctaj 
acordat 

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

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  Au fost realizate mese rotunde, şedinţe cu elevii unde li s-a adus  la 

cunşotinţă despre nondiscriminare; 
 Unchiului elevei  s-a adus la cunoştinţă comportamentul și implicarea 
elevei în activitate;  

Constatări În şcoală se respectă diversitatea; 
Elevii  manifestă  respect şi toleranţă unii faţă de alţii. 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

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  Există curriculum individualizat pentru fiecare copil cu CES.  
Constatări S-a respectat prin conţinutul propriu-zis individualitatea fiecărui copil. 
Pondere și punctaj 
acordat 

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

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  Copiii se respectă reciproc şi în clasa de elevi sunt trataţi fără a fi 

discriminaţi. 
Constatări O atitudine binevoitoare din partea CDS şi a cadrelor didactice ce 

echilibrează relaţiile dintre elevi . 
Pondere și punctaj 
acordat 

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

Total standard                                       6 din 7 puncte  
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  S-a activat din resursele existente, asigurând un mediu accesibil şi sigur  

pentru fiecare elev, inclusiv cei cu CES.  
Constatări Din cauza bugetului auster anul curent nu s-au procurat resurse noi şi nu   

s-a reutilat spaţiul de activitate CREI.  
Pondere și punctaj 
acordat 

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

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la 
datele de interes public 
Dovezi  Accesul şi protecţia datelor cu caracter personal au fost asigurate. 
Constatări Datele personale la elevi sunt completate în baza de date de persoana 

responsabilă, ce asigură confidențialitatea datelor cu caracter  personal. 
Pondere și punctaj 
acordat 

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

Domeniu: Capacitate instituțională 
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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  CREI este dotat cu mobilier școlar corespunzător pentru a fi desfăşurate 

serviciile de sprijin. 
Constatări S-au desfăşurat activităţi în cadru CREI în conformitate cu planul de 

activitate(lunar/zilnic), ţinându-se cont de particularităţiile de  vârstă ale 
elevilor. 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

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  În cadrul activităţiilor s-au folosit mijloace de învăţare necesare existente, 

tehnologii informaţionale moderene adaptate necesităţilor elevilor . 
Constatări Copii mai uşor asimilează informaţia fiind aduse în faţă filmuleţe 

educative,  prezentări, informaţii şi materiale illustrative. 
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor: 1,5 
 

Punctaj acordat:  
 

Total standard                                  5,5 din 7 puncte  
 
Dimensiune III 
 

Puncte forte Puncte slabe 
1. În procesul educaţional al 
gimnaziului sunt cuprinşi toţi copiii, 
indiferent de gen, origine, starea 
socială, religie. 
2. Sunt condiţii optime pentru 
realizarea şi dezvoltarea 
potenţialului fiecărui elev. 
3. Se pune în practică  şi aplicare 
curriculumul, inclusiv cel diferenţiat  
/adaptat pentru copiii cu  CES. 
4. Există planuri şi o bază de date 
atât  la CMI cât şi la CDS, unde sunt 
stipulate toate activităţile cu privire 
la Educaţia Incluzivă.  

1. În instituţie nu există un psiholog, 
care ar facilita lucru cu elevii, ce 
necesită asistenţă psihologică sporită. 
2. Lipsa logopedului în şcoală, ce ar 
lucra cu elevii cu dificultăţi în vorbire. 
3.Resurse disponibile sunt puţine, ceea  
ce face mai dificil lucru creativ cu 
copiii. 

4.Lipsa resurselor materiale, care nu 
permite alimentaţia elevilor cu CES 
după masă.  
 

 
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  Cadrele didactice cu stagiu de muncă și grade didactice au realizat o 

educație de calitate conform cerințelor prevăzute; 
Relația de cooperare strânsă între cadrele didactice-elevi-părinți ceea ce 
contribuie la o bună educație; 

Constatări   Motivarea zilnică a elevilor de a frecventa orele de curs, de a parcurge 
prin materialul propus și a asimila necesarul. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 1,5 Punctaj acordat:   
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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  Școlarizarea tuturor copiilor de vârstă școlară; 

Clasa I deschisă cu un număr de 18 elevi; 
Acces la internet pentru cadrele didactice în perioada învățământului la 
distanță și cu prezența fizică la școală; 
Extinderea conexiunii la internet pentru profesori și elevi; 
Realizarea orelor la un nivel mai ridicat având în cabinete conexiunea  la 
internet; 
Respectarea cerințelor nomenclatorului documentației școlare; 
A activat online și offline Consiliul părinților și Consiliul elevilor pe 
parcursul anului; 
Ședințe organizate cu membrii Consiliului părinților și procesate în 
Registrul de procese verbale; 
Adunări organizate cu membrii Consiliului elevilor procesate în Caietul de 
procese verbale ale Consiliului elevilor; 

Constatări Adaptarea elevilor clasei I la condițiile, normele și cerințele școlare; 
Lecțiile s-au desfășurat punându-se accent pe noile tehnologii 
informaționale; 
Ședințele Consiliului Părinților și a Consiliului elevilor au fost realizate 
conform Planului de activitate discutat și aprobat la început de an școlar. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
1,5 

Punctaj acordat:   

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  Gimnaziul asigură modul echitabil al deciziilor implicând consiliile 

existente(CA,CP, CP, CE) în vederea promovării educației de calitate. 
Constatări Am asigurat transparență în tot ceea ce ține de activitatea instituției prin 

aportul direct și indirect a actanților educaționali. 
Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1,5  

Punctaj 
acordat:   

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  Spații suficiente pentru învățare; 

Asigurarea siguranței și sănătății elevilor/cadrelor didactice/personalului 
auxiliar pe timp de pandmie. 

Constatări Resursele financiare nu permit investiții majore în modernizarea instituției. 
Pondere și punctaj 
acordat  

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

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  Planuri educaționale individualizate întocmite pentru fiecare elev cu CES; 
Constatări S-a activat cu elevii cu CES în conformitate cu Curriculum individualizat 

la disciplinile prevăzute pentru fiecare elev. 
Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 1,5 Punctaj acordat:   
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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  Personal didactic calificat deținător de grade didactice (din 9 cadre 

didactice de bază- 1 deține grad didactic I, 4 cadre didactice-grad didactic 
II); 
Asistent medical, contabil-șef și bucătar calificat; 
Personal auxiliar cu stagiu de activitate în instituție. 

Constatări Realizarea finalităților educaționale ținându-se cont de normativele în 
vigoare. 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în 
limitele permise de cadrul normativ 
Dovezi  Gimnaziul dispune de un model/plan de școlarizare; 

O bună colaborare între învățătorii claselor primare și profesorii ce predau 
la treapta gimnazială.  

Constatări Continuitate privind evaluarea prin discriptori de la clasele primare la cele 
gimnaziale; 
Asistență reciprocă. 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

Total standard            9,5 din 13 puncte  
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  Verificare și control a Planurilor de activitate de lungă durată, proiectări 

zilnice ale cadrelor didactice, Planul de activitate  a CDS, a PEI-urilor. 
Constatări Planuri de lungă durată întocmite în baza Scrisorilor metodice la 

disciplinile școlare discutate în cadrul ședințelor metodice, propuse spre 
aprobare directorului la începutul anului de studiu.  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,75  

Punctaj acordat:   
 

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  9 cadre didactice de bază și 2 cumularzi implicați în procesul educațional 

dispuse pentru formare continuă. 
Constatări Sursele financiare nu acoperă în deajuns necesarul pentru formări continuă 

pentru perioadă de 2-3 săptămâni. 
Pondere și punctaj 
acordat  

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

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  Număr suficient de resurse umane; 

4 cadre didactice(de bază) implicate în procesul educațional pentru clasele 
primare și 5 cadre didactice(de bază) și 2(cumul) implicate în realizarea 
procesului educațional pentru clasele gimnaziale 
un bucătar/lucrător auxiliar 
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doi îngrijitori în încăperi 
doi paznici/fochiști 
asistent medical 
contabil-șef. 
Resurse materiale achiziționate în valoare de 20.000 lei(televizor, 
notebook, printer); 
Donație - 4 notebookuri; 

Constatări Insuficiența resursele financiare pentru asigurarea funcționalității la 
capacitate maximă. 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

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  Au fost aplicate strategii interactive, TIC în procesul educațional pe 

parcursul anului școlar. 
Constatări Abilități digitale limitate ale unor cadre didactice. 
Pondere și punctaj 
acordat  

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

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  Proiecte didactice zilnice elaborate în conformitate cu principiile educației 

centrate pe elev/copil și pe formarea de competențe pe parcursul anului 
școlar. 

Constatări Este binevenită și eficientă proiectarea pe unități de învățare la unele 
disciplini.  

Pondere și punctaj 
acordat  

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

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  Evaluarea rezultatelor învățării elevilor pe clase s-a realizat la sfârșitul 

fiecărui semestru, fiind întocmit un Raport de activitate de către diriginții 
de clasă în baza notelor informative a profesorilor ce predau la clasă 
(Anexa  49,50). 

Constatări Rezultatele învățării la început de an școlar s-au menținut la același nivel și 
la sfârșitul anului de studiu(aproximativ 66 - % calității clasele primare și 
55% - clasele gimnaziale. 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

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  Activitățile extracurriculare s-au desfășurat în conformitate cu Planul de 
activitate  a istituției pentru anul școlar 2020-21: 
-Sărbătoarea primului sunet-01.09.2020; 
-Desen pe asfalt,,Ziua păcii”-septembrie 2020, clasele primare 
-,,Sărbătoare  dedicată bunicuțelor”- clasele gimnaziale,septembrie2020 
-Sărbătoarea ”E ziua ta, mărite dascal”-octombrie 2020,clasa a VIII-a 
-Expoziţia ”Misterele naturii”, septembrie 2020, toți elevii(Anexa 51 ); 
-,,Ziua  Internaţionlă al drepturilor Copiilor” 
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- Conferință online”La mulţi ani România”,01 decembrie 2020, proiectul 
transfrontalier ”Istorie, cultură, civilizație” (Anexa 54 ); 
-Culegeri de colinde ”În ajun de sărbători”, decembrie2020 
- Recital de poezie ”Sub raza gândului etern”, clasa a VI(Anexa 53 ); 
-„Comemorarea victimelor ,,Holocaust”, clasa VIII(Anexa 52 ); 
-Acțiune ecologică ,,Ziua Internaţională al Pământului”, aprilie 
2021(Anexa 55 ); 
- Discuții la nivelul clasei(I-VIII) ,,Siguranţa la trafic înseamnă viață” etc. 

Constatări Activităţi extracurriculare desfăşurate în parteneriat cu părinții, cadrele 
didactice și alți parteneri din comunitate. 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

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  Cadrele didactice au asigurat sprijin individual elevilor (și pentru elevii cu 

CES) în cadrul orelor și în afara orelor de curs inclusiv în perioada 
învățămâtului la distanță în dependență de necesituțile apărute la moment. 

 Constatări Familiile elevilor predispuși spre cooperare, contribuind la buna 
desfășurare a procesului educațional. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 1,5 
 

Punctaj acordat:  

Total standard              10,25 din 14 puncte  
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  Fiecare colectiv de elevi dispune de un cabinet pentru studii cu respectarea 

restricțiilor în raport cu situația COVID-19; 
Elevii au avut acces la resursele educaționale din instituție (bibliotecă, 
laboratoare, sală de calculatoare, de sport, festivități/cantină școlară); 
Un părinte face parte din Consiliul de administrație a școlii fiind implicat în 
procesul de luare a deciziilor. 

Constatări Laboratoarele sunt dotate parțial cu echipament pentru desfășurarea orelor de 
fizică, chimie și biologie; 
Lipsa tehnicii moderne în cabinetul de informatică; 
Sala de sport necesită reparație în sumă de peste 170.000 lei 

Pondere și 
punctaj acordat  

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

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  Un cadru didactic este responsabil de ajustarea/completarea bazei de date  

cu date concrete/corecte conform parametrilor solicitați. 
Constatări S-au introdus rezultatele elevilor în conformitate cu datele din catalog la 

fiecare disciplină pe clase, la fiecare elev în parte; 
S-au revizuit datele personale ale angajaților instituției  cu datele 
respective. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 2,0 Punctaj acordat:   
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Indicator 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a 
succesului elevului/ copilului 
Dovezi  Elevii au fost apreciați obiectiv la disciplinile școlare, toți fiind promovați 

în clasa umătoare. 
Constatări Elevii au fost decernați cu diplome de gradul I și II privind situația școlară, 

ceilalți fiind nominalizați la capitolul ”Implicare/Responsabilitate/ 
Ingeniozitate/…” 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

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 CDS 
[partea finală de după ultima virgulă nu se referă la IET] 
Dovezi  Prin învățarea interactivă s-a pus accent pe dezvoltarea individuală a 

elevilor îndeosebi la treapta primară;  
Elevii au fost încadrați în diverse activități susținuți de către părinți, 
consultați fiind de către cadrele didactice din gimnaziu. 

Constatări Elevii s-au implicat activ în desfășurarea activităților desfășurate la nivelul 
clasei/școlii/comuntății. 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

Total standard           5,75 din7 puncte  
 

Dimensiune IV 
 

Puncte forte Puncte slabe 
1. Instituția este dispusă și orientată spre 
creșterea calității educației; 
2. Se organizează procesul educațional în 
raport cu obiectivele și misiunea 
instituției; 
3. Este încadrat în procesul educațional 
personal didactic și auxiliar calificat, 
deținători de grade didactice; 
4. Existența unui număr suficient de 
resurse umane; 
5. Utilizarea resurselor educaționale prin 
strategii didactice interactive, inclusiv 
TIC. 

1. Resursele financiare nu 
permit investiții majore în 
modernizarea instituției; 
2. Sursele financiare nu 
acoperă îndeajuns necesarul 
pentru formarea continuă 
pentru perioadă de 2-3 
săptămâni; 
3. Abilități digitale  limitate a 
unor cadre didactice; 
4. Lipsa tehnicii moderne în 
cabinetul de informatică. 
 

 
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  Promovarea echității de gen prin diverse căi a elevilor și părinților în 

timpul activităților desfășurate; 
Desfășurarea săptămânii propagării drepturilor copiilor; 
Discuții despre drepturile elevilor și echitatea de gen; 
Ore de dezvoltare personală în vederea respectării echității de gen. 

Constatări În instituție sunt respectate drepturile și echitatea de gen a tuturor 
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membrilor comunității școlare. 
Pondere și punctaj 
acordat 

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

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării 
cadrelor didactice în privința echității de gen 
Dovezi  Sunt create condiții adecvate de muncă inclusiv de formare a cadrelor 

didactice în privința echității de gen. 
Constatări În instituție activează bărbați și femei care au aceleași drepturi și 

obligațiuni. 
Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 1,0 
 

Punctaj acordat: 

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  Desfășurarea activităților curriculare în vederea formării comportamentului 

cu unii elevi în raport cu genul; 
Instructaje privind comportamentul adecvat la copii; 
Asigurarea securității și a siguranței elevilor în timpul orelor și după lecții; 
Eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen. 

Constatări Realizarea procesului educațional în conformitate cu principiile echității de 
gen; 
Organizarea și desfășurarea orelor de dirigenție privind respectarea 
principiilor echității de gen. 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

Total standard                              4 din 6 puncte  
 

Dimensiune V 
 

Puncte forte Puncte slabe 
1. Se informează prin diverse căi elevii, 
părinţii, cadrele didactice despre 
prevenirea discriminării de gen. 
2. Se realizează şi se desfaşoară procesul 
educaţional în privința echității de gen. 
3.  În instituţie sunt respectate drepturile şi 
echitatea de gen a tuturor membrilor 
comunităţii şcoare. 

1.În  diverse situaţii elevii nu 
reacționează adecvat;. 
2.Este dificil de sensibilizat 
unii părinţi în privința 
respectării drepturilor   și a 
prevenirii discriminări.. 

 
Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 
1.Gimnaziul dispune de un model de şcolarizare, 
există material curricular corespunzător. 
2.Institaţia de învăţămînt asigură securitate şi 
protecţie tuturor elevilor, angajaţilor. 
3. Se oferă servicii de suport pentru poromovarea 
unui mod sănătos de viaţă şi combaterea violenţei. 
4. Toţi elevii din localitate  indeferent de gen, 
origine, starea socială, religie frecventează școală.  
5.Colaborare eficientă cu interega comunitate.   

1. Declinul demografic: număr mic de 
elevi, migraţia locuitorilor. 
2.Insuficienţa resurselor financiare, pentru 
investiţii în modernizare. 
3.  Dotarea insuficientă a unor elevi cu 
TIC, internet. 
4.  Dezavantajul financiar al şcolii cu un 
număr mic de copii.   
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