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Date generale 
 

Raion/ municipiu Edineț 

Localitate s.Constantinovca 

Denumirea instituţiei Gimnaziul Constantinovca 

Adresa s.Constantinovca, raionul Edineț 

Adresa filiale  

Telefon 024692632 

E-mail cristinaajderi@gmail.com  

Adresa web  

Tipul instituţiei Învățământ primar și secundar general 

Tipul de proprietate Publică  

Fondator/ autoritate administrativă Consiliul Raional Edineț 

Limba de instruire Rusă  

Numărul total de elevi 53 

Numărul total de clase 4 

Numărul total cadre de conducere 2 

Numărul total cadre didactice 7 

Program de activitate De zi 

Perioada de evaluare inclusă în raport 2020-2021 

Director Elena Golovatiuc 

 

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  Gimnaziul posedă următorul set de documentație cu caracter tehnic, sanitaro-

igieniceși medicale: 

- Dosar cadastral nr.  nr.41481081 din20.05.2006; 

- Autorizația sanitar-veterinară de funcționare a Instituției, emisă de 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, seria ASVF nr. 

AS1VF00161000VF   din 20.03.2017  ; 

- Act de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru funcționarea 

sistemelor de gaze, nr.5 din 23.01.2020;                   

- Registre de evidență ale securității muncii angajaților; 

- Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor; 

- Avizele medicale ale angajaților cantinei; 

- Schema de evacuare în cazuri de situații excepționale. 

 

Constatări  

Gimnaziul deține toate actele  actualizate, valabile, cu referire la asigurarea 

tehnică, sanitaro-igienică și medicală. Gimnaziul dispune de carnete medicale ale 

tuturor angajaților cu examen medical actualizat. Serviciul medical din instituție 

duce evidența cazurilor de îmbolnăvire, dispune de registrul cu date despre starea 

de sănătate a tuturor elevilor și angajaților. Administrația gimnaziului 

monitorizează respectarea normelor sanitaro-igienice. Pe holurile instituției sunt 

plasate panouri informative cu material informativ propus de către Organizația 

mailto:cristinaajderi@gmail.com


Internațională a Muncii, în contextul Covid – 19 și lumea muncii, pentru 

utilizarea în activități practice. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,50 

 

Punctaj acordat: 

0,50 

 

 

Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor 

pe toată durata programului educativ 

Dovezi  - Planul de activitate al Consiliului de Administrație aprobat la ședința CA, 

proces-verbal nr. 1 din 11.08.2020; 

- Familiarizarea cadrelor didactice cu Reglementările speciale privind 

organizarea anului de studii 2020-2021 în contextual epidemiologic de 

COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și 

extrașcolar, prezentate în cadrul ședinței Consiliului Profesoral proces-

verbal nr. 8 din 24.08.2020, nr.2 din 27.11.2020);          

- Prevederile Regulamentului de ordine internă, aprobat la ședința 

Consiliului Profesoral, proces-verbal nr.1 din data de 03.09.2020; 

- Graficul de serviciu al personalului de pază (aprobat de director); 

- Gard, poartă; 

- Panouri de afișaj cu informații relevante privind promovarea modului 

sănătos de viață, Regulile și normativele sanitaro-epidemiologice ”Igiena 

instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal”; 

- Plan de evacuare aprobat de către directorul gimnaziului; 

- Cabinet medical dotat cu instrumente, medicamente de prim ajutor; 

- Registrul de evidență a persoanelor care vizitează instituția; 

- Instructaj realizat de către diriginți la subiectul Protecția vieții și sănătății 

copiilor pe perioada vacanțelor (Însemnări în cataloagele școlare). 

- Dezinfectanți/Dozatoare cu lichid antibacterian(20 de dozatoare, 

50l.dezinfectanți). 

 

 

Constatări Gimnaziul întreprinde măsuri privind asigurarea pazei și securității instituției și a 

elevilor. 

Monitorizează condițiile existente și acțiunile necesare pentru asigurarea igienei 

și sanitației în instituție în contextual epidemiologic de COVID – 19. Se 

realizează zilnic triajul epidemiologic matinal la intrarea în instituție, ce confirmă 

respectarea cerințelor situației excepționale. Asistenta medicală verifică 

temperatura tuturor vizitatorilor și o înregistrează în Registrul vizitelor 

numele/prenumele și scopul vizitei. Tuturor claselor li s-a adus la cunoștință 

regulile de comportament prin prezentarea și discutarea instrucțiunii Protecția 

vieții și sănătății copiilor pe perioada vacanțelor, aspect confirmat prin prezența 

însemnărilor în cataloagele școlare. 

Paza patrimoniului gimnaziului în perioada de noapte și în zilele de odihnă este 

asigurată de doi paznici angajați, care activează conform graficului lunar aprobat 

de directorul gimnaziului.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil 

Dovezi  Orarul lecțiilor și orarul sunetelor pentru treapta primară și gimnazială pe panoul 



informativ al gimnaziului aprobat la Consiliul de administrație (proces-verbal nr.2 

din 23.09.2020). 

 

Constatări Gimnaziul deține un orar echilibrat unde disciplinele reale alternează cu cele 

umanistice.Lecțiile sunt aprobate de către Consiliul de Administrație în 

conformitate cu cerințele stipulate în Planul Cadru pentru Învățământul Primar, 

Gimnazial și Liceal, pentru anul de studii 2020 – 2021 (Ordinul MECC, nr. 396 

din 06.04.2020).Orarul lecțiilor și sunetelor este afișat în holul instituției pe un 

panou special și în cabinetul metodic. 

 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluareconform criteriilor: 0,75 

 

 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 1.1.4. Asigurarea pentru fiecare elev/ copil a câte un loc în bancă/ la masă etc., 

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi  1- 53 de locuri de lucru la mese/bănci corespunzător numărului de elevi, la 

clasă; 

2.2 clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar (28); 

3.2 clase parțial dotate cu mobilier corespunzător ciclului gimnazial (24); 

       4.Registrul clasei/Baza de date a dirigintelui; 

5.Pașaportul sălilor de clasă aprobat de către directorul instituției. 

Constatări Gimnaziul dispune de spații educaționale adecvate și asigură toate categoriile de 

elevi cu locuri corespunzătoare, cu particularitățile psihofiziologice 

individuale.Instituția nu dispune de tot setul de mobilier școlar (13 bănci pentru 

elevi), inclusiv reglabil pentru toți elevii, pentru o sală de clasă, inclusiv mobilier 

pentru cabinetul de chimie (1), fizică (1).Gimnaziul dispune de mobilier pentru 

cantină unde se alimentează 30 de elevi. 

. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,25 

 

Punctaj acordat: 

0,25 

 

Indicator 1.1.5. Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile 

etc.), în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

Dovezi  Registrul de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și 

materialelor de sprijin la: informatică, educație fizică; 

Caiet de inventariere; 

Mese și scaune corespunzătoare înălțimii elevilor; 

Locurile de lucru cu construcție specifică cerințelor disciplinei de 

studio și sanitaro-igienice; 

Teren de sport; 

Sală de sport; 

Ordinul privind crearea/aprobarea Comisiei de inventariere pentru 

anul 2020 (Ordinul nr.18 din 01.09.2020). 

 

 

Constatări Personalul auxiliar a fost aprovizionat cu echipament: căldări, mope, 

mături, ustensile pentru activitate. 

Instituția nu este asigurată cu tabletă, tablă interactivă. 



Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform 

criteriilor: 0,5 

 

Punctaj 

acordat: 0,5 

 

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  Respectarea normelor sanitare în spațiile pentru prepararea și servirea hranei; 

Pașaport sanitar; 

Ordin cu comisia rebutare nr.3 din 01.09.2020; 

Plan acțiune profilaxia intoxicării alimentelor; 

Cantina dispune de 80 de locuri. 

Constatări Instituția dispune de spațiile necesare pentru prepararea și servirea hranei de 

personal instruit, examen sanitar. Dispune de depozit de legume și pentru 

alimente, congelator, frigider pentru păstrarea hranei. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 

 

Punctaj acordat: 0,5 

 

Indicator 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, 

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi  - Bloc sanitar; 

- 5 lavoare; 

- Regulile de spălare a mâinilor (panouri); 

- Buletine sanitare (Modul sănătos de viață. Profilactica 

infecțiilor respiratorii); 

- 2 vestiare separate pentru băieți și fete. 

 

 

Constatări Instituția dispune de 2 blocuri sanitare (1 pentru fete și 1 pentru 

băieți) dotate cu 3 lavoare, săpun lichid. 

În gimnaziu sunt afișate panouri cu reguli igienice în clase, în 

coridoare, la cantină. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform  

criteriilor: 0,75 

Punctaj acordat: 0,75 

 

Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă 

Dovezi  3 stingătoare; 

Instruirea elevilor în caz de incendiu, septembrie cl.II-VIII; 

3 ieșiri de rezervă cu indicatoare speciale. 

 

 

Constatări În gimnaziu există și funcționează mijloacele antiincendiare și ieșirile de 

rezervă. 

Gimnaziul dispune de panou antiincendiar dotat cu stingătoare, găleată, nisip 

și lopată; 3 ieșiri de rezervă. Prezența planului de evacuare în incinta 

gimnaziului. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 



 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație 

rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor 

Dovezi  Activități de instruire a elevilor cu privire la securitatea elevilor – 03.09.2021, 

cl.II-VIII; 

Concurs de desene: ”Bunicii grijulii” (11 participanți – cl.IV-VI); 

Ore de diriginție: ”Să fim siguri pe drum!” (cl. II,IV,VI,VIII); 

Semnăturile elevilor elevilor la rubrica Securitatea vieții și sănătății elevilor din 

Cataloagele școlare; 

Constatări În instituție se organizază activități de învățare și respectare a regulilor de 

circulație rutieră și de protecție a vieții și sănătății. Diriginții, în primele zile a ale 

anului de studii, înaintea vacanțelor, încadrează elevii în activități de învățare și 

respectare a regulilor de circulație rutieră, a tehnicii securității de prevenire a 

situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:0,75 

Total standard- 6,25  

 

Standard 1.2. Instituțiadezvoltă parteneriatecomunitare 

învedereaprotecțieiintegritățiifizice șipsihiceafiecăruielev/ copil 

Domeniu: Management 
Indicator 1.2.1.Proiectarea, îndocumentelestrategice șioperaționale, 

aacțiunilordecolaborarecufamilia, cuautoritateapublică locală, cualteinstituțiicuatribuțiilegale 

însensulprotecțieielevului/ copilului șideinformarealor înprivințaproceduriilegaledeintervenție 

încazurileANET 

Dovezi  - Activități cu clasa a II-a: ”Fără violență, vă rog!”, decembrie 2020, 15 

elevi; 

- Activități cu clasa a IV-a: ”Înțelegere reciprocă și respect reciproc”, 

aprilie 2021,13 elevi; 

- Activități cu clasa a VI-a: ”Copiii fără supărare și înjosiri!”, septembrie 

2020,11 elevi; 

- Activități cu clasa a VIII-a:”Modalități de depășire a obstacolelor 

periculoase ale vieții!”, noiembrie 2020,12 elevi; 

- Activitate cu cadrele didactice:”Agresiune”, octombrie 2020, 9 cadre 

didactice. 

- Registrul de evidență a fișelor de sesizare; 

- Registrul de evidență a sesizărilor privind cazurile de ANET; 

- Raportul privind evidența sesizărilor privind cazurile ANET sem. I și II 

pentru anul de studii 2020-2021 prezentat Direcției Educație a 

Consiliului Raional Edineț; 

- Ordinul nr.17 din 01.09.2020 ”Cu privire la formarea comisiei pentru 

prevenirea, identificarea, raportarea cazurilor ANET; 

 

 

Constatări În gimnaziu s-a contribuit la dezvoltarea relațiilor de încredere între copil-copil, 

copil-părinte. 

Instituția proiecteză sistematic și realizează activități de colaborare cu părinții, 

cu Consiliul părinților, Primăria s.Constantinovca, Consiliul Raional, cu privire 

la protecția elevului/copilului (sesizări către organele abilitate). 



 

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  Fișele de post ale tutror angajaților – 17 fișe de post; 

Ordinul nr.18 din 01.09.2020 ”Cu privire la numirea coordonatorului ANET” 

Ședință cu părinții:”Cum să evităm violența în familie?”- 11.11.2020. 

Constatări În gimnaziu s-au desfășurat discuții cu părinții pentru îmbunătățirea relațiilor 

copil-părinte, oferirea timpului, înțelegerii copilului său. Angajații gimnaziului 

sunt instruiți cu privire la legislația despre protecția fizică și psihică a fiecărui 

copil.Diriginții participă la seminarele organizate de SAP, Clinica ”SALVE”. 

 

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  - Activități cu elevii clasei a VIII-a: ”Cum să comunicăm?” – 12 elevi, 

21.01.2021; 

- Clasa a VI-a: ”Să fim prietenoși!”– 11 elevi, 24.03.2021; 

- Boxa încrederii; 

- Baza de datea elevilor din grupul de risc; 

- Monitorizare zilnică a frecvenței elevilor; 

- Aplicarea chestionarelor ”Accidente, abuz, violență”(10 chestionare – 

clasa a VIII-a); 

- Ședință cu cadrele didactice privind prevenirea violenței – decembrie 

2020. 

Constatări În gimnaziu s-a lucrat la aceste subiecte, tratând scopul creării unui climat 

prielnic dezvoltării favorabile a elevului.Crearea unei școli prietenoase 

copilului.Familiarizarea/reactualizarea tuturor cadrelor didactice și nedidactice cu 

conținutul Fișei de Sesizare în caz de violență, neglijare a copilului, modul de 

acțiune în cazuri depistate. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

Indicator 1.2.4.Accesulelevilor/ copiilorlaserviciidesprijin, pentruasigurareadezvoltăriifizice, 

mintale șiemoționale șiimplicareapersonalului șiapartenerilorInstituției 

înactivitățiledeprevenireacomportamentelordăunătoaresănătății 

Dovezi  Desfășurarea de către diriginții a consilierilor psihologice individuale: cu 

elevii, cu părinții (cl.II-VIII, la necesitate); 

Activități cu elevii clasei a VI-a: ”Stresul.Cauze.Consecințe”, decembrie 

2020, 10 elevi. 

Activități cu elevii clasei a VIII-a: ”Cum să treci calm privitoare obstacolele 

vieții?”, aprilie 2021, 11 elevi. 



 

 

Constatări S-au organizat discuții cu elevii despre consecințele, efectele negative asupra 

organismului uman, învățarea strategiilor de evitare a conflictelor. 

Părinții și elevii, pot apela la necesitate, la serviciul oferit de Clinica 

”SALVE”. 

Asistenta medicală are programate și desfășoară activități de prevenire a 

abuzurilor în sănătate. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

Total standard 3,75  

 

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  Ordin privind repartizarea elevilor în grupuri medicale; 

Program  personalizat de intervenție; 

Organizarea și desfășurarea discuțiilor în clasa a VIII-a pe tema: ”Creșterea 

adolescenților”; 

Informarea părinților, profesorilor și elevilor despre lupta împotriva 

negativității în timpul pandemiei. 

Constatări În gimnaziu există ostrânsă colaborare cu serviciile SSPT, oferindu-le și 

garantându-le confidențialitate. Diriginții planifică la ședințele cu părinții teme 

de formare a unui mod sănătos de viață, ședințe la care este invitată asistenta 

medicală. 

 

Pondere 

șipunctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 2 

 

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  Săli de clasă; 

Sală de festivități; 

Cabinetul asistentei medicale; 

Activitate cu elevii clasei a VI-VIII-a cu subiectul: ”Stresul. Cauze. Eșec” – 

februarie 2021, 23 de elevi. 

Seminar cu cadrele didactice cu subiectul: ”Discriminarea” – ianuarie 2021, 9 

cadre didactice. 

  

Constatări În gimnaziu se asigură un climat psihoemoțional pe parcursul procesului 

instructiv. Colaborarea cu SAP, colaborarea cu psihologul de către SAP permite 

rezolvarea problemelor psihoemoționale ale elevilor/copiilor. 

 

Pondere și 

punctaj 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 0,5 

 



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  - Cataloagele claselor; 

- Dozarea temelor pentru acasă; 

- Adresări către medic; 

- Prevederi de referință în planul dirigintelui la Managementul clasei; 

- Discuții cu asistenta medicală (la necesitate); 

- Ore de diriginție; 

- Atelier de lucru: Emotivitatea, clasa a VIII-a, 11 elevi, noiembrie 2020; 

- Discuții online cu centrul SALVE – Comportamentul fetelor,12 eleve 

instruite, aprilie 2021. 

 

Constatări În gimnaziu se realizează activități de susținere a modului sănătos de viață. 

Gimnaziul încurajează elevii să manifeste inițiative și să realizeze activități de 

promovare a modului sănătos de viață,de prevenire a riscurilor de 

îmbolnăviri,asigură accesul elevilor/copiilor la programe educative de promovare 

a modului sănătos de viață, în cadrul orelor de biologie, chimie, educație civică, 

educație pentru societate, educație fizică. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 1 

Total standard   3,5  

 

Dimensiune I 

 

Puncte forte Puncte slabe 

Activitățile sunt planificate din 

perspective Standardelor de 

calitate pentru instituțiile de 

învățământ primar și 

secundar general din 

perspective Școlii prietenoase 

copilului. 

Monitorizarea procesului 

instructive-educativ. 

În gimnaziu nu-i psiholog școlar. 

                          

    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  Planul de dezvoltare instituțională aprobat la ședința Consiliului de administrație 

proces-verbal nr.  1 din 11.08.2020; 

Planul managerial instituțional 2020-2021 discutat la ședința Consiliului 

Profesoral proces-verbal nr.1 din 03.09.2020 și aprobat la ședința Consiliului 

de Administrație proces-verbal nr. 1 din   11.08.2020; 

Procesele-verbale a CA pentru a.s. 2020-2021; 



Planul de activitate al Consiliului elevilor pentru anul de studii 2020-2021 

aprobat la ședința Consiliului de administrație proces-verbal nr.2 din 

23.09.2020; 

Calendarul activităților extrașcolare pentru anul de studii 2020-2021 discutat 

la ședința Consiliului Profesoral proces-verbal 03.09.2020 și aprobat la 

ședința Consiliului de administrație proces-verbal nr.1 din 11.08.2020; 

Portofoliul Consiliului elevilor cu materiale acumulate: procese-verbale 

pentru anul școlar 2020-2021, note informative a ședințelor lunare cu 

semnătura președintelui Consiliului elevilor. 

Constatări În Planul managerial instituțional al gimnaziului Constantinovca sunt planificate 

activități de participare a elevilor în soluționarea problemelor școlare. 

În anul curent de studii echipa managerial a organizat activități cu elevii, în 

cadrul cărora s-a discutat asupra aspectelor ce țin de: viața școlară, soluționarea 

problemelor la nivel de instituție/clasă. În Portofoliul Consiliului elevilor se 

păstrează diverse materiale relevante: procese-verbale pentru anul școlar 2020-

2021, note informative ale ședințelor lunare cu semnătura președintelui 

Consiliului elevilor. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj acordat: - 1 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și 

autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/ 

copii 

Dovezi  - Planul de activitate al Consiliului Elevilor, aprobat la ședința CE, proces-

verbal nr. 02 din 15.09.2020; 

- Procese- verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor; 

- Cutia poștală pentru opinii și sugestii; 

- Consiliul Elevilor; 

- Planul de activitate a Consiliului Elevilor aprobat la ședința Consiliului 

de administrație process-verbal nr.2 din 23.09.2020. 

- Regulamentul Consiliului Elevilor aprobat la ședința Consiliului de 

administrație proces-verbal nr.2 din 23.09.2020; 

- Registru de procese-verbale a Consiliului Elevilor. 

Constatări În gimnaziu funcționează Consiliul Elevilor, unde elevii iau decizii și își 

exprimă părerea de procesul instructiv-educativ. 

Anual, CE întocmește un plan de activitate. Elevii au panou informativ unde 

pot plasa informația de interes. Elevii participă activ la luarea  deciziilor cu 

privire la toate problemele de interes pentru elevi. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

-1 

Punctaj acordat: 2 

 

Indicator 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a 

elevilor/ copiilor (pagini pe rețele de socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative 

etc.) 

Dovezi  Mijloace de comunicare orale: discuții ale cadrelor didactice,expunerea și 

argumentarea opiniilor în timpul orelor; 

Mijloacele de comunicare on-line Viber; 

Acces la literatura. 

Constatări Gimnaziul dispune de panoul informativ ce asigură funcționalitatea  mijloacelor 

de comunicare. Toți profesorii și elevii s-au creat grupuri pe Viber cu scopul de 



comunicare, de a scrie comentarii la anumite subiecte, evenimente. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluareconformcriteriilor: -1 Punctaj 

acordat: - 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de 

viața școlară, în soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului 

educațional, în evaluare propriului progres 

Dovezi  Acțiune de voluntariat la nivel local. 

Opinii exprimate în cadrul activităților; 

ECD în învățământ primar 30 elevi; 

ECD la ed. Pentru societate/plastică/muzicală/tehnologică -25 elevi. 

Constatări Activitățile locale de voluntariat încurajează tinerii să ia o atitudine și să se 

alăture eforturilor de voluntariat în comunități diverse. 

Elevii sunt implicați permanent în planificarea activităților la nivel de 

gimnaziu (conform Planului Managerial).  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluareconform criteriilor 0,5 Punctaj acordat: 

-1 

Total standard – 5  

 

Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în 

procesul educațional 

Domeniu: Management  
Indicator 2.2.1.Existența unui set de proceduri democratice de delegare și promovare a 

părinților în structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile de asigurare a progresului 

școlar, de informare periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de 

comunicare pentru exprimarea poziției părinților și a altor subiecți în procesul de luare a 

deciziilor 

Dovezi  Regulamentul intern de organizare și funcționare a gimnaziului aprobat la ședința 

Consiliului de administrație proces-verbal nr. 1  din 11.08.2020; 

Ședințe  ale Consiliului părinților, planificate semestrial în Planul Managerial 

Instituțional, 2020-2021; 

Informarea părinților prin Viber, panouri; 

Dozarea temei pentru acasă; 

Trecerea de la evaluarea prin descriptori la evaluarea  cu note în treapta 

gimnazială; 

Profilaxia faptelor negative la preadolescenți;  

Orientarea profesională a elevilor, etc. 

Constatări În gimnaziu, există un set de proceduri democratice de delegare și promovare a 

părinților în structurile decizionale.În gimnaziu funcționează Consiliul părinților 

unde părințiiparticipă la viața școlii. Prin proceduri democratice, în fiecare an de 

studiu, în fiecare clasă, este ales Comitetul părintesc care alege un membru în 

componența Consiliului Consultativ al Părinților.Părinții au libertatea de a-și 

expune opiniile, sugestiile și sunt informați  permanent despre comportamentul, 

succesele, dificultățile cu care se confruntă elevii la ședințele cu părinții, online 

prin Viber.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

  



Indicator 2.2.2.Existențaacordurilordeparteneriatcureprezentanțiicomunității, peaspectece 

țininteresulelevului/ copilului, șiaacțiunilordeparticipareacomunitățiila 

îmbunătățireacondițiilorde învățare șiodihnă pentruelevi/ copii 

Dovezi   

Activități extrașcolare:”Sărbătorile de iarnă” (53 de elevi);  

”Ziua mamei” (50 elevi). 

 

Constatări Permanent sunt petrecute activități extrașcolare cu participarea active 

a elevilor. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj 

acordat:  

0,5 

 

 

Domeniu: Capacitate instituțională  
Indicator 2.2.3.Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în 

consiliul de administrație, implicarea lor și a elevilor, ca structuri asociative, în luarea de decizii, 

beneficiind de mijloace democratice de comunicare, implicarea părinților și a membrilor 

comunității în activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate 

pentru toți copiii 

Dovezi  - Ordinul cu privire la numirea părinților în Consiliul de Administrație;nr.27 

din 28.01.2021; 

- Participarea părinților în cadrul seminarelor instructive în cadrul gimnaziului 

(cl.II- 15 părinți, cl.IV- 13 părinți, cl.VI- 11 părinți, cl.VIII- 12 părinți); 

- Ședință cu părinții: ”Succesul copiilor și rolul părintelui”, clasa a VI-a, 11 

părinți; 

- Discuții individuale cu părinții (la necesitate). 

Constatări Gimnaziul colaborează cupărinții permanent.ExistențaConsiliului de Administrație 

cureprezentanți ai părinților, ai APL și ai elevilor, reprezintă ostructură asociativă a 

părinților. Părinții, comunitatea sunt implicați permanent în activități orientate spre 

o educație de calitate pentru toți elevii. Administrația gimnaziului, diriginții 

conlucreză sistematic cu Comitetul părintesc și dispune de mijloace de comunicare 

pentru exprimarea opiniei părinților, elevilor, în procesul de luare a deciziilor cu 

privire la educație. 

 

E Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:1,50 

   

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a 

comunității la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și 

implicarea acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional 

Dovezi   Planul managerial instituțional 2020-2021, discutat la ședința Consiliului 

profesoral proces-verbal nr.1din 11.08.2020și aprobat la ședința Consiliului de 

Administrație procesul-verbal nr.1 din 11.08.2020; 

Ședință cu părinții: ”Rolul părintelui în viața copilului”, clasa aVIII-a, 11 elevi, 

decembrie 2020; 

Formarea portretului psihologic al elevului cu CES; 

Soluționarea situațiilor de conflict. 

 

Constatări Elevii, părinții și cadrele didactice au participat frecvent la elaborarea 



documentelor programatice ale instituției. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:1,50 

Total standard– 5  

 

Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o 

societate interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management  
Indicator 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, 

religioasă, prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi  1.Activități de desfășurare a Săptămânilor pe obiecte: 

Decada Matematica și Științe – 08.02.21 – 12.02.21), 19.04.2021-23.04.2021- 

clasele primare, 01.03.2021- 05.03.2021- Limbă și comunicare; 

2. Planul de activitate al Comisiei metodice; 

3.Regulamentul intern de organizare și funcționare al gimnaziului aprobat la 

ședința Consiliului de administrație, proces-verbal nr.1 din 11.08.2020. 

 

Constatări Gimnaziul Constantinovca este o instituție de învățământ cu instruire în limba 

rusă.Elevii studiază istoria, cultura, tradițiile oamenilor și grupurilor entice care 

trăiesc pe teritoriul republicii.  Profesorii gimnaziului au o abordare diferențiată 

și individual pentru fiecare elev. Au fost desfășurate activități de promovare a 

respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă. 

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  Chestionare pentru părinți/pentru elevi – 24 elevi; 

Raportul anual al Comisiilor Metodice; 

Proiectul de lungă durată la Educația pentru societate etc.; 

Proiecte didactice ale activităților curriculare. 

Constatări Instituția monitorizează și promovează sistematic respectarea diversității 

culturale, etnice, lingvistice, religioase și de valorificare a multiculturalității în 

toate documentele programatice și în activitățile desfășurate în instituție. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/ 

copil 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  Colaborarea cu casa de cultură din localitate (cl.II-VIII); 

Participarea elevilor în activitățile extrașcolare (cl.II-VIII). 

Constatări Elevii gimnaziului participă la toate activitățile extrașcolare îngimnaziu și la 

casa decultură.  

Instituția creeazăcondiții propice pentru abordarea echitabilă și valorizantă a 



fiecărui elev/copil, indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, 

religioasă. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 1 

  

 

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  Participarea elevilor la Concursul Raional ”Zilele lui Eminescu”, ianuarie 

2021, eleva clasei a VIII-a (mențiune); 

Participarea elevilor la Concursul Național ”Grigore Vieru” – o elevă, clasa a 

IV-a, februarie 2021 

 

 

Constatări În gimnaziu au participat elevii la concursurile date, astfel urmărind scopul 

decultivare a respectului și dragostei pentru mamă, patrie, țară, limbă, neam. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 1 

Total standard 3,25  

 

 

Dimensiune II 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Implicarea elevilor și 

familiilor în procesul 

decizional. 

 Implicarea elevilor în 

acțiuni de voluntariat. 

 Neimplicarea părinților în 

educația părinților. 

 Plecarea unor părinți peste hotare. 

                              Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

Standard 3.1. Instituțiaeducațională cuprindetoțicopiii, indiferentdenaționalitate, gen, 

origine șistaresocială, apartenență religioasă, stareasănătății șicreează 

condițiioptimepentrurealizarea șidezvoltareapotențialuluipropriu înprocesuleducațional 

Domeniu: Management 
Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire 

la educația incluzivă (EI), a strategiilor de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a 

proiectelor de asigurare a incluziunii prin activitățile multiculturale, a documentelor de asigurare 

a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi  1.Planul de dezvoltare instituțională aprobat la ședința Consiliului de 

administrație, proces-verbalnr.1 din 11.08.2020; 

2.Planul managerial instituțional 2020-2021, discutat la ședința Consiliului 

profesoral proces-verbal nr.1 din 03.09.2020 și aprobat la ședința Consiliului 

de administrație proces-verbal nr.1 din 11.08.2020; 

3.Planul anual de activitate al Comisiei multidisciplinare intrașcolare pentru 

2020-2021. 

 

 

Constatări Planul de Dezvoltare institutională și Planul managerial institutional  și Planul 

managerial institutional anual reflectă, în general, aspecte legate de promovarea 

ei, de valorificarea multiculturalității, de asigurarea serviciilor de sprijin și de 



formarea continuă în domeniu. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluareconform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

2 

 

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  Sesizarea CMI de către învățător/diriginte/profesor cu prezentarea argumentelor 

privind înaintarea cazului. 

Evaluarea inițială a copilului în cadrul CMI și stabilirea după caz a necesităților 

și recomandarea programelor de suport. 

Referirea cazului către SAP, care efectuează evaluarea complexă a dezvoltării 

copilului, stabilește sau nu categoria CES și recomandă programele de suport 

corespunzătoare, care urmează a fi realiate în școală, în CREI. 

Evaluarea continuă și monitorizarea progreselor. 

 

CES Instituția asigură sistematic funcționalitatea structurilor, mecanismelor și 

procedurilor de sprijin pentru înmatricularea și incluziunea tuturor 

copiilor.Membrii CMI monitorizează rezultatele elevilor. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

   

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES, 

elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența 

înmatriculării elevilor [indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, 

instituțiilor de învățământ general cu programe combinate] 

Dovezi  Planul de dezvoltare instituțională aprobat la ședința Consiliului de 

administrație, proces-verbal nr1 din 11.08.2020; 

Listele elevilor din familii în situații de risc; 

Registrul de evidență al actelor de studii; 

Registrul proceselor-verbale ale Consiliului pedagogic și Consiliului de 

administrație; 

Registrul alfabetic; 

Completarea bazei de date SIME. 

Constatări Instituția dispune de o bază de date actualizată a copiilor de vârstă școlară și 

preșcolară din comunitate, colaborează cu Centrul Medicilor de Familie, SAP 

și grădinița din localitate. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 2 

 

 

Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev/ copil și 

asigurarea activității Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin, în 

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi  - Cataloagele școlare; 

- Ordinul directorului  nr.10 din 01.09.2020 cu Privire la Constituirea 

Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; 

- Planul anual al Comisiei Multidisciplinare  gimnaziului Constantinovca, 

anul de studii 2020-2021, 

Evaluarea inițială a elevilor cu CES; 



Identificarea progreselor copiilor. 

 

Constatări La sfârșitul semestrului I și a anului de studii seprezintă reușita școlară pentru 

toate treptelede școlaritate și pe clase.CMI monitorizează rezultatele evaluărilor 

inițiale și referirea elevilor către SAP Edineț spre evaluare complexă. 

 

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  - Planul managerial instituțional 2020-2021 discutat la ședința Consiliului 

profesoral proces-verbal nr.1 din 03.09.2020 și aprobat la ședința 

Consiliului de administrație proces-verbal nr.1 din 11.08.2020; 

- 9 Planuri educaționale individualizate elaborate; 

- Proiectele anuale ale diriginților la disciplina Dezvoltarea personală; 

- Planul de lucru al Centrului de resurse pentru educație incluzivă, anul de 

studii 2020-2021, discutat  și  aprobat  la  ședința  CP, proces-verbal nr.1  

din 01.09.2020; 

- Material didactic și mijloace didactice elaborate și aplicate de cadrele 

didactice în procesul de predare-evaluare; 

- Program de activitate CMI aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.1 din 

03.09.2020. 
 

Constatări Instituția desfășoară procesul educațional în corespundere cu particularitățile și 

nevoile specificeale fiecărui elev,în funcție de 

Recomandările SAP, prin elaborarea seturilor demateriale educaționale pentru  

elevii cu CES, în dependență degradul de dizabilitate,diversitatea celor educați,a 

curriculumului modificat,a PEI. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

Total standard – 7  

 

Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, 

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 
Indicator 3.2.1. Existența, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare și 

combatere a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale 

Dovezi  - Planul managerial institutional 2020-2021, discutat la ședința 

Consiliului profesoral proces-verbal nr. 1 din 03.09 2020 și aprobat la 

ședința Consiliului de administrație proces-verbal nr 1 din 11.08.2020; 

- Contractele de muncă și fișele de post ale angajaților care conțin 

stipulări privind obligativitatea sesizării cazurilor de violență, neglijare 

exploatare și trafic al copilului (17). 

- Atelier de lucru cu profesori: Strategii delucru cuelevii   pentru 

prevenirea discriminării în mediul școlar”,februarie 2021. 



 

Constatări Documentele școlare reflectă mecanisme de identificare și combatere a oricăror 

forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale, implicînd în 

acțiunile preconizate personalul gimnaziului. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor: 0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

Indicator 3.2.2. Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității, în planurile strategice și 

operaționale ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile 

copiilor cu CES 

Dovezi   

Noiembrie:,,DREPTURILE MELE”/Decembrie:,,Tradiţiişi obiceiuri de iarnă AnulNou”./Februarie:,,Prietenia–comoaraceamai depreț” 

Pe parcursul anului elevii cu CES  au participat la concursul 

desenelor,expoziţilor: 

,,Toamna de aur”, octombrie 2020 – 9 elevi; 

 ,,Iarna”,elaborarea felicitărilor de Anul Nou, decembrie 2020 – 9 elevi, 

 1 Martie, concursul ,,Mărţişorului” martie 2021, 9 elevi.  

Activitatea:,,Ziua Femeii”, martie 2021, 9 elevi; 

Recitarea poeziilor despre animale și păsări,activitățile petrecute în cadrul 

școlii,încadrul săptămânilor pe obiecte, decembrie 2020, ianuarie 2021, februarie 

2021, 9 elevi. 

 

Constatări  

În instituție elevii cu CES se implică în fiecare activitate extracurriculară 

oraganizate cât de diriginți, cât și de CDS. Activitățile date pun accent pe 

educarea respectului pentru obiceiuri și tradiții, pentru diversitate, toleranță în 

școală și în societate. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare și 

informarea personalului, a elevilor/ copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la utilizarea 

acestor proceduri 

Dovezi  Ordinul nr.23 din 01.09.2020 Cu privire la desemnarea coordonatorului pentru 

identificarea, raportarea cazurilor ANET; 

Boxa de sugestii; 

Discuție:”Prevenirea discriminării”, clasa a VI-a și a VIII-a, 24 elevi. 

 

Constatări În gimnaziu acest subiect este discutat în cadrul orelor de diriginție și în cadrul 

orelor de dezvoltare personală.Gimnaziul asigură șanse egale de incluziune 

tuturor elevilor, informează frecvent personalul, copiii, părinții, reprezentanții 

legali cu privire la procedurile de prevenire, identificare, semnalare și soluționare 

a situațiilor de discriminare și utilizează aceste proceduri prin anumită formare și 

parteneriate în domeniu (SAP, Clinica ”SALVE”,Centrul Medicilor de Familie, 

etc.) 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conformcriteriilor: 1 Punctaj acordat: 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 



Indicator 3.2.4.Punerea înaplicareacurriculumului, inclusivacurriculumuluidiferențiat/ 

adaptatpentrucopiiicuCES, șievaluareaechitabilă aprogresuluituturorelevilor/ copiilor, 

înscopulrespectăriiindividualității șitratăriivaloricealor 

Dovezi  Planul anual de activitate al Comisiei multidisciplinare 

intrașcolare pentru 2020-2021, aprobată prin Ordinul nr.6 din 

01.09.2020; 

Planul de lucru al Centrului de resurse pentru educație incluzivă 

pentru anul de studii 2020-2021; 

Rapoartele cadrelor didactice; 

Proiectările de lungă durată la Dezvoltarea personală, pentru anul 

școlar 2020-2021; 

 

Constatări Instituția tratează toți elevii în mod echitabil, prin aplicarea eficientă a 

documentelor de politici incluzive a curriculumului modificat pentru 

copiii cu CES,prin diverse activități de cunoaștere și evaluare a 

progresului fiecărui elev, prin activități ce îi încurajează să participe 

activ la propriul proces de învățare. 

 

 

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  Atelier de lucru: ”Roluri de gen și modele culturale”,clasa a VIII-a, 12 elevi; 

Discuție:”Drepturile omului și educația de gen”,clasa a VI-a,11 elevi. 

Registrul de evidență a cazurilor de abuz; 

 

 

 

 

Constatări În instituție domină un climat prietenos copilului, au fost planificate activități 

educaționale orientate spre recunoașterea de către copii a situațiilor de 

discriminare și a cazurilor de nerespectare a diferențelor individuale. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 0,5 

 

Total standard– 4  

 

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 managerial instituțional 2020-2021 discutat la ședința  

Consiliului profesoral proces-verbal nr.1 din 03.09.2020  și aprobat la 

ședința Consiliului de administrație proces-verbal  nr.1 din 11.08.2020; 

- 4săli amenajate cu mobilier conform vârstei,  

- O sală de clasă nu e amenajată cu mobilier conform vârstei (13 bănci); 



- Atelier de lucru cu CD cu subiectul: Modalități 
eficiente de integrare în colectivul clasei a elevilor 

cuCES, decembrie 2020, 8 cadre didactice; 
Acces la sală de festivități, cantină, sală de sport. 

Constatări Gimnaziu asigură sistematic crearea unui mediu accesibil și favorabil pentru 

fiecare elev, planficînd riguros 

 Resursele material umane, utilizînd rational resursele disponibile. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,50 

Punctaj acordat: 1 

 

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, 

la datele de interes public 

Dovezi  - Baza de date SIME: 

- Ordinul nr.9  din 01.09.2020  responsabil de SIME; 

- Dosarele personale ale elevilor; 

- Cartea de Ordine pentru elevi; 

- Registrul alfabetic; 

- Registrul de evidență a frecvenței elevilor; 

- Fișe de evaluare trimestriale a cadrelor didactice în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului de performanță; 

- Dosarele cadrelor didactice/manageriale din instituție; 

Constatări Gimnaziul asigură protecția deplină a datelor cu caracter personal și accesul la 

date în limitele prevăzute de lege.Sunt desemnate personale responsabile de 

completarea bazelor de date care au semnat angajamente de asigurare a datelor 

cu caracter personal. 

 

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   

- Instituţia dispune de: 

-  teren şi săli desport, 

- sală de festivităţi; 

- bibliotecă; 

- cabinet de informatică dotat cu 6 calculatoare,  

- cabinet Metodic, 

-  un proiector, 

- 3 laptopuri, 

- planșe didactice. 

Ininstituţie activează CREI dotat cu mobilier,mijloace 

didactice,literatură,tehnicădecalcul,jucării,spaţiude joacă. 
Instituția de învățământ asigură dotarea minimă aCREI în conformitate cuMetodologia 

de  organizare și funcționarea Centrului de Resurse pentru 

Educația Incluzivă din instituția deî nvățământ.CREI este dotat 

cucelenecesare:mobilier corespunzător,masă pentru calculator,masa 

profesorului,calculator,imprimantă,covor,canapea. 

Program de lucru al Centrului de resurse; 

Constatări Gimnaziul asigură  un mediu accesibil pentru toți elevii.Nu dispune de toate 

spații destinate procesului educational(tablă interactivă,conexiune la internet, 



sală de lectură). 

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  Proiecte didactice de lungă și de scurtă durată. 
Registre școlare completate în conformitate cu Instrucțiunea privind 
completarea catalogului școlar, bibliotecă; 
Centrul de resurse; 
Aplicarea în instruire a platformelor: GOOGLE MEET; 
Organizarea și desfășurarea orelor online în perioada pandemiei 
martie 2021. 

Constatări Instituția utilizează diverse mijloace de învățământ, inclusiv TIC. 

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 

Existenţa şi activitatea în 

instituţie a unuiCREI şi  a 

unuiCDS 

Elevii cu CES sunt implicați în 
activitățicultural- 

 cognitive,în activități 

extracurriculare. 

Lipsa cadrelor didactice – specialiști 

(psiholog, logoped) 

 

Indiferența unor părinți a copiilor cu 

CES. 

Lipsa de materiale, echipamente 

educașionale și de dezvoltare. 

 

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 instituțional anual, discutat la ședința CP proces-

verbal nr.1 din 03.09.2020 și aprobat la ședința Consiliului de 

administrație nr.1 din 11.08.2020; 

- Raport anual al instituției; 

Prezentarea rapoartelor semestriale şi anuale cu privire la reuşita 

şcolară, la desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 

- Analiza evaluărilor sumative/semestriale. 

 

Constatări Planul managerial al instituției reflectă etapele procesului managerial: 

proiectare, organizare, monitorizare și evaluare a procesului educational, care 

rezultă din obiectivul general și obiectivele pentru anul de studii curent. 

 

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



punctaj 

acordat  

0,75  

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  Rapoartele prezentate încadrul Consiliului Profesoral,al Consiliului de 

administrație ,procese-verbale aleComisiilor Metodice,ale Comisiei de atestare ,a 

CMI, a Consiliului de etică; 

Procesele-verbale ale ședințelor Comisiilor Metodice. 

 

Constatări Rapoartele fiecărei comisii se prezintă periodic. 

Totalurile testării naționale – rata de promovare 100%. 

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  Panouri informative; 

Planul managerial institutional 2020-2021 discutat la ședința Consiliului 

profesoral proces-verbal nr.1 din 03.09.2020 și aprobat la ședința Consiliului 

de administrație proces-verbal nr.1 din 11.08.2020; 

Realizarea chestionarelor cu cadrele didactice,analiza rezultatelor; 

Registru de procese-verbale al CA; 

Planul de activitate al CP. 

 

Constatări Transparența și modul democratic și echitabil al deciziilor cu privire la politicile 

instituționale și promovarea unui model de comunicare internă și externă este 

asigurat prin activitatea CA, deciziile sunt aduse la cunoștința CP,Consiliului 

elevilor, Consiliului consultativ al părinților.Chestionarele se aplică permanent 

pentru transparența politicilor educaționale. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 4.1.4.Organizareaprocesuluieducațional înraportcuobiectivele șimisiuneainstituțieide 

învățământprintr-oinfrastructură adaptată necesitățiloracesteia 

Dovezi  Planul managerial instituțional 2020-2021 discutat la ședința Consiliului 
profesoral proces-verbal nr. 1 din  03.09.2020 și aprobat la ședința Consiliului de 
administrație proces-verbal nr.1 din 11.08.2020; 
Registru de evidență contabilă a bunurilor; 
Baza de date SIME; 
Contracte cu diverși furnizori; 
Planul de dezvoltare instituțională aprobat la ședința Consiliului de administrație 
proces-verbal nr. 1 din 11.08.2020; 
Rețeaua electrică în corespundere cu normele în vigoare; 
Sistem autonom de încălzire cu gaz. 
 

Constatări Infrastructura gimnaziului permite asigurarea procesului educational în raport  

cu obiectivele și misiunea acesteia. Sălile de clasă sunt separate și partial dotate 

cu mobilier specific vârstei și ariei curriculare TIC.Gimnaziul are un cabinet de 



informatică conectat la internet,o bibliotecă, o sală de festivități, un teren de 

sport, o cantină. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 1 

 

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  Fiecare clasă e dotată cu materiale didactice, literatură metodică. 

Cabinet metodic dotat cu laptop,proiector,ecran, literatură de specialitate, 

echipament sportiv, sală de festivităţi dotată cu laptop, scaune moderne, 

materiale didactice. Fiecare cadrudidactic deţine Curriculum (15),Ghidul 

deimplementare (11),Repere metodologice(17). 

 

Constatări Instituția este dotată cu un proiector, 4 laptopuri, 8 computere.Biblioteca deține 

literatura de specialitate.Sala de sport este asigurată cu inventar sportiv. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat:  1 

 

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  Listele de control al personalului; 

Ordine de angajare a cadrelor didactice (Cartea de ordine); 

Registrul de ordine privind activitatea de bază; 

Registrul de evidență a contractelor individuale de muncă încheiate; 

Listele tarifare; 

Pașaportul Comisiilor Metodice; 

Repartizarea șarjei didactice; 

Raportul statistic cu privire la personalul încadrat în instituțiile de 

învățământ primar și secundar general la începutul anului de studii. 

 

Constatări În anul de studii 2020-2021, au fost încadrate 9 cadre didactice: 7 cu studii 

superioare, din care 5- GDD, 2 cu studii medii de specialitate. 

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 

0,5 

 

 

 

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

limitele permise de cadrul normativ 

 

Dovezi  Planul managerial institutional 2020-2021 discutat la ședința Consiliului 

profesoral proces-verbal nr.1 din 03.09.2020și aprobat la ședința Consiliului de 

administrație proces-verbal nr.1 din 11.08.2020; 

Proiectare de lungă durată, proiecte didactice; 

Dovezi de valorificare a documentelor de politici educaționale: plan-cadru de 

învățământ, manual școlare, ghiduri metodologice, metodologii. 

 

Constatări În gimnaziu se aplică Curriculum Național cu adaptare la condițiile locale și 



instituționale în limitele premise de cadrul normativ, conform Planului-cadru 

pentru învățământul primar, gimnazial, liceal pentru anul de studii 2020-2021. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 1,5 

 

Total standard – 8,5  

 

Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu 

finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 
Indicator 4.2.1. Monitorizarea, prin proceduri specifice, a realizării curriculumului (inclusiv 

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi  1. Cadrul Național pentru Curriculum; 

2. Reperele metodologice de organizare a procesului educațional la disciplinele 

școlare; 

3. Analiza și aprecierea calității curriculumului la disciplina școlară; (fișe de 

asistență la ore); 

4. Management:  

 Portofoliul professional; 

  Proiectare didactică; 

 Schema orară; 

 Orarul;  

 Registrul orelor înlocuite; 

 Portofoliul Comisiilor metodice; 

 Catalog școlar; 

5. Planul de lucru al Centrului de resurse pentru educație incluzivă aprobat de 

către directorul instituției, discutat la ședința Consiliului profesoral (proces-

verbal nr.1 din 03.09.2020) și aprobat la ședința Consiliului de administrație 

(proces-verbal nr.1 din 11.08.2020). 

 

Constatări În gimnaziu s-a ținut cont de prevederile curriculumului 2019 la disciplinele 

școlare. 

Realizarea curriculumului,curriculumului adaptat și PEI, se monitorizează prin 

proceduri specifice.  

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  Planul de dezvoltare instituțională aprobat la ședința Consiliului de 
administrație, proces-verbal nr.1 din 11.08.2020; 
Planul managerial instituțional 2020-2021, discutat la ședința Consiliului 
profesoral proces-verbal nr.1 din 03.09.2020 și aprobat la ședința Consiliului 
de administrație nr.1 din 11.08.2020; 
Planul CM (atestare, pașaportul comisiei metodice, anexe); 
Participarea și rezultatele participării cadrelor didactice și auxiliare la 
activităţile de formare şi dezvoltare profesională în domeniul educaţiei 
(certificate). 
 

Constatări Planurile strategice și operaționale, ale programelor și activităților de recrutare și de 

formare continuă a cadrelor didactice conțin activități de recrutare și de formare 



continuă a cadrelor din perspectiva nevoilor individuale, instituționale și naționale 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,5 

Punctaj acordat: 0,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.) 

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi  Ordine de angajare și recrutare a profesorilor (Cartea de ordine); 

Registrul de evidență a literaturii de specialitate și a manualelor școlare; 
Registrul de evidență a bunurilor. 
 

Constatări În anul de studii 2020-2021, au activat 9 profesori, 8 auxiliari. Toți elevii (54), 

au fost asigurați 100% cu manuale școlare (54 seturi pentru elevi, 9-cadre 

didactice).Biblioteca școlară deține peste 3.800 de exemplare de literatură 

artistică și metodică în diferite limbi. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,5 

Punctaj acordat: 1 

 

Indicator 4.2.4. Monitorizarea centrării pe Standardele de eficiență a învățării, a modului de 

utilizare a resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a 

TIC, în procesul educațional 

Dovezi  
1. Planul managerial instituțional 2020-2021, discutat la ședința Consiliului 

profesoral pr. verbal nr. 1 din 03.09.2020 și aprobat la ședința Consiliului 

de administrație proces verbal nr.1 din 11.08.2020; 

2. Asistență la ore (fișe de asistențe, director – 9 asistări, dir.adj. - 

8); 

3. Proiecte de lungă durată, aprobate la ședințele Comisiilor 

metodice și proiecte de scurtă durată în conformitate cu principiile 

educației centrate pe elev și pe formarea de competențe, în baza 

Curriculei la disciplinele școlare, Ghidului metodologic și Reperelor 

metodologice; 

Planurile Comisiilor Metodice aprobate de către directorul instituției. 

Constatări Modul de utilizare a resurselor educaționale și de aplicare a 

strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul 

educațional centrat pe Standardele de eficiență a învățării sunt 

monitorizate frecvent de administrația gimnaziului prin asistențe la 

ore, la activități și crearea condițiilor pentru utilizarea TIC în 

procesul educațional. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform 

criteriilor: 0,5 

Punctaj  

acordat: 1 

  

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate 

pe elev/ copil și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de 

eficiență a învățării 

Dovezi  
1.Planul managerial instituțional 2020-2021, discutat la ședința Consiliului profesoral pr. 

verbal nr.1 din 03.09.2020 și aprobat la ședința Consiliului de administrație pr. verbal 

nr.1 din 11.08.2020; 

2.Proiecte de lungă durată (Mapa profesorilor, procese verbale ale CM); 

3.Planul de activitate al CM (procese-verbale); 



4.Proiecte de lecție; 

5.Cadrele didactice evaluează rezultatele şcolare în conformitate cu Standardele 

de eficiență a învățării, Referenţialul de evaluare, Regulamentul privind 

evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în 

învățământul primar și secundar; Reperele Metodologice 2020-2021, 

6.Instrucțiunea privind „Managementul temelor pentru acasă în învățământul 

primar, gimnazial, liceal”; 

7.În anul de studii 2020-2021 PDLD au fost elaborate până la 15 septembrie 

pentru ambele semestre. Ele au fost discutate în cadrul CM şi avizate de către 

şefulCM. 

 

Constatări Instituția organizează și monitorizează desfășurarea sistematică a evaluării 

rezultatelor învățării în conformitate cu standardele și referențialul de evaluare 

aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea actanților educației.În anul de studii 

2020-2021 PDLD au fost elaborate până la 15 septembrie pentru ambele 

semestre. Ele au fost discutate în cadrul CM şi avizate de către şeful CM. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat:  2 

 

Indicator 4.2.6.Organizarea șidesfășurareaevaluăriirezultatelor învățării, 

înconformitatecustandardele șireferențialuldeevaluareaprobate, urmărindprogresul 

îndezvoltareaelevului/ copilului 

Dovezi  1. Planul managerial instituțional 2020-2021, discutat la ședința Consiliului 

profesoral proces-verbal nr.1 din 03.09.2020 și aprobat la ședința Consiliului de 

administrație proces- verbal nr.1 din 11.08.2020; 

2. Proiecte de lungă durată (Mapa profesorilor); 

3. Registrul evaluărilor sumative și semestriale; 

4. Cataloagele școlare; 
5.Probele de evaluare sumativă la disciplinele școlare (conținutul probei, baremul de 

corectare, schema de convertire a punctajului în note/calificative). 
 

Constatări Organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării se desfășoară în conformitate 

cu standardele și referențialul de evaluare urmărind progresul în dezvoltarea elevului/ 

copilului la toate disciplinele de studiu. Rezultatele evaluărilor 

sumative/formative/semestriale sunt puse în cataloagele școlare la data când au fost 

administrate, respectându-se prevederile plan-cadru, nu mai mult de 1 pe zi și 3 pe 

săptămână.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

Indicator 4.2.7.Organizarea șidesfășurareaactivitățilorextracurriculare înconcordanță cumisiunea 

școlii, cuobiectiveledincurriculum șidindocumenteledeplanificarestrategică șioperațională 

Dovezi  1. Activități extracurriculare cu accent pe sprijinul individual pentru elevi în 

concordanță cu misiunea școlii, cu obiectivele din curriculumul național și 

documentele de planificare strategic și operațională; 

2. Portofoliul comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală; 

3.Proiectările de lungă durată la DP (Aprobate de directorul instituției); 

- Planul decadelor, aprobat la CM (08.02.2021 - 12.02.2021 – 

decada Matematica și Stiințe, 19.04.2021 – 23.04.2021 – clasele 

primare, 09.03.2021 – 15.03.2021 – Limbă și Comunicare). 

 

Constatări Cadrele didactice organizează activități extracurriculare în concordanță cu 



misiunea gimnaziului, cu prevederile Curriculumului național (ediția 2010, 

2018, 2019) și cu obiectivele 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   
1. Consiliere; 
2.Recuperări cu elevii care au înregistrat absențe în cadrul orelor (catalog școlar). 

Constatări În instituție sunt organizate activități extracurriculare pentru elevi în 
conformitate cu misiunea școlii, cu obiectivele din Curriculumul național și 
documentele de planificare strategică și operațională. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

 

Punctaj acordat: 

1,5 

Total standard -10,25  

 

Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul 

educațional 

Domeniu: Management 
Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaționale (bibliotecă, 

laboratoare, ateliere, sală de festivități, de sport etc.) și a participării copiilor și părinților în 

procesul decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi   
Schimbarea geamurilor în sala de festivități (6), 

Dotarea sălii cu scaune moi (40), cu microfoane (2), cu centru muzical (1); 

Elevii sunt asigurați cucostume naționale pentru participarea la activitățile 

extracurriculare(14costume pentru fete și 12costumepentrubăieți); 

Biblioteca este asigurată cu calculator conectat lawi-fi. 

Constatări Instituția asigură accesul liber la serviciile educaționale având la dispoziție 

literatura științifică și artistică, asigurându-i cu manuale 100%. Toți elevii și 

cadrele didactice au acces 1 sală de sport, 1 cabinet de informatică, 1 bibliotecă, 

1 sală de festivități, teren de sport, cantină, cabinet medical. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:  1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor și mecanismele 

de valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI 

Dovezi  1.CDS din instituţie acumulează şi analizează rezultatele elevilor care 
studiază în baza de Curriculummodificat; 

2.Cataloagele școlare; 
3.Baza de date SIME, SAPD, SIPAS (Baza de date privind performanțele elevilor, 

rezultatele procesului educațional semestrial și anual); 

4.Rapoartele profesorilor pe discipline; 

5.Rapoartele de activitate ale Comisiilor Metodice; 

6.Dosarele personale ale elevilor; 



 

Constatări Toate performanțele elevilor sunt notate în cataloagele școlare, dosarele personale 

ale elevilor, agendele elevilor și sunt introduse în baza de date SIME, SAPD, SIPAS.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 2 

 

Indicator 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a 

succesului elevului/ copilului 

Dovezi  1. Promovarea elevilor (Ordin nr.8  din 28/05/2021 ); 

2. Procese verbale ale CP pentru anul de studii 2020 - 2021 (promovare); 

3. Planul managerial instituțional 2020-2021, discutat la ședința Consiliului 

profesoral proces- verbal nr.1 din 03.09.2020 și aprobat la ședința Consiliului de 

administrație proces-verbal  nr.1 din 11 .08.2020. 

 

Constatări Instituția realizează obiective, echitabile și transparente de promovare a succesului 

elevului/ copilului, funcțională pe majoritatea segmentelor activității. Toți elevii 

instituției sunt susținuți, motivați și promovați în realizarea succeselor. La finele anului 

de studii sunt transferați în clasa următoare ( cl.II.IV.VI.VIII). 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/ copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-

le capacitățile de dezvoltare individuală, și consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ 

[partea finală de după ultima virgulă nu se referă la IET] 

Dovezi  1. Utilizare TIC (proiecte de lecție); 

2. Învățământ online, (GOOGLE MEET, VIBER,); 

3. Organizarea procesului educațional la distanța (Ord. № 1 din 26.02.2021, № 

2 din 02.03.2021, ord. nr.31 din 02.03.2021). 

 

Constatări Toți elevii gimnaziului participă la diferite activități extracurriculare. În perioada 

martie 2021 instituția a desfășurat procesul educațional la distanță, ce a 

condiționat încadrarea elevilor în învățarea interactivă prin cooperare, 

manifestând capacități de utilizare a platformei educaționale ( GOOGLE Meet). 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,25 

Punctaj acordat:  

0,50 

Total standard -5  

 

 

Dimensiune IV 

 

Puncte forte Puncte slabe 

Dotarea instituţiei cu 

mijloace didactice este 

obiectivul prioritar al echipei 

manageriale; 

Profesorii participă 1x3 ani 

la formări de nivel; 
Instituția crează un climat 

psiho-pedagogic favorabil 

promovării capacităților 

elevilor. 
 

 Nu toate disciplinele școlare sunt 

predate de specialiști. 

 Nu toate cadrele didactice dețin grad 

didactic. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  1. Planificarea și informarea tuturor elevilor/ copiilor și părinților prin 

activități organizate despre prevenirea discriminării de gen și în privințade 

promovare a echității de gen; 

2. Disciplinele educația civică, educația pentru societate, dezvoltare 

personală(orarul, aprobat la ședința CA, proces-verbal nr. 01 din 11.08.2020); 

 

Constatări Instituția planifică și informează în timp util toți elevii/ copiii și părinții despre 

prevenirea discriminării de gen și în privința de promovare a echității de gen. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,25 

Punctaj acordat:0,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării 

cadrelor didactice în privința echității de gen. 

Dovezi   
1. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de sensibilizare a comunităţii în scopul 

promovării educaţiei incluzive în conformitate cu HG nr. 732 din 16.09.2013, pct.11 

lit.m; 

2. Proiectul managerial instituţional aprobat de către directorul instituției; 

3. Consilierea părinților și cadrelor didactice a fost oferită pe baza procedurii 

ANET, în mod democratic; 

4. Asigurarea securităţii încăperilor, terenurilor şi locurilor aferente instituţiei de 

învățământ; 
5. Ord.  din  cu privire la desemnarea coordonatorului pentru identificarea, raportarea 

cazurilor ANET; 

6. Mijloace de depunere a plângerilor/ raportare a cazurilor de abuz, neglijare, 

trafic, exploatare (lădița de încredere, chestionări anonime, activitatea 

coordonatorului cazurilor de ANET) – boxa care este amplasată în hol, care este 

verificată săptămânal; 

 

Constatări Instituția aplică  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 prin Registrul de evidență al 

sesizărilor privind ANET. 



 

Pondere și 

punctaj  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,5 

Punctaj acordat:1 

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  Discuție:”Prevenirea discriminării îț școală”(cl.II- 15 elevi; cl.IV – 13 elevi; 

cl.VI- 11 elevi; cl.VIII- 12 elevi); 

Portofoliul Comisiei metodice. Consiliere și dezvoltare personală. 

Constatări Toate cadrele didactice manifestă un comportament  nediscriminatoriu în raport 

cu genul și implicarea părinților în activități privind echitatea de gen. Lipsa 

sezizărilor din partea elevilor și părinților, chestionarele elevilor, inclusiv online. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,5 

Punctaj acordat:1 

Total standard-2,5  

 

Dimensiune V 

 

Puncte forte Puncte slabe 

Planificarea activităţilor pentru 
anul de studii2020- 
2021 din perspective 

Standardelorde calitate pentru 

instituţiile de învăţământ 

primar şi secundar general din 

perspectiva Şcolii prietenoase 

copilului. 

În gimnaziu n-au fost sesizate 

cazuri ade discriminare. 

 

Formarea insuficientă a cadrelor 

didactice în dezvoltarea egalității de 

gen în rândul elevilor. 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

Puncte forte Puncte slabe 

 Aplicarea metodelor interactive de predare-

învățare –evaluare de către cadrele 

didactice. 

 Școlarizarea elevilor – 100%. 

 Cadrele didactice dispuse spre colaborare, 

cooperare. 

 Implicarea elevilor în concursuri raionale. 

 Implementarea tehnologiilor informaționale 

în procesul instructiv educativ. 

 Bloc sanitar. 

 

 3 învățători nu dețin grad didactic. 

 Elevi cu motivație scăzută pentru 

învățare. 

 Asigurarea neproporțională cu TIC 

în raport cu numărul elevilor și a 

cadrelor didactice; 

 

Oportunități Riscuri 

 Asigurareaposibilităţiideparticipar

elaactivităţideformareşiperfecţiona

reaprofesorilor; 

 Stimulareaperformanţelorprofesorilorînac

tivitateacuelevii 

 Indiferența unor familii pentru 

copiii săi. 

 Scăderea populației școlare în 

următorii 5 ani datorită scăderii 

ratei natalității. 
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