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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 tot setul documentației  tehnice,  sanitaro-igienice și 

medicale: 

1. Autorizația sanitară pentru funcționare de la ANSA nr. 741 din 

30.08.2006;(прил. 1) 

2.  Autorizație sanitar – veteriară de funcționare de la CSP Edineț seria 

ASVF nr. AS1*VF0015786  VF din 18.04.2019 ; (прил. 2) 

3. Planul de activitate CA  (pr.verbal nr.1 din 22.08.2020). (прил. 3) 

Constatări Instituția deține în ordine sistematică toată documentația tehnică, sanitaro-

igienică și medicală obligatorie și monitorizează frecvent, doar cu 1-2 

excepții obiective, respectarea normelor sanitaro-igienice și de securitate 

tehnică. În instituție se monitorizează respectarea normelor sanitaro-igienice  

permanent de către anagajații instituției (în fiecare an, problema respectării 

standardelor sanitaro- igienice se audează la ședințele CA), în mod 

planificat  de către colaboratorii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat: 0,75 

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

durata programului educativ 

Dovezi  1. Procese verbale ale şedinţelor  CA pentru anul 2020 – 2021.(прил.4) 

2. Prevederi în Regulamentul de ordine internă. (Aprobat la ședința Cons. 

Prof. Pr.verbal nr.1 din 25.08.2020) (прил.5) 

3. Graficul de serviciu al personalului de pază (aprobat de director lunar). 

4. Plan de acțiune pentru protejarea vieții elevilor pentru anul 2020 – 2021-  

(Proces verbal nr 1 al CP de la 21.08.2020). 

5. Panouri cu informaţii relevante siguranţei elevilor- (Reguli de circulație, 

Măsuri de protecție antiincendiară, Drepturile copiilor, Panou informativ 

despre dauna fumatului,Covid-19, boli infecțioase. 

6. Plan de evacuare aprobat de către directorul gimnaziului. 

7. Instrucțiuni cu referire la activitatea instituției pe perioada 

pandemiei.(Planul de acțiuni privind respectarea cerințelor sanitare pe timp 

de pandemie de COVID-19. 

8. Instructaj cu referință la protecția vieții și sănătății copiilor pe perioada 

vacanțelor (Ordine ale directorului și semnături în catalogul școlar ale 

elevilor , vacanța de toamnă - ordinul nr.86 de la 20.10 2020, vacanța de 

iarnă - nr.88 de la 10.12.2020,vacanța de primavera -  nr.99 de la 

02.03.2021, vacanțele de Paști și de vară - nr.105 de la 29.04.2021, ).  

Constatări Administrația asigură paza , securitatea și siguranța tuturor elevilor pe toată 

durata programului educațional. Paza patrimoniului instituției în perioada de 

noapte și în zilele de odihnă este asigurată de doi paznici angajați, care 

activează conform graficului lunar aprobat de directorului instituției, în 

timpul zilei, securitatea elevilor este asigurată prin 2 ieșiri, profesori și 

managerul de serviciu, în baza graficului aprobat de director. Cabinetul de 

informatică este securizat cu instalație de semnalizare. Toți elevii sunt 

instruiți în ce privește respectarea regulilor de securitate în cadrul orelor de 

educație fizică și  la disciplinele:fizica, chimia, educația tehnologică. 

Semestrial, se efectuează procedura de evacuare a elevilor și a personalului 

din instituție în situație de incendiu, cutremur, calamități naturale, ore de 

respectare a  circulației rutiere; comportament responsabil  în timpul 

vacanțelor elevilor. 
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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  1. Schema orară aprobată la Consiliul de Administrație (proces verbal nr. 

01 din 22.08.20); 

2. Orarul alimentației pentru elevii claselor primare, aprobat de către 

directorul instituției; 

3. Orarul sunetelor, aprobat la CA (proces verbal nr.01 din 22.08.20). 

Constatări Instituția respectă cerințele de proiectare orară a activităților educaționale. 

Lecțiile și activitățile extrașcolare sunt aprobate de către Consiliul de 

Administrație a instituției în conformitate cu cerințele stipulate în Planul 

Cadru pentru Învățămăntul Primar, Gimnazial și Liceal, pentru anul de 

studii 2020– 2021 (Ordinul MECC, nr. 321 din 29.03.2019). Orarul lecțiilor 

și a activităților extrașcolare  este  afișat în holul instituției pe un panou 

special și în cabinetul metodic. Evaluările sumative semestriale sunt 

repartizate uniform, nu mai mult de 1 per zi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 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. Nr. de locuri de lucru la mese/ bănci corespunzător numărului de elevi, 

la clasă; ( 320 de locuri de lucru/ 99 de elevi.) 

2. Clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar şi gimnazial; ( 

clasele primare -  4 cabinete dotate, în ciclul gimnazial – 5 cabinete. 

3. Act de predare-primire a băncilor şi scaunelor pentru clasa de elevi 

4. Registrul clasei/ Baza de date a dirigintelui; 

Constatări Instituția dispune de spații educaționale adecvate și asigură toate categoriile 

de elevi cu locuri corespunzătoare, cu particularitățile psihofiziologice 

individuale. Instituția dispune de tot setul de mobilier școlar, inclusiv 

reglabil pentru toți elevii, pentru 11 de săli de clasă, inclusiv mobilier pentru 

cabinetul de  informatică (1). Instituția dispune de mobilier pentru cantină 

unde se alimentează 52  de elevi.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

Dovezi  1. Registrul de evidenţă a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor şi 

materialelor de sprijin la: 

 Chimie 

 Biologie 

 Fizică 

 Informatică 

 Educaţie tehnologică 

 Educaţie fizică 

2. Caiet de inventariere; 

3. Mese şi scaune corespunzătoare înălţimii elevilor( clasele primare- 52 

mese și scaune, ciclu gimnazial - 72 mese și scaune.)  

4. Locurile de lucru cu construcţie specifică cerinţelor disciplinei de studiu 

şi sanitaro-igienice; 

5. Teren de sport; 

6. Sală de sport; 

Constatări Instituția este asigurată  suficient cu echipamente, utilaje, dispozitive, 

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

(1 tabletă, 13 calculatoare, 11 laptopuri, ustensile la chimie, fizică). ( Cartea 

de evidență contabilă ) 

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  1. Autorizație sanitar – veterinară de funcționare de la CSP Edineț seria 

Autorizație sanitar – veteriară de funcționare de la CSP Edineț seria ASVF 

nr. AS1*VF0015786  VF din 18.04.2019 ; 

2.Pașaportul tehnic al blocului alimentar aprobat de catre CSP Edineț; 

3.Fişele examenelor medicale ale angajaţilor cantinei;nr-1 

4.Planul de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare şi a infecţiilor intestinale; 

5.Registrul de rebutare a bucatelor gata; 

6.Lista produselor interzise; 

7.Lista de acumulare a produselor alimentare; 

8.2 săli de preparare a bucatelor calde, reci; 

9.Încăpere pentru prelucrarea materiei prime; 

10.Cantina dispune de120 de locuri. 

Constatări Instituția dispune de spațiu pentru prepararea și servirea hranei. Blocul 

alimentar – reparat capital în anul 2010, dotat cu echipament necesar 

(aragaz electric,frigidere, cuptor electric  pentru prepararea alimentelor, 

mașină de tocat carne,  2 fierbătoare(50 și 80 l) , 10 lavoare apă rece/caldă, 

2 uscătoare pentru mâini, depozite pentru produse alimentare dotate cu 

rafturi speciale, echipament pentru spălarea  și igienizarea veselei, 

echipament pentru personal). 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

confort pentru elevi/ copii 

Dovezi  1. Blocuri sanitare suficiente. 2 blocuri sanitare.  

2. Apă- curgătoare şi săpun. 

3. 5 uscătoare electrice pentru mâini. 

4. 1 vestiar. 

Constatări Instituția  dispune de suficiente blocuri sanitare: 2 blocuri sanitare în incinta 

blocului central (pentru fete, pentru băieți, pentru personal), 1 – în cantina 

școlii, dotate cu 10 lavoare, săpun și 5 uscătoare de mâini, 3 boilere 

electrice apă caldă – 1 în școală, 2 la cantină. Instituția respectă majoritatea 

normelor de accesibilitate, funcționalitate și confort în blocurilor sanitare. 

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  1. 3 stingătoare cu termene de valabilitate actuale . 

2. 3 ieşiri de rezervă din instituţie. ( cu indicatoare speciale )  

3. Planuri  de evacuare. Aprobate- 01.09.2016 

4. Registru de instrucțiuni cu semnăturile angajaților referitoare la 

protecția impotrivă incendiilor.(Instrucțiune la început de an cu semnăturile 

tuturor angajaților). 

Constatări Instituția dispune de  panou antiincendiar dotat cu stingătoare, găleată, nisip 

și lopată; ieșire de rezervă – 3 în gimnaziu. Prezența planului de evacuare în 

incinta gimnaziului. Scheme de evacuare în caz de incendiu în gimnaziu, 

ușile pentru evacuare sunt marcate cu indicatorul corespunzător. Instituția 

este dotată cu stingătoare de incendiu suficiente, cu valabilitate în vigoare. 

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a 

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

Dovezi  1. Planul Decadei circulației rutiere aprobat de către directorul instituției; 

2. Înscrieri în Cataloagele de clasă la Managementul clasei; 

3. Semnăturile elevilor la rubrica Securitatea vieții și sănătății elevilor din 

Cataloagele școlare; 

4. Listele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securităţii în şcoală 

(la orele de fizică, chimie, biologie,  științe, educație fizică, educaţie 

tehnologică); 

5. Lista cu participanți a proiectului Bunicii grijulii;( Activități:Întâlnirea 

cu bunicii grijulii, Activitate de instruire a bunicilor, Activitate practică «Pe 

drumul spre casă»  , numărul de participanti – 6 bunici și 17 elevi  

6. Planul managerial de activitate al instituției 2020 – 2021 aprobat- 

Ord.№1 din 21.08.2020 

Constatări Instituția organizează și desfășoară sistematic activități de învățare, 

respectare a regulilor de circulație rutieră și de protecție a vieții și sănătății. 

Diriginții, în primele zile 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. 

Învățătorii, elevii, părinții și bunicii sunt implicați în proiectul „Bunicii 

grijulii”. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

Total standard 8 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice și 

psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare cu 

familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevului/ 

copilului și de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile ANET 

Dovezi  1. Activități proiectate în Planul managerial al gimnaziului; ( Ziua Satului 

– 22.06.2021(Casa de cultură),  desant de muncă în parcul satului(primăria, 

aprilie), Ziua copiilor(1.06.2021) grădinița de copii, Sfintele Paște( 

1.05.2021) casa de cultură și Biserica SF. Gheorghe. 

2. Procese-verbale ale ședințelor cu părinții, conform Planului de 

activitate;- trei ședințe online, nr participanți- 8 clase 47 părinți 

3. Note informative prezentate la SAP;(informația despre evaluarea și 

reevaluarea elevilor , creșterea nivelului de cunoștințe). 

4. Fișa de sesizare (model) pe Panoul informativ; 

5. Liste cu semnăturile angajaților despre informarea în ceea ce privește 

procedura de intervenție în caz de abuz;-(Aceste liste sunt întocmite la 

începutul fiecărui an școlar). Ord.76 din 26.08.2020 

6. Registrul de prevenire și sesizare a abuzului și violenței în rândul 

elevilor; 

7. Planul anual de acțiune pentru prevenirea și asistența, sprijinirea și 

prevenirea cazurilor, victimele abuzului, violenței, exploatării, neglijării, 

traficului de copii 2020- 2021;- aprobat  15.09.2020 de direcția gimnaziului. 
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Constatări Instituția proiectează sistemic și realizează activități de colaborare cu 

Consiliul consultativ al părinților, Consiliul elevilor, Clinica „SALVE”, IP 

Edineț, Primăria Șofrîncani , SAP, OLSDÎ, 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  1. Fișele de post ale tuturor angajaților –22; 

2. Procese –verbale ale ședințelor CA, CP, CE; (CA - 12 Procese verbale, 

CP- 4 Procese verbale,CE- Procese verbale). 

Constatări Instituția dispune în totalitate de personal calificat pentru asigurarea 

protecției fizice și psihice a elevilor, pentru prevenirea şi intervenția în 

cazurile ANET. Folosește eficient și oportun resursele existente. Toți 

angajații gimnaziului sunt instruiți cu privire la legislația despre protecția 

fizică și psihică a fiecărul copil. Diriginții participă la seminare organizate 

de SAP, Clinica „SALVE”, OLSDÎ. 

Gimnaziul dispune de personal calificat, format pentru asigurarea 

protecției fizice și psihice a copiilor.  

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  1. Ord. 71 din 26.08.20 cu privire la desemnarea coordonatorului pentru 

identificarea, raportarea cazurilor ANET;(прил.6) 

2. Proiecte de lecții ale diriginților și profesorilor la disciplinele școlare;(În 

fiecare clasă câte două ore la Dezvoltarea personală). 

3. Catalogul clasei; 

4. Chestionarea în rândurile elevilor cu depistare a situațiilor de conflict în 

relațiile elev-elev, elev-cadru didactic.(Clasele 5-8, 39- elevi participanți). 

Constatări Familiarizare/reactualizarea tuturor cadrelor didactice și nedidactice cu 

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

de acțiune în cazuri concrete depistate. 

Diriginții la Managementul clasei și profesorii la disciplinele școlare 

educația civică, educația pentru societate, dezvoltare personală proiectează 

și desfășoară activități educative.  

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

Indicator 1.2.4. Accesul elevilor/ copiilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, mintale 

și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor Instituției în activitățile de prevenire a 

comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi  
1. Activități desfăşurate de diriginți, consemnate la Managementul clasei;  

( cl.-7- 09.09.2020(11 elevi), 16.09.2020(9 elevi), 03.03.2021(11 elevi)), 

(cl.8- 16.10.2020(9 elevi), 23.10.2020(8 elevi)), (cl.6 – 29.09.2020(14 

elevi),20.10.2020( 11 elevi)), (cl.5- 08.09.2020(13 elevi), 13.04.2021(13 

elevi)), în clasele 1-4 câte două ore pe an (47 elevi). 

Constatări Elevii au acces la  activitățile  organizate de cadrul didactic de sprijin din 

gimnaziul, beneficiază de activități de prevenire, profilaxie a 
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comportamentelor dăunătoare, de consiliere individuale și de grup, activități 

de dezvoltare personală. 

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

„SALVE”. 

Asistentul medical calificat 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  1. Procese verbale ale ședințelor cu părinții pe clase; (câte o ședință în 

fiecare clasă, 8 clase – 8 procese verbale, online). 

Constatări Instituția colaborează cu familia, cu Oficiul medicului de familie, cu Clinica 

„SALVE”, care promovează valorile sănătății fizice și mintale a elevilor și 

formarea stilului sănătos de viață. 

Diriginții planifică la ședințele cu părinții teme de formare a unui mod 

sănătos de viață, ședințe la care este invitat psihologul școlar, asistentul 

medical și colaboratori ai diferitor instituții abilitate. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor materiale și 

metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională etc.) pentru profilaxia 

problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor. 

Dovezi  1. Săli de clasa; 

2. Cabinetul asistentului medical; 

Constatări Infrastructura instituției, literatura metodică, colaborarea cu SAP și 

îmbunătățirea serviciilor de colaborare cu elevii, permit realizarea a mai 

multor activități ( activitate instructivă  cu metodiștii SAP – aprilie, 

consiliere psihologică cu specialiștii SALVE – octombrie,conversație online 

cu fetele din clasele 5-6 cu SALVE.) –pentru profilaxia problemelor 

psihoemoționale ale elevilor/ copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de prevenire a 

riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de prevenire a surmenajului și de profilaxie a 

stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea accesului elevilor/ copiilor la programe ce 

promovează modul sănătos de viață 

Dovezi  1. Cataloagele claselor; 

2. Dozarea temelor pentru acasă; 

3. Adresări către medic; 

4. Prevederi de referință în planul dirigintelui la Managementul clasei; 

5. Procese-verbale ale ședințelor cu părinții cu referire la prevenirea 
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surmenajului şi dozarea temelor pentru acasă; (câte o ședință în fiecare 

clasă, 8 clase – 8 ședințe) 

6. Chestionare, teste, anchete la clasă; (Șeful adjunct pentru educație a 

petrecut chestionare în toate clasele(8 clase). 

7. Mapa cadrelor didactice;(instrucția privitor la dozarea temelor pentru 

acasă). 

9.Orarul lecțiilor (aprobat la ședința CA  pr. verbal nr.02 din 04.09.2020; 

8. Cererile elevilor pentru disciplinele opționale; (sunt aprobate de direcția 

gimnaziului). 

9. Ord.58 din 09.09.19 cu privire la managementul temelor pentru acasă; 

10. Plan de măsuri pentru protejarea vieții elevilor aprobat de către 

directorul instituției- (Ord.65 din 26.08.2020) 

Constatări Instituția încurajează elevii să manifeste inițiative și să realizeze activități 

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

îmbolnăviri, a stresului psihosomatic, 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, orelor opționale.  

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0.75 

Punctaj acordat: 1,5 

Total standard 3,25 

 

Dimensiune I. 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția deține spații pentru 

asigurarea procesului educațional în 

siguranță. 

 Administrația, cadrele didactice, 

asistentul medical, oferă servicii de 

suport pentru promovarea unui mod 

sănătos de viață, diminuarea violenței 

și managementul stresului, provocat 

de diverși factori interni și externi. 

 Dezvoltarea parteneriatului 

social în gimnaziu 

 Rezistența din partea unor 

părinți, de a permite copiilor să 

participe la activități, ce țin de 

formarea modului sănătos de 

viață și menținere a sănătății 

fizice și mentale. 

 

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare 

[Standardul nu se aplică IET] 

Domeniu: Management 

Indicator 2.1.1. Definirea, în planul strategic/ operațional de dezvoltare, a mecanismelor de participare a 

elevilor/ copiilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri și instrumente ce asigură valorizarea 

inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce țin de interesul lor imediat 

Dovezi  1. Cota parte a elevilor  în CA; 

2. Planul de activitate al  Consiliului Elevilor pentru anul de sudii 2020-

2021 aprobat de către director; 

3. Portofoliul Consiliului Elevilor cu toate materialele acumulate: 

chestionare, procese-verbale, note informative, liste. 

Constatări În cadrul CE, CA, elevii trăiesc experienţa personală a unui sistem 

democratic cu reprezentanţi aleşi de ei înșiși. Elevii învaţă cum să ia decizii 

într-un mod corect şi responsabil. În Planul de dezvoltare instituţională sunt 

definite mecanismele de participare a elevilor în soluţionarea problemelor 

şcolare. În cadrul instituției,  se evaluează opiniile, inițiativele și propunerile 
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elevilor în procesul de luare a deciziilor, ce vizează aspectele vieții școlare. 

Acordând elevilor responsabilităţi, le dăm posibilitatea de a-şi exprima 

opiniile, de a lua decizii şi a participa la viaţa şcolii, așadar le dăm şansa de 

a-şi forma şi a exersa competenţe necesare într-o societate de succes. 

Consiliul elevilor încurajează cooperarea şi reduce izolarea şi înstrăinarea 

acestora. Organizarea de afişiere în locurile de acces maxim pe coridoare şi 

în fiecare clasă ce conţin informaţie despre ce se întâmplă în şcoală permit 

informarea și implicarea fiecărui membru al comunității educaționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -

0,75  

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și 

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

Dovezi  1. Consiliul elevilor  (planul de activitate al CE, procese verbale ale 

ședințelor CE);- 5 ședințe. 

2. Cutia poștală pentru opinii și sugestii; 

3. Organizarea și desfășurarea de către Consiliul consultativ al elevilor a 

Zilei Democrației școlare, în fiecare an, la 5 octombrie în clasele 1-8, 87 

elevi. 

Constatări În instituție există Consiliul elevilor, cu reprezentanții tuturor claselor, cu 

conducere aleasă în mod democratic, de către elevi. Anual, CE întocmește 

un plan de activitate. Elevii au panou informativ unde pot plasa informația 

de interes. Sugestiile elevilor sunt colectate în cutia poștală. Elev este  

membru al Consiliului de Administrație al instituției.  Elevii participă activ 

la luarea deciziilor cu privire la toate problemele de interes pentru elevi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: 1 

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

copiilor (pagini pe rețele de socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative etc.) 

Dovezi  1. Mijloace de comunicare orale: discuții individuale cu elevii, expunerea și 

argumentarea opiniilor în timpul orelor; 

2. Documente ce vizeză activitatea CE (planul anual al CE, procese-verbale 

ale ședințelor CE); 5 ședințe 

3. Ora de managementul clasei; 1B –joi, 1A- vineri, cl.3- cl.4- miercuri, 

cl.5- miercuri, cl.6-marți, cl.7 –miercuri, cl.8 – joi. 

4. Cutia poștală pentru opinii și sugestii; 

5. Ziua Democrației școlare.- la 5 octombrie în clasele 1-8, 87 elevi. 

Constatări Instituția posedă panouri informative, cutia pentru sugestii prin intermediul 

cărora elevii își pot exprima opinia cu privire la toate aspectele de interes. 

Periodic, se efectuează sondaje pentru a afla opinia elevilor despre anumite 

aspecte ale activității gimnaziului. De asemenea, feedbackul elevilor se 

realizează prin discuții individuale sau dezbateri colective la ora de 

managementul clasei. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de viața școlară, 

în soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului educațional, în evaluare 

propriului progres 
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Dovezi  1. Ședințele CE (procese-verbale ale ședințelor CE); 5 ședinți 

2. Opinii exprimate în cadrul orelor/activităților; (La analiza activităților 

extrașcolare) 

3. Cereri pentru disciplinele opționale; (clasa 1 «În impărăția cuvântului»(15 

elevi), clasa a 5 – «Un mod sănătos de viață»(13 elevi)). 

4. ECD în învățământul primar; 

5. ECD la ed. pentru societate/plastică/muzicală. 

Constatări Elevii sunt implicați permanent în planificarea activităților la nivel de 

gimnaziu(conform Planului Managerial). În anul de studii 2020-2021, elevii 

au participat la organizarea Sărbătorii Primului Sunet, Ziua de 

autoconducere, Ziua Pedagogului, Sărbătorile de iarna 2020, olimpiade, 

Elevii își evaluează propriul progres prin descriptori. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,50 

Punctaj acordat: - 1 

Total standard 3,5 

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

educațional 

Domeniu: Management  

Indicator 2.2.1. Existența unui set de proceduri democratice de delegare și promovare a părinților în 

structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile de asigurare a progresului școlar, de informare 

periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de comunicare pentru exprimarea 

poziției părinților și a altor subiecți în procesul de luare a deciziilor. 

Dovezi  1. Planul de activitate al Comitetului de părinți pentru anul 2020 – 

2021;(CP- proces verbal 1 din 26.08.2020) 

2. Delegarea din numele Consiliului Consultativ al Părinților în componența 

CA a 3 părinți; 

3. Informarea părinților prin Viber, Messenger.-(La ședința CA și CP) 

4. Ședințe cu părinții (procese-verbale ale ședințelor cu părinții).- 3ședințe 

generale online. 

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

promovare a părinților în structurile decizionale. 3 părinți au fost aleși  

membri ai CA .Părinții au libertatea de a-și expune opiniile, sugestiile și 

sunt informați permanent despre comportamentul, succesele, dificultățile cu 

care se confruntă elevii, proiecte, la ședințele cu părinții, online, prin  Viber, 

Messenger. Părinții sunt implicați în proiecte educaționale. Instituția de 

învățământ promovează și susține implicarea și participarea părinților în 

structurile decizionale ale școlii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 0,75 

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  1. Inspectoratul de poliție, Edineț (Proiect „Bunici grijulii”, „Fă cunoștiță cu 

polițistul tău” –planul decadei circulației rutiere). 05.05.2019(pe timp 

nedeterminat)   

Constatări Administrația gimnaziului, majoritatea cadrelor didactice sunt deschise spre 

colaborare.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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

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

mijloace democratice de comunicare, implicarea părinților și a membrilor comunității în activități 

organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate pentru toți copiii. 

Dovezi  1. 3 părinți sunt membri ai Consiliului de Administrație.(Regulamentul de 

ordine internă, art.25, punctual 2), 1 elev este membru al CA ( Proces-

verbal nr.5 din 22 ianuarie 2021 al Consiliului elevilor);(прил.7) 

2. Alegerea Comitetului părintesc în fiecare clasă. (Procese –verbale, listele 

părinților, prezenți la ședință) ; 

3. Planul de activitate al Comitetului părintesc în fiecare clasă.- aprobat 

15.09.2020 (8 clase); 

4. 1 membru APL - membru al CA (Procese – verbale, planul de activitate 

al CA ); 

5. Afișarea informațiilor pe panoul informativ pentru părinți, sondaje, boxe, 

prin intermediul cărora părinții își pot exprima opinia pe toate aspectele de 

interes; 

6. Pentru informarea periodică a părinților, cadrele didactice dispun de 

Notițe în agenda elevului și consultații individuale. 

Constatări Existența Consiliului de Administrație cu reprezentanți ai părinților, ai APL 

și al elevilor, reprezintă o structură asociativă a părinților. Părinții, 

comunitatea sunt implicați permanent în activități orientate spre o educație 

de calitate pentru toți elevii. Administrația gimnaziului, diriginții 

conlucrează sistemic cu Comitetul părintesc și dispune de mijloace de 

comunicare pentru exprimarea opiniei părinților, elevilor, în procesul de 

luare a deciziilor cu privire la educație. 

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat:0,75  

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 educational. 

Dovezi  1. Ateliere de instruire a părinților;(planificarea CP, CA, CE, alegerea orelor 

opționale, alcătuirea planului activităților extrașcolare) 

2. Ore publice cu participarea părinților.( În clasa 1A – 1 oră, 1 B- o oră, 6 –o oră) 

 

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

programatice ale instituției și implicarea lor în calitate de persoană-resursă în 

activități de formare. 

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor: 0,5 

Punctaj acordat:1 

Total standard 3,5 

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. Proiectul managerial instituţional aprobat de către directorul instituției; 

2. Activități didactice privind respectarea diversității culturale, etnice, 

lingvistice, religioase: (Scenariile activităților, orelor demonstrative)- (Ziua 
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satului – 22 iunie-27 elevi, Ziua Mărțișorului –  cl.1-8(88 elevi), sărbătorile 

de iarnă – 24.12.2020 ( cl.1-8). 

Constatări Gimnaziul Șofrîncani este o instituție de învățământ cu instruirea în limba 

rusă și română, studierea limbii ucrainene ca limbă maternă. Elevii studiază 

istoria, cultura, tradițiile oamenilor și grupurilor etnice care trăiesc pe 

teritoriul republicii. Profesorii gimnaziului au o  abordare diferențiată și 

individuală pentru fiecare elev.Au fost desfășurate activități de promovare a 

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

colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind 

respectarea principiilor democratice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

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  1. Fișe de asistență și interasistență la activitățile desfășurate; 3 fișe 

2. Raport anual al Comisiilor Metodice Limbă și comunicare, Limbi străine; 

3. Proiecte didactice/ scenarii ale activităților curricular. 3 scenarii. 

Constatări Instituția monitorizează și promovează sistemic respectarea diversității 

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

în toate documentele programatice și în activitățile desfășurate în instituție, 

colectează permanent feedbackul din partea partenerilor din comunitate 

privind respectarea principiilor democratice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/ copil 

indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă, încadrarea în promovarea 

multiculturalității, valorificând capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor și varietatea de resurse 

(umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților. 

Dovezi  1. Diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă este respectată 

prin acordarea spațiului educațional, acces la infrastructura 

gimnaziului (cantina-120 elevi din clasele primare, sala de sport, 

teren de sport, biblioteca, cabinete (chimie, fizică, informatică, 

biologie).  

2. Dovezi de resurse informaționale (postere, prezentări, panouri)-

(Drepturile copilului).Proiectarea, organizarea şi desfășurarea  activităților 

de promovare a  valorilor naționale și de stat.- Ziua Independenței, 

Sărbătoarea Limba Noastră, Ziua Mărțișorului. 

Constatări Instituția creează condiții propice pentru abordarea echitabilă și valorizantă 

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

religioasă. Elevii sunt motivați pentru a se încadra în promovarea 

multiculturalității. Participarea în cadrul acestor activități, contribuie la 

valorificarea capacității de socializare a elevilor, învățarea din experiența 

proprie, discuții de la egal la egal, diseminarea experienței acumulate și 

trăite. Varietatea de resurse (umane, informaționale) contribuie la 

identificarea și dizolvarea stereotipurilor și prejudecăților. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1,0 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
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Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor/ copiilor și 

ale cadrelor didactice, a viziunilor democratice de conviețuire armonioasă într-o societate interculturală, a 

modului de promovare a valorilor multiculturale. 

Dovezi  1. Proiecte de lungă durată ale profesorilor aprobate de către directorul 

instituției; 

2. Planul managerial instituțional (Proces-verbal nr.03  al CA din 

22.10.2020); 

3. Cererile părinților elevilor din clasele primare și ale elevilor din 

gimnaziu pentru solicitarea orelor opționale (Proces-verbal nr.01 din 

22.08.2020); 

4. Planul de activitate al Consiliului elevilor;aprobat – 15.09.2020 

5. Proiecte ale activităților educaționale.( în corespundere cu planul 

annual) 

Constatări Instituția organizează activități și proiecte educaționale prin care dezvoltă în 

acțiunile elevilor și ale cadrelor didactice reflectarea viziunii democratice de 

conviețuire într-o societate interculturală. Întreaga comunitate educațională 

a instituției promovează frecvent valorile multiculturale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1 

Total standard 3,5 

 

Dimensiune II 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Cadrele didactice, elevii și părinții 

sunt implicați în procesul decizional la 

nivel de instituție, prin organele 

lucrative  

(Consiliul Profesoral, Consiliul de 

Administrație, Consiliul elevilor). 

 Instituția organizează activități și 

proiecte educaționale prin care dezvoltă 

în acțiunile elevilor și ale cadrelor 

didactice reflectarea viziunii 

democratice de conviețuire într-o 

societate interculturală. 

 Discipolii studiază istoria, cultura, 

tradițiile poporului ucrainean și 

grupurilor etnice care trăiesc pe 

teritoriul republicii. 

 Pasivitatea unor părinți; 

 Plecarea unor părinți la muncă 

peste hotare; 

 Neimplicarea lor în educația 

copiilor. 

 

 

 

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. 
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Dovezi  1. Planul de dezvoltare instituțională (aprobat la ședința CA proces verbal 

nr. 03 din 22.10.2020); 

2. Planul managerial instituţional 2020-2021 aprobat de către directorul 

instituției; 

Constatări Planul de Dezvoltare instituțional și Planul managerial instituţional anual 

reflectă, în general, aspecte legate de promovarea ei, de valorificarea 

multiculturalității, de asigurarea serviciilor de sprijin și de formarea 

continuă în domeniu. Activitățile proiectate au prevalent un caracter de 

informare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 1,5 

Indicator 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru procesul de 

înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusive de evidență și sprijin pentru copiii cu CES. 

Dovezi  1. Ordinul îmatriculării elevilor claselor I, a V-a; (ord. nr.01 din 

01.09.20);(прил.8) 

2. Liste ale copiilor care locuiesc în districtul gimnaziului pentru 

planificarea claselor și școlarizarea copiilor; 

3. Registrul de evidență a frecvenței elevilor. 

Constatări Instituția asigură sistematic funcționalitatea structurilor, mecanismelor și 

procedurilor de sprijin pentru înmatricularea și incluziunea tuturor copiilor, 

cu 1-2 dificultăți obiective și temporare.Se tinde la o dotare şi adaptare 

optimă a instituţiei. 

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  1. Liste ale copiilor care locuiesc în districtul gimnaziului pentru 

planificarea claselor și școlarizarea copiilor; 

2. Liste ale elevilor din familii în situații de risc (conform Legii nr.140 

din 14.06.2013); 

3. Registrul alfabetic; 

4. Completarea bazei de date SIME. 

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

preșcolară din comunitate, colaborează în acest sens cu Centrul Medicilor 

de Familie, SAP și grădinița din localitate, în vederea elaborării 

perspectivelor de școlarizare, cu 1-2 rețineri la actualizare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 1,5 

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

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

copiilor. 
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Dovezi  1. Planul anual al comisiei multidisciplinare a gimnaziului Șofrîncani 

anul de studii 2020 - 2021;26.08.2020 

2. Evaluarea inițială a elevilor cu CES pentru  formarea unui centru de 

resurse; 

3. Baza de date SIME; 

4. Crearea Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare (ord.nr. 72 din 

26.08.2020) 

Constatări Instituția monitorizează progresul fiecărui elev, creează condiții pentru 

dezvoltarea optimă a potențialului cognitiv, aptitudinal și afectiv al 

copiilor.Cadrele didactice folosesc materialele didactice existente, în 

concordanţă cu nevoile specifice ale elevilor. 

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  1. Materialele Olimpiadei interne; ( limba rusă(7 elevi), limba română(10 

elevi), limba engleză(4 elevi), matematica(6 elevi), istoria românilor și 

universală(5 elevi). 

2. Proiectele anuale ale diriginților la dezvoltarea personală; aprobate de 

directorul gimnaziului 

3. Planul de lucru al Centrului de resurse pentru educație incluzivă pentru 

anul de studii 2020-2021;- (15.09.2020) 

4. Materiale didactice în sprijinul diferențelor individuale la copii; 

5. Curriculum individual pentru elevii cu CES (aprobat la ședință СM 

proces verbal  nr. 01 din 25.08.2020).(прил.10) 

Constatări Instituția desfășoară procesul educațional în corespundere cu 

particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui copil, apelând la serviciul 

SAP, la necesitate. Gimnaziul dispune de centru de resurse pentru educație 

incluzivă pentru elevii cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1 

Total standard 5,5 

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

respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 

Indicator 3.2.1. Existența, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare și combatere a 

oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale. 

Dovezi  1. Plan de Dezvoltare Instituțională aprobat de către directorul instituției; 

2. Planul Anual Managerial aprobat de către directorul instituției; 

3. Regulamentul intern al instituţiei, contractele de muncă și   fişele de 

post ale angajaţilor conţin stipulări privind obligativitatea sesizării cazurilor 

de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului; 

4. Ședințe cu părinții (procese-verbale). - 3 Ședințe cu părinții 

Constatări Documentele școlare reflectă sistemic mecanisme de identificare și 

combatere a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor 

individuale, implicînd în acțiunile preconizate preponderent personalul 

instituției, dar și parteneri comunitari, specialiști în domeniul EI (SAP, 
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Clinica „SALVE”). 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

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

ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile copiilor cu CES. 

Dovezi  1. Plan de Dezvoltare Instituțională aprobat de către directorul instituției; 

2. Planul Anual Managerial aprobat de către directorul instituției; 

3. Planul de lucru al Centrului de resurse pentru educație incluzivă pentru 

anul de studii 2020-2021;- (15.09.2020) 

Constatări PM reflectă cultura diversității, reflectând activități ce țin de respectarea 

diferențelor, cu implicarea mai multor factori educaționali, inclusiv a 

elevilor în organizarea acestor activități.Activitățile și proiectele 

educaționale au pus accent pe educarea respectului pentru diversitate, 

toleranță în școală și societate, conștientizarea și acceptarea societății 

multiculturale și multilingvistice ale ucrainenilor. 

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  1.Ord. 71 din 26.08.20 Cu privire la desemnarea coordonatorului pentru 

identificarea, raportarea cazurilor ANET; 

2.Boxa de sugestii; 

Constatări Instituția asigură, în majoritatea acțiunilor, șanse egale de incluziune tuturor 

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

cu privire la procedurile de prevenire, identificare, semnalare, evaluare 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 conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 0,75 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ adaptat pentru 

copiii cu CES, și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ copiilor, în scopul respectării 

individualității și tratării valorice a lor. 

Dovezi  1. Curriculum modificat pentru eleviiсu CES (ședința CP pr.verb.nr.01 din 

25.08.2020); 

2. Planul de lucru al comisiei multidisciplinare pentru anul de studii 2020 - 

2021; (26.08.2020) 

3. Planul de lucru al Centrului de resurse pentru educație incluzivă pentru 

anul de studii 2020 - 2021.- (15.09.2020) 

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

documentelor de politici incluzive, a curriculumului diferențiat / adaptat 

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

progresului fiecărui elev, prin activități ce îi încurajează să participe active 

la propriul proces de învățare. 

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



18 

 

acordat 0,75 

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  1. Chestionare ale elevilor;(cl.5-8, 38 elevi) 

2. Registru de evidenţă a cazurilor de abuz; 

3. Planul anual de acțiune pentru prevenirea și asistență, sprijinirea 

cazurilor, victimelor abuzului, violenței, exploatării, neglijării, traficului de 

copii 2020 – 2021. (26.08.2020) 

Constatări Instituția organizează frecvent activități educaționale îndreptate spre 

recunoașterea de către copii a situațiilor de discriminare și a cazurilor de 

nerespectare a diferențelor individuale și informează despre necesitatea de a 

le prezenta oportun și elevat. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 0,75 

Total standard 5,5 

Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil 

Domeniu: Management 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil și 

sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și utilizarea resurselor noi 

Dovezi  1. Săli de clasă amenajate cu mobilier  reglabil;(4 săli) 

2. Activități și ore desfășurate cu încadrarea elevilor cu CES; elevii cu 

CES participă la activitățile organizate în școală) 

3. Acces la toate serviciile oferite de instituţie (cantină, sală de sport); 

4. Pantă de acces cu balustradă. 

Constatări Instituția asigură sistemic crearea unui mediu accesibil și favorabil pentru 

fiecare elev, planificând riguros resursele materiale umane, interne și 

comunitare, utilizând rațional resursele disponibile, identificând și 

procurând la timpul potrivit resurse noi. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1 

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

interes public. 

Dovezi  1. Baza de date SIME, SIPAS,  (ordine de desemnare a resposabililor); 

2. Dosarele personale ale elevilor; nr-99 

3. Cartea de Ordine elevi; 

Constatări Instituția asigură protecția deplină a datelor cu caracter personal și accesul 

la date în limitele prevăzute de lege. Sunt desemnate persoane responsabile 

de completarea bazelor de date (ord.75 din 26.08.2020;)(прил.11) 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  1. Blocuri sanitare ( 1 –pentru fete, 1 – pentru băieți, 2 – pentru personal) 

/cantină/sală de sport; 

2. Material didactic. Conexiune la internet; 

3. Pantă de acces, bare de sprijin. 
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Constatări Instituția asigură pe majoritatea segmentelor, activității și prin condițiile 

fizice, un mediu accesibil pentru toți copiii.Instituția de învățământ dispune 

de spații destinate procesului educațional, dotate în conformitate cu nivelul 

de școlarizare, profilul unității de învățământ general, rezonabil accesibile 

pentru toți copiii, inclusiv pentru cei cu cerințe educaționale speciale. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 1.5 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, utilizând 

tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor. 

Dovezi  1. Proiect didactic de lungă și de scurtă durată; (fiecare profesor dispune 

PLD și proiecte zilnice).  

2. Fișe de interasistență la ore; (28  ore.) 

3. Utilizarea tehnologiilor informaționale, conexiune la internet, bibliotecă, 

Centrul de resurse etc; 

4. Realizarea activităților „Suntem pentru un Internet sigur”.( cl.7,8 - 21 

elevi, 05.02.2021) 

Constatări Instituția utilizează variate mijloace de învățământ, inclusiv TIC, adaptate 

necesităților tuturor celor care învață, monitorizează și desfășurarea 

activităților educaționale, cultivând frecvent abilități de autodezvoltare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1 

Total standard 4,5 

 

Dimensiune 

III 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Cadrele didactice aplică metode de 

lucru diferențiat cu elevii, punând 

accent pe dezvoltarea individuală, 

graduală, în ritm propriu a fiecărui 

copil. 

 Asigurarea comportamentului egal al 

tuturor copiilor prin crearea de condiții 

pentru dezvoltarea personală a elevilor 

cu CES, ghidat de principiile educației 

incluzive. 

 Înregistrarea strictă, controlul și 

prevenirea cazurilor de violență, 

neglijare, exploatare și trafic de copii; 

 Activități active ale Centrului de 

resurse pentru educație incluzivă. 
 

 Lipsa cadrelor didactice - 

specialiști (defectolog, logopezi, 

psiholog, etc.). 

 

 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional de 

calitate 

Domeniu: Management 
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Indicator 4.1.1. Orientarea spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a resurselor 

umane și materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției, cu mecanisme de monitorizare a 

eficienței educaționale. 

Dovezi  1. Program de dezvoltare instituţională, aprobat la şedinţa CA (pr.verbal 

nr.3 din 22.10.20); 

2. Proiect managerial instituţional anual,discutat la ședința CP, proces-

verbal nr.01 din 21.08.2020 și aprobat la ședința CA.(прил.12) 

3. Raport anual al instituției și al cadrelor de conducere; 

4. Analiza evaluărilor sumative/semestriale, (Mapa cu evaluări a 

profesorilor și notă informativă a directorului adjunct pentru instruire); 

5. Fișe de autoevaluare/evaluare (Conform regulamentului cu privire la 

modul de stabilire a sporului de performanță); 

6. Dosar de atestare (Mapele de atestare ale profesorilor);-3 mape 

7. Fișe de atestare (dosare de atestare ale cadrelor didactice); 

8. Graficul de evaluare internă-parte componentă a Planului managerial. 

Constatări  Creșterea calității educației și îmbunătățirea continuă a resurselor umane și 

materiale se reflectă în Planul managerial și cel de dezvoltare instituțională 

(pentru perioada 2020-2021). Planul managerial al instituţiei reflectă etapele 

procesului managerial: proiectare, organizare, monitorizare şi evaluare a 

procesului educaţional, care rezultă din obiectivul general şi obiectivele 

specifice pentru anul de studii curent.Cadrele didactice sunt stimulate la 

participarea în activitățile metodice la nivel raional și național (IȘE, 

Universități); ca rezultat cadrele didactice posedă grade didactice, GDD - 

12.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  1,5 

Indicator 4.1.2. Realizarea efectivă a programelor și activităților preconizate în planurile strategice și 

operaționale ale instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor. 

Dovezi  1. Raport anual al instituției, managerilor, Comisiilor Metodice; 

2. Realizarea integrală a obiectivelor şi activităţilor din PDI şi Planul de 

activitate al instituției; 

3. Ordine de organizare, realizare  și monitorizare a  controlului intern;-

(Ord. 102 din 30.03.2021 – ed.teh. cl.8, înv.primar, geogr.,istoria, fizica, 

chimia, limba ucr., matem., limba engleză). 

4. Note informative prezentate la ședințele CP , CM , CA cu referire la 

rezultatele controlului intern despre realizarea planului de activitate al 

instituției;(( note informative despre controlul intern al disciplinelor:limba și 

literature rusă, limba și literatura română, limba engleză, științe, educația 

tehnologică(cl. 8), educația plastică). 

5. Procese-verbale ale ședințelor Comisiilor Metodice.(4 comisii – a câte 3 

ședințe) 

Constatări  Realizarea efectivă a programelor de activitate este reflectată în rezultatele 

activităților academice: 

a) totalurile examenelor de absolvire a treptei gimnaziale –rata de 

promovare 100% 

Totalurile examenelor au fost făcute în baza recomandărilor MECC. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  1,5 

Indicator 4.1.3. Asigurarea, în activitatea consiliilor și comisiilor din Instituție, a modului transparent, 

democratic și echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale, cu aplicarea mecanismelor de 

monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de comunicare internă și externă 

cu privire la calitatea serviciilor prestate. 

Dovezi  1. Panouri informative;( informația despre bugetul, regulamentul, planul 

de lucru al gimnaziului, despre meniul de la cantină) 

2. Plan de activitate al CA aprobat de către directorul instituției; 



21 

 

3. Plan de activitate al CP (procese-verbale) aprobat de către directorul 

instituției. 

Constatări Transparența și modul democractic și echitabil al deciziilor cu privire la 

politicile instituționale și promovarea unui model de comunicare internă și 

externă este asigurat prin activitatea CA, deciziile căruia sunt aduse la 

cunoștința CP, Consiliului elevilor, și sunt plasate pe panourile informative 

ale gimnaziului și în registrul proceselor verbale  ale CA, care este compus 

din 7 membri: 2 părinți, 1 reprezentant APL, 2 profesori, 2 cadre de 

conducere.Prin aceste modalități, se justifică faptul că instituția asigură un 

mod transparent, democratic al deciziilor cu privire la politicile 

instituționale și promovează un model de comunicare intern și extern 

eficient privind calitatea serviciilor prestate pentru întreaga comunitate 

educațională. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  1,5 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.1.4. Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea instituției de 

învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia. 

Dovezi  1. Planul managerial anual aprobat de către directorul instituției; 

2. Registru de evidența contabilă a bunurilor; 

3. Baza de date SIME; 

4. Contracte cu diverși furnizori; (SA Moldovagaz,SA FEE-Nord, IM 

Servicii Șofrîncani, SRL Maximos Pan, SA Inlac, IP Ravlic). 

5. Planul de dezvoltare instituțională aprobat de către directorul instituției; 

6. Rețeaua electrică în corespundere cu normele în vigoare; 

7. Sistem autonom de încălzire cu gaz. 

Constatări Infrastructura instituției de învățământ permite asigurarea procesului 

educațional în raport cu obiectivele și misiunea acesteia. Sălile de clasă 

(13) sunt reparate și dotate cu mobilier specific vârstei și ariei curriculare, 

TIC, ce permite realizarea procesul educațional. Instituția are 1 laboratoare, 

1 sală de sport, 1 sală de calculatoare, 1 bibliotecă, , teren de sport, cantină, 

cameră de odihnă pentru cadrele didactice, cabinet medical. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  1,5 

Indicator 4.1.5. Prezența și aplicarea unei varietăți de echipamente, materiale și auxiliare curriculare 

necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale acestuia, a 

curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate. 

Dovezi  1. Planul managerial instituţional aprobat de către directorul instituției; 

2. Registru de evidență contabilă a bunurilor; 

3. Baza de date SIME; 

4. Inventarul bibliotecii şcolare, presa periodică; (2360 cărți), Moldova 

Creștină,Ziarul de gardă, Комсомольская правда, Аргументы и факты) 

5. Demersuri didactice ale cadrelor didactice pentru desfăşurarea orelor cu 

integrarea TIC. 

Constatări Instituția posedă o varietate largă a echipamentelor, materialelor și 

auxiliarelor curriculare necesare abordării curriculumului național. Este 

dotată cu 2 proiectoare, 12 laptopuri, 1 tablete, 13 computere. Biblioteca 

deține literatură de specialitate, planșe/hărți. Sala de sport și gimnastică 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  1. Ordin de angajare a cadrelor didactice (Cartea de ordine); nr cadre 

didactice(4 profesori prin cumul) 
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2. Liste de control ale personalului;- (23 persoane) 

3. Registrul de ordine privind activitatea de bază; 

4. Dosare personale – dovezi privind angajarea, promovarea, pregătirea 

psihopedagogică şi de specialitate conform prevederilor normativelor în 

vigoare; (27 dosare personale) 

5. Registrul de evidență a contractelor individuale de muncă încheiate cu 

angajații; (27 angajați) 

6. Listele tarifare și tabelele de evidență a timpului de muncă al 

salariatului; 

7. Pașaportul Comisiilor metodice (Mapa CM); -(4 CM) 

8.  Repartizarea șarjei didactice (ord. nr.62 din 26.08.2020);(Прил.13) 

9. Raportul statistic cu privire la personalul încadrat în instituțiile de 

învățământ primar și secundar general la începutul anului de studii. 

Constatări Personalul didactic și auxiliar calificat încadrat pentru realizarea finalităților 

stabilite prin curriculum național corespunde deplin cu normativele în 

vigoare. În anul de studii 2020-2021, au fost încadrate  de cadre didactice cu 

studii superioare 12, cadre didactice cu studii medii de specialitate 2, dintre 

care: 12 - GDD. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 0,75 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în limitele 

permise de cadrul normativ 

 

Dovezi  1. Plan managerial anual aprobat de către directorul instituției; 

2. Schema orară a orelor opționale (Mapa dir. adj. pentru instruire); 

concret (marți – cl.1, miercuri – cl.5) 

3. Cataloage școlare; 

4. Proiectare de lungă durată, proiecte didactice; 

5. Dovezi de valorificare a documentelor de politici educaționale: plan-

cadru de învățământ, curriculum pe discipline opționale, manuale școlare, 

ghiduri metodologice,metodologii; 

6. Cereri ale părinților și elevilor (ore opționale).concret(14 părinți, 13 

elevi) 

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

instituționale în limitele permise de cadrul normativ, conform Planului-

cadru pentru învățământul primar, gimnazial pentru anul de studii 2020-

2021. Elevii au studiat conform planul cadru nr. 2.4, care este Pilotat pentru 

instituțiile de învățământ cu studierea limbii ucrainene ca limbă maternă. Și 

două clase au studiat conform planul cadru nr. 2.1(clasa 1 «În impărăția 

cuvântului», clasa a 5 – «Un mod sănătos de viață») .Din acest considerent, 

studierea cursurilor opționale pentru elevii din gimnaziu este limitat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  1,5 

Total standard 9,25 

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

stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

Indicator 4.2.1. Monitorizarea, prin proceduri specifice, a realizării curriculumului (inclusiv componenta 

raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI). 

Dovezi  1. Reperele metodologice de organizare a procesului educațional la 

disciplinele școlare; 

2. Asistență la ore, pentru monitorizarea implementării curricula 

reconceptualizată, 2018;( 28 asistențe de către  șef adjunct instruire) 

3. Analiza și aprecierea calității curriculumului la disciplina școlară; (fișe 
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de asistență la ore); 28 fișe 

4. Elaborarea, completarea și respectarea documentelor proiective de 

management: Portofoliul profesional, Proiectare didactică, Schema 

orară, Orarul, Registrul orelor înlocuite, Portofoliul Comisiilor 

metodice, Catalog școlar; 

5. Evaluări administrate de direcția instituției; cl.3-6(matematica 

19.02.2021) 45 elevi. 

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

de către directorul instituției. 

Constatări Realizarea curriculumului, inclusiv componenta raională, școlară, 

curriculum adaptat și PEI, se monitorizează prin proceduri specifice. Au 

fost administrate probe de evaluare din partea administrației gimnaziului. 

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  
1. Planul de Dezvoltare Instituțională aprobat de către directorul instituției; 

2. Planul managerial anual aprobat de către directorul instituției; 

3. Graficul de atestare (Planul de activitate Comisiei de 

Atestare);aprobat(proces verbal 1 din 21.08.2020) 

Constatări Planurile strategice și operaționale, ale programelor și activităților de 

recrutare și de formare continuă a cadrelor didactice conțin activități din 

perspectiva nevoilor individuale, instituționale și naționale. Pe parcursul 

anului, au fost delegați 3   profesori la cursuri de formare continuă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat: 0,75 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.) pentru 

realizarea finalităților stabilite prin curriculumul national. 

Dovezi  1. Ordine de angajare și recrutare a profesorilor (Cartea de ordine); 

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

3. Registrul de evidență a bunurilor. 

Constatări În anul de studii 2020-2021, au activat 14 de bază și 4 prin cumul profesori, 

ce  constituie un număr suficient de resurse umane pentru a garanta un 

proces educațional de calitate. Toți elevii (99), au fost asigurați 100% cu 

manuale școlare (99 seturi pentru elevi, 14-cadre didactice). 13-de săli sunt 

dotate cu utilaje/aparate și materiale didactice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  1,5 

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

resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul 

educational. 

Dovezi  1. Plan managerial anual aprobat de către directorul instituției; 

2. Asistență la ore (fișe de asistențe, administrația gimnaziului); 

concret( limba și literature rusă, limba și literatura română, limba 

engleză, științe, educația tehnologică(cl. 8), educația plastică. 

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; 

4. Planurile Comisiilor Metodice aprobate de către directorul instituției; 

5. Fișe de interasistențe (Mapa cadrelor didactice); 

Constatări Modul de utilizare a resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor 

didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul educațional centrat pe 
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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: 

0,75 

Punctaj acordat: 1,5  

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe elev/ 

copil și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de eficiență a învățării. 

Dovezi  1. Planul managerial anual aprobat de către directorul instituției; 

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

3. 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, 

Instrucțiunea privind „Managementul temelor pentru acasă în învățământul 

primar, gimnazial”; 

4. Asistenţe la ore, înregistrări în catalogul clasei, Rapoarte semestriale/ 

anuale ale profesorului referitor la realizarea curriculumului la disciplinele 

școlare; (28 asistențe,  8 rapoarte, în fiecare catalog la finele  anului se 

înscrie realizarea curriculumului). 

5. Formarea cadrelor didactice în implementarea Standardelor de eficiență 

a învățării, Referențialului de evaluare în cadrul Consiliului profesoral și 

Comisiilor metodice. – 1 învățător la clasele primare, 1 profesor limba rusă, 

1 profesor biologie șe chimie. 

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. 

Cadrele didactice elaborează proiecte didactice de lungă durată și cele a 

activităților didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe 

elev/copil și pe formarea de competențe, cu valorificarea curriculumului 

predat în baza Standardelor de eficiență a învățării. Toate proiectele 

didactice de lungă durată sunt aprobate la CM și sunt vizate de către 

dir.adjunct și directorul instituției. La elaborarea proiectelor, se ține cont de 

Reperele metodologice elaborate de MECC și consiliere metodologice 

oferite de specialiștii OLSDÎ. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  1,5 

Indicator 4.2.6. Organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu standardele 

și referențialul de evaluare aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea elevului/ copilului. 

Dovezi  1. Plan managerial instituţional aprobat de către directorul instituției; 

2. Proiecte de lungă durată (Mapa profesorilor); 

3. Registrul evaluărilor sumative și semestriale; 

4. Cataloagele școlare; 

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: 

0,75 

Punctaj acordat: 1,5 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu misiunea 

școlii, cu obiectivele din curriculum și din documentele de planificare strategică și operațională 
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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; Ziua 

Cunoștinților(1.09.2020) cl. 1-8(99 elevi) , Ziua Profesorului(05.10.2020) cl. 

5-8(28 elevi),Anul Nou(23.12.2020) cl.1 -8(90 elevi), Ziua 

Mărțișorului(01.03.2021) cl.1 -8(87 elevi), Ultimul Sunet(31.05.2021) cl.1 -

8(95 elevi), Ziua Satului(21.06.2021) cl.4 -8(18 elevi),  în condiții de 

pandemie toate activitățile au fost organizate pe clase, cu excepția Ziua 

Satului. 

2. Planul de activitate educativă (proces verbal  nr.01 din 22.08.2020 la CA); 

3. Portofoliul comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală; 

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

6. Calendarul activităților extrașcolare; aprobat Ord.1 din 21.08.2020 

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: 0,5 Punctaj acordat: 1 

Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obține rezultate în 

conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care 

beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI). 

Dovezi  1. Recuperări cu elevii care au înregistrat absențe în cadrul orelor (catalog 

școlar).( Alcătuirea și realizarea planului de recuperarea). 

Constatări Cadrele didactice asigură sprijinul individual al elevilor pentru obținerea 

rezultatelor învățării conform Standardelor și Referențialului de evaluare 

aprobate inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale. Totodată, 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: 0,5 Punctaj acordat: 1  

Total standard 9,5 

 

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

Domeniu: Management 

Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaționale (bibliotecă, laboratoare, 

ateliere, sală de festivități, de sport etc.) și a participării copiilor și părinților în procesul decizional privitor 

la optimizarea resurselor. 

Dovezi  1. Orarul lecțiilor (aprobat la şedinţa CA, pr.verbal nr. 2 din 04.09.2020); 

2. Orarul activităților extracurriculare (aprobat la CA, pr.verbal nr. 1 din 

22.08.2020); 

3. Planul de activitate al bibliotecii aprobat (07.09.2020) 

4. Planul de activitate al instituției aprobat de către directorul instituției; 

aprobat (21.08.2020) 

5. Panouri informative; 

6. Sală de sport; 

7. Centrul de resurse pentru copiii cu CES; 

8. Participarea copiilor și părinților la ședințele CA (Proces-verbal CA) 

(Consiliul Reprezentativ al Părinților, Consiliul Elevilor este implicat în  

procesul decizional. Se desfășoară activități extracurriculare în parteneriat 

cu părinții: Ziua Cunoștințelor , festivități de inaugurare și finalizare a 

anului școlar(în clase), discuții publice referitor la estimarea bugetului școlii 

(anual) – consiliul administrativ. 



26 

 

9. Instituția dispune de: Facturi fiscale și alte documente de achiziție a 

echipamentelor pentru dotarea bibliotecii, sălii de gimnastică ; Contracte de 

conectare la internet, abonamente „Poșta Moldovei”; 

Constatări Instituția asigură accesul liber la toate serviciile educaționale având la 

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

Toți elevii și cadrele didactice au acces la 1 sală de sport, 1 sală de 

calculatoare, 1 bibliotecă, teren de sport, cantină, cabinet medical.Totodată, 

se oferă un cadru de cooperarea părinților, elevilor și profesorilor pentru 

implicare în viața școlii. 

Forme de participare ale părinților în luarea deciziilor în școală sunt: 

participarea reprezentaților părinților la ședințele CA, pedagogizarea 

părinților, desfășurarea ședințele online cu părinții, care abordează 

subiectele privind rezultatele academice, organizarea procesului 

educațional, solicitarea cursurilor opționale).  Pentru asigurarea accesului 

elevilor și părinților la resursele educaţionale, instituţia a coordonat orarul 

lecţiilor cu orarul activităţilor extracurriculare, a dotat cu suport didactic 

biblioteca și laboratoarele (chimie), a efectuat reparație în sala de sport, 

cantină, bibliotecă. 

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. Cataloagele școlare; 

2. Baza de date SIME, SIPAS (Baza de date privind performanțele 

elevilor, rezultatele procesului educațional semestrial și anual); 

3. Rapoartele de activitate ale Comisiilor Metodice; 3 comisii metodice – 3 

rapoarte. 

4. Raportul anual de activitate al instituției prezentat la OLDSÎ Edineț; 

5. Dosarele personale ale elevilor; nr-99 

Constatări Instituția are o bază complexă de date, privind performanțele 

elevilor/copiilor în implementarea curriculumului. Toate performanțele 

elevilor sunt notate în cataloagele școlare, dosarele personale ale elevilor, 

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

de misiune a activității gimnaziului (vezi Proiectul managerial) prevede 

dezvoltarea creativității elevilor în demersul didactic.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  1,5 

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

elevului/ copilului 

Dovezi  1. Procese verbale la olimpiadele pe discipline; ( 5 procese verbale, 32 

elevi participanți). 

2. Promovarea elevilor (Ordin nr. 3 din  31.05.2021 );(прил.14)- 99 elevi 

3. Procese verbale ale CP ( promovare); 

4. Planul de activitate al instituției; -aprobat PV 1 din 26.08.2020 

Constatări Instituția realizează obiective, echitabile și transparente de promovare a 

succesului elevului/ copilului. Toți elevii instituției sunt susținuți, motivați 

și promovați în realizarea succeselor. La finele anului sunt transferați în 

clasa următoare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
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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); (Orele de informatică în cabinetul 

dotat, modulul educația  digital în clasele primare se organizează în 

cabinetul de informatică,  la lectiile de arta plastică și educația muzicală se 

folosește TIC). 

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

3.  Cadrele didactice aplică  diverse instrumente a TIC-ul pentru 

diversificarea metodelor de predare, lucrul în echipă, metode interactive; 

4. Activități extrașcolare cu caracter interctiv de colaborare,  aplicare a 

strategiilor și tehnologiilor didactice interactive, cooperante şi socializante, 

asigurând conexiunile necesare și abordarea diferențiată. ( Ziua  securității 

în internet (februarie) 

Constatări În perioada martie-mai 2021, instituția a desfășurat procesul educațional la 

distanță, ce a condiționat încadrarea elevilor în învățarea interactivă prin 

cooperare, manifestând capacități de utilizare a platformelor educaționale 

(Classroom, Meet etc). Elevii manifestă capacitate de învățare eficientă, se 

încadrează adecvat în învățarea interactivă prin cooperare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  1,5 

Total standard 5,5 

 

Dimensiune IV 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția este asigurată cu cadre 

didactice calificate; 

 Instituția încearcă să creeze un 

climat psiho-pedagogic favorabil 

promovării capacităților elevilor. 

 Migrația elevilor de la o 

instituție la alta și peste hotarele 

țării; 

 Asigurarea neproporțională cu 

TIC în raport cu numărul elevilor 

și a cadrelor didactice. 

 

 

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; (în cadrul disciplinei  Dezvoltarea Personală 

câte  două ore în fiecare clasă. (cl.1-8, 99 elevi) 

2. Planul managerial instituţional aprobat de către directorul instituției; 

3. Opționale- (clasa 1 – «Impărăția cuvântului», clasa 5 –«Un mod sănătos 

de viața»). 

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

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

de gen. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat: 1,5  
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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; (școala are gard și patru porți,  pe timp de noapte 

porțile se încuie, sunt angajați doi paznici).  

5.Ord. 71 din 26.08.20 cu privire la desemnarea coordonatorului pentru 

identificarea, raportarea cazurilor ANET; 

6.Informarea şi formarea angajaţilor instituțiilor de învățământ în domeniul 

prevenirii ANET al copilului, ședința cu cadrele didactice privind politica 

de protecție a copilului (liste cu semnături); 

7.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 frecvent 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; Fișe de sesizare, 

consilierea părinților și cadrelor didactice, care a fost oferită pe baza 

procedurii ANET. Elevii sunt încurajați de către cadrele didactice, 

dezvoltându-le încrederea în propriile forțe, să învețe strategii și metode de 

a înfrunta stresul, de a face față problemelor în domeniul interrelaționării 

genurilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 1,5  

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional – activități curriculare și extracurriculare – în vederea 

formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-cheie ale 

educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen. 

Dovezi  1. Chestionare pentru elevi; 

2. Portofoliul Comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală. 

(proiecte de lecții la tema dată.  

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, confirmă faptul, că instituția desfășoară activități în vederea 

formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 1.5  

Total standard 4,5 
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