


Date generale

Raion/ municipiu Edineț
Localitate s.Brătușeni
Denumirea instituţiei Instituția Publică Gimnaziul Brătușeni
Adresa str. Lenin, 79, s. Brătușeni, r-ul Edineț
Adresa filiale -
Telefon 024675456
E-mail bratusani@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 316
Numărul total de clase 14
Numărul total cadre de conducere 3
Numărul total cadre didactice 26 (de bază)/1 (prin cumul)/1(contract)
Program de activitate De zi
Perioada de evaluare inclusă în raport 2020-2021
Director Șveț Inna

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 1. Planul geometric al bunului imobil / Dosar cadastral nr. 4114108.250, 

4114108.251.
2. Pașaportul tehnic.
3. Contract nr.1 din 25.09.2017 cu privire de închiriere de proprietăți 

nerezidențiale.
4. Raport tehnic nr.1 din 2 decembrie 2016 cu privire la efectuarea măsurărilor 

și încercărilor de reglare-recepție și profilactice, ca parte integrantă a 
procesului de mentenanță a instalației electrice.

5. Autorizația sanitară de funcționare nr. 114 din 02.05.2017.
6. Autorizația sanitar-veterinară de funcționare a Instituției, emisă de Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor, seria ASVF nr. 
AS1VF0015532VF, din 09.10.2017.

7. Buletine de verificare metrologică nr.16-9162, nr. 16-9148, nr. 2063. 
8. Registrul de evidență ale securității muncii angajaților.
9. Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor.
10. Avizele medicale ale angajaților cantinei (2 persoane).
11. Organizarea alimentației elevilor claselor I-IV: ordin nr.59 din 21.08.2020, 

proces- verbal CA nr.2 din 10.09.2020
12. Realizarea prevederilor ANSA.
13. Contract de prestare a serviciilor de laborator nr.155 din 26.08.2020 
14. Rezultatul investigației sanitaro-microbiologice nr.164 din 09.09.2020.
15. Registrul bolilor infecțioase.
16. Registrul de evidență dispensară.
17. Registrul de brocheraj a produselor proaspete.
18. Registrul de brocheraj a produselor gata.
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19. Registrul pentru dezinfectarea veselei.
20. Registre pentru verificarea temperaturii elevilor și personalul gimnaziului.

Constatări Instituția  deține  toate  actele  obligatorii  actualizate,  valabile,  cu  referire  la
asigurarea  tehnică,  sanitaro-igienică  și  medicală.  Instituția  dispune  de  carnete
medicale ale tuturor angajaților cu examen medical actualizat. Serviciul medical
din instituție duce evidența cazurilor de îmbolnăvire, dispune de registrul cu date
despre starea de sănătate a tuturor elevilor și angajaților
Administrația instituției monitorizează respectarea normelor sanitaro-igienice. Pe
holurile  instituției   sunt  plasate  panouri  informative  cu  material  informativ  în
contextul Covid -19 pentru utilizarea în activități practice. 

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. Planul de activitate al Consiliului de Administrație aprobat la ședința CA, 

proces-verbal nr.1 din 24.08.2020.
2. Familiarizarea cadrelor didactice cu Reglementările speciale privind 

organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de 
COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și 
extrașcolar, prezentate în cadrul ședinței CP: proces verbal nr.1 din 
23.07.2020, nr.2 din 26.08.2020; ședinței CA: proces-verbal nr. 1 din 
24.08.2020.

3. Prevederi în Regulamentul de ordine internă aprobat la ședința CP, proces 
verbal nr.2 din 26.08.2020, ordin nr.1 din 01.09.2020.

4. Ordine ale directorului cu privire la aprobarea normelor de securitate ale 
elevilor.

5. Gard, poartă renovată în perioada anii 2013 și 2017.
6. Panouri de afișaj cu informații relevante siguranței.
7. Plan de evacuare (la fiecare etaj).
8. Instrucțiuni cu referire la activitatea instituției pe perioada pandemiei.
9. Cabinet medical dotat cu instrumente, medicamente de prim ajutor.
10. Registrul de audiență a vizitatorilor.
11. Instructaj realizat de către diriginți la subiectul Protecția vieții și sănătății 
copiilor pe perioada vacanțelor (Însemnări în cataloagele  școlare).
12. Ordinul nr.60 din 24.08.2020 cu privire la  numirea responsabilului de 
evidența și respectarea măsurilor de combatere a infecției Covid-19, Ordinul 
nr.61 din 24.08.2020 cu privire la  numirea responsabilului de monitorizare a 
stării sănătății personalului din gimnaziu și a elevilor, Ordinul nr.3 din 
01.09.2020 cu privire la securitatea vieții și sănătății elevilor.
13. Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în 

muncă.
14. Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă.
15. Registrul de evidență a permiselor nominale de acces la locul de muncă.
16. Organizarea serviciului permanent în instituția de învățământ (paznici și 

personalul auxiliar).
Constatări Instituția întreprinde măsuri privind asigurarea pazei și securității instituției și a

elevilor. Monitorizează condițiile existente și acțiunile necesare pentru asigurarea
igienei  şi  sanitariei  în  instituție  în  contextul  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.  Instituția  deține  toate  actele  referitoare la
pază, securitatea instituției și a siguranței tuturor elevilor.

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

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil
Dovezi 1. Schema orară aprobată la ședința CA, proces-verbal nr.2 din 10.09.2020.

2. Orar al regimului alimentar pentru elevii claselor primare.  
3. Orarul sunetelor aprobat la ședința CA, proces-verbal nr.1 din 24.08.2020.
4. Graficul activității angajaților gimnaziului.

Constatări Instituția respectă cerințele de proiectare orară a activităților educaționale, cu 1-2
devieri obiective în asigurarea specificului echilibrat  și flexibil  al  programului.
Pentru a asigura funcționarea instituției de învățământ, a fost elaborat un orarul de
lecții,  documentele de reglementare necesare au fost aprobate. Orarul sunetelor
corespunde cerințelor Planului-cadru  

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. 409 bănci corespunzător numărului de elevi la clasă.

2. 18 clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar şi gimnazial.
3. Act de predare-primire a băncilor şi scaunelor pentru clasa de elevi.
4. În fiecare cabinet sunt dulapuri școlare pentru păstrarea materialelor 

didactice.
5. Registrul clasei/Baza de date a dirigintelui.
6. Numărul de elevi ajunge până la 23 de persoane în clase.

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 18 
de săli de clasă, inclusiv mobilier pentru cabinetul de chimie (1), informatică (1), 
fizică (1), biologie (1).  Instituția dispune de mobilier pentru cantină unde se 
alimentează 143 de elevi. Elevii sunt repartizați conform dificultății și în dependență
de dezvoltarea psihofiziologică. Responsabilii de cabinete urmăresc starea 
mobilierului în săli de clasă.

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. Caiet de inventariere.

2. Mese și scaune corespunzătoare înălțimii elevilor.
3. Locurile de lucru cu construcție specifică cerințelor disceplinei de studiu și 

sanitaro-igienice.
4. Sală de sport.
5. Teren de joacă.  
6. Blocul alimentar este dotat cu inventar tehnologic necesar, dispune de veselă 

și inventar conform cerințelor sanitare.
7. Blocul alimentar este reparat sistematic. 
8. Funcționează sistema de ventilare.
9. Sunt realizate instructaje cu angajații blocului de alimentare și verificarea 

medicală a stării de sănătății.
Constatări Instituția este asigurată suficient cu echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile 

etc., în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate. 
În gimnaziu sunt create condiții necesare pentru alimentarea  elevilor claselor 
primare. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform 
criteriilor: 1

Punctaj
acordat: 1
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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. Autorizația sanitar-veterinară de funcționare a Instituției, emisă de Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor, seria ASVF nr. AS1VF0015532VF, 
din 09.10.2017.

2. Fișele examenelor medicale ale angajaților cantinei.
3. Planul complex privind măsurile de profilaxie a intoxicațiilor alimentare.
4. Registrul de brocheraj a produselor proaspete.
5. Registrul de brocheraj a produselor gata.
6. Registrul pentru dezinfectarea veselei.
7. Lista produselor interzise.
8. Lista de acumulare a produselor alimentare.
9. Cantina este separată pentru 80 de locuri.
10.Dispune de aparataj frugorofic și congelare, aragaze, cuptoare electrice.
11.Dejunurile sunt preparate conform meniului aprobat.
12. Întrebările ce țin de alimentația elevilor sunt discutate la Consiliul 

administrativ - proces- verbal CA nr.2 din 10.09.2020.
13.Ordinul cu privire la organizarea hranei în școală  nr.59 din 21.08.2020.

Constatări Instituția dispune de spațiu de prepararea și servirea hranei. În anul 2019 a fost 
efectuată reparația blocului alimentar. Pe perioada a trei ani în bloc  au fost 
schimbate aragazele, polițele pentru veselă, reînoită vesela și a fost procurat un 
frigider și congelator. Elevii se alimentează în două etape, fiecare copil are locul
său.

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. Pe teritoriul școlii funcționează un veceu, care e în stare bună.

2. În interiorul clădirii funcționează o cameră de baie pentru băieți și fete.
3. La intrarea în cantină sunt instalate 4 lavoare. 
4. În sala de baie a claselor primare sunt instalate 4 lavoare și 2 uscătoare electrice, 

în sala de baie a claselor gimnaziale sunt 3 lavoare și 1 uscător electric. 
5. La fiecare etaj sunt amplasate butelii cu apă potabilă.

Constatări Instituția este dotată cu blocuri sanitare, care respectă în totalitate normele sanitare
și criteriile de accesibilitate, funcționalitate și confort pentru elevi. Instituția respectă
majoritatea normelor de accesibilitate și funcționalitate în blocurilor sanitare.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform
criteriilor: 1

Punctaj acordat: 1

Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă
Dovezi 1. Fiecare etaj dispune de schema de evacuare și direcția evacuării. 

2. Stingătoare cu termene de valabilitate actuale.
3. Există 3 ieșiri de bază și 3 ieșiri de rezervă.
4. Ordin nr.62 din 24.08.2020 cu privire la protecția antiincendiară în gimnaziu, 
Ordin nr.63 din 25.08.2020 cu privire la regimul antiincendiar în gimnaziu și 
instructajul de protecție.

Constatări Acest aspect este unul din cele mai important aspecte ale protecției sănătății și
securității elevilor și a personalului din instituția de învățământ. E necesar să fie
continuat lucru în această direcție. Este dusă evidența termenului valabilitate a
stingătoarelor. Instituția dispune în totalitate de mijloace antiincediare și de ieșiri
de  rezervă,  utilizează  în  linii  mari  eficient  un  sistem  de  marcaje  și  le
monitorizează periodic funcționalitatea.

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

1

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a
tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor
Dovezi 1. Planul  activităților  extracurriculare  al  DECR  Edineț  cu  privire  la

desfășurarea Decadei circulației rutiere.
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 securității  în gimnaziu

(la orele de fizică, chimie, educație fizică).
5. Declarația de asigurare a securității vieții elevilor în contextul epidemiologic

COVID-19, semnate de 315 părinți.
6. Planul managerial de activitate al instituției 2020 - 2021, discutat la ședința

CP, proces-verbal  nr.02 din 26.08.2020 și  aprobat  la  ședința  CA, proces-
verbal nr.02 din 10.09.2020.

7. Ordinul nr.37 din 05.05.2021 cu privire la organizarea Zilei Protecției Civile.
Constatări Instituția  organizează  și  realizeza  deseori  evenimente  pentru  elevi  privind

instruirea și respectarea regulilor de circulație, măsurile de siguranță, prevenirea
situațiilor de risc și acordarea primului ajutor. 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform  criteriilor:
0,75

Punctaj  acordat:
0,75

Total standard 8,25 9,00

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. 

2. Acord de parteneriat cu Clinica „SALVE”,  Colegiul de Medicină Veterinară
și Economie Agrară din Brătușeni, biblioteca satului.

3. Procese- verbale ale ședințelor de părinții conform Planului de activitate.
4. Note informative prezentate la SAP.
5. Liste cu copii  din familii  cu risc sporit la psihologul școlar (per școală) și

fiecare diriginte (per clasă).
6. Fișa de sesizare (model) la panoul în fiecare birou.
7. Listele  cu  semnăturile  angajaților  despre  informarea  în  ceea  ce  privește

procedura de intervenție în caz de abuz.
8. Registrul de prevenire și sesizare a abuzului și violenței în rândul elevilor la

psihologul școlar.
9. Activități de prevenire a violenței planificate și realizate de Consiliul Elevilor.
10. Procese-verbale ale Consiliului Elevilor.
11. Contact constant cu familiile.
12. Activități  comune  cu  Comisia  pentru  protecția  drepturilor  copilului  (APL)

pentru   oferirea  asistenței  familiilor  social  vulnerabile,  a  copiilor  cu
dizabilități.

Constatări Instituția proiectează sistematic și realizează activități de colaborare cu Consiliul
Părintesc,  Consiliul  Elevilor,  Clinica  „SALVE”,  IP  Edineț.  Personalul
gimnaziului  cooperează  cu asistentul  social  al  satului,  cu Centrul  de Sănătate.
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Profesorii  participă la sondajul condițiilor de viață ale elevilor.
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 (47).

2. Procese-verbale ale ședinților CCP, CP, CA, CE.
3. Registrul de asistență psihologică.
4. Planurile lunare ale psihologului școlar.
5. Raportul annual al psihologului școlar, care reflect activități cu elevii, părinții

și profesorii.
Constatări Instituția  dispune  aproape  integral  de  personal  calificat  pentru  prevenirea

intervenția  în  cazurile  ANET  și  folosește  eficient  și  oportun  majoritatea
resurselor existente în comunitate pentru asigurarea protecției integrității fizice și
psihice a fiecărui copil.

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. Ordinul nr.6 din 01.09.2020  cu privire la desemnarea  coordonatorului 

pentru identificarea, raportarea cazurilot ANET.
2. Portofoliul psihologului școlar cu material.
3. Catalogul clasei.
4. Рlanul de acțiuni pentru prevenirea violenței, discutat și aprobat la ședința 
CA, proces-verbal nr.11 din 30.10.2020. 
5. Planul de acivitate cu elevii cu compartament deviant, discutat și aprobat la 
ședința CA, proces-verbal nr.11 din 30.10.2020.
6. Dispute cu elevii din clasa a VII-a despre prevenirea violenței cu psiholog 
școlar.

Constatări Instituţia realizează  un  proces  formativ  cu  frecvenţă  considerabilă,  pentru  elevi,
privitor la prevenirea şi combaterea oricărui tip de violenţă.

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. Orele asistate (57 de lecții-fișe de asistență).

2. Chestionare și teste efectuate de către psihologul școlar.
3. Accesul copiilor la  psihologul școlar, administrația școlii și etc.
4. Amplasarea pe panou de informații a datelor de contact ale coordonatorului

pentru protecția drepturilor copilului.
5. Planul de activitate al asistentului medical.
6. Activități desfășurate de diriginți, consemnate la Managementul clasei.

Constatări Personalul  didactic  oferă  sprijin  deplin  elevilor  la  toate  nivelurile  procesului
educational. Elevii și părinții au acces la servicii de asistență. Asistentul medical
calificat  are  programate  și  desfășoară  activități  de  prevenire  a  abuzurilor  în
sănătate. 
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Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
1,5

Total standard 3,00 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 părinți pe clase.

2. Calendarul  activităților  extrașcolare  pentru  anul  de  studii  2020-2021,  parte
componentă a Planul managerial 2020 -2021, discutat la ședința CP, proces-
verbal nr.02 din 26.08.2020 și aprobat la ședința CA, proces-verbal nr.02 din
10.09.2020.

3. Declarații de responsabilitate de siguranță în dosarul personal al fiecărui elev.
4. Cooperare cu SALVE (seminar penrtu fetele din clasa 5,6 din 25.03.21).

Constatări Instituţia şi cadrele didactice, în colaborare cu familiile şi serviciile publice de
sănătate, proiectează sistematic activităţi de promovare a valorii sănătăţii fizice şi
mintale a elevilor şi a modului sănătos de viaţă, preponderent în instituţie şi mai
puţin în comunitate.

Pondere  și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat: 
1,5

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  1.3.2. Asigurarea condițiilor  fizice,  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. Planul  activităților  Săptămâna  împotriva  dependenței  de  droguri  (18-

22.01.2021).
2. Dezbateri cu elevii din clasa a VII-a despre prevenirea violenței (12.11.2020).
3. Masa  rotunda  (cl.  9):  "Starea  emoționala  si  metodele  de  gestionare  a

emoțiilor"(12.01.2021).
4. Instruire  cu  elevii  din  a  cl.6:  „Exemple  bune  și  rele  din  viață  de  zi  cu

zi”(19.03.2021).
5. Lecție cu elemente de instruire: "Bullying. Forme de comportament de bullying"

cu elevii din cl.7 (06.04.2021).
Constatări Instituţia asigură în majoritatea cazurilor,  cu 1 -2 excepţii  de natură obiectivă şi

temporară,  condiţii  fizice,  resurse  materiale  şi  metodologice  pentru  profilaxia
problemelor psihoemoţionale ale elevilor.

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. Mapa cadrelor didactice.

2. Orarul lecțiilor (aprobat la ședința CA, proces-verbal nr.2 din 10.09.2020.
3. Cererile elevilor pentru disciplinele opționale.
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4. Proiectarea de lungă durată la Dezvoltarea personal.
5. Proiecte didactice la disciplina Dezvoltarea personală cu temele relevante.
6. Ordine  GB  nr.3  din 01.09.2020,  nr.14  din 22.10.2020,  nr.24  din 26.02.2021,

nr.34  din 28.04.2021,  nr.45  din 26.05.2021,  cu  privire  la  protecția  vieții  și
sănătății  elevilor  în  timpul  vacanței,  nr.17  din 07.12.2020  cu  privire  la
consolidarea măsurilor de securitate în gimnaziul.

7. Boxă de sugestii, situat la etajul I.
8. Seminar cu elevii din clasa a 8-a "Fumatul este o iluzie a unui adolescent" din

07.12.2020 cu psihologul școlar.
Constatări Instituţia susţine iniţiative şi activităţi de promovare a modului sănătos de viaţă şi

oferă  acces  elevilor/  copiilor  la  programe  educative  în  acest  sens,  implicându-i
sporadic în diseminarea experienţelor valoroase legate de sănătate

Pondere și 
punctaj 
acordat

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

Total standard                                        2,00 3,25

Dimensiune I Puncte forte Puncte slabe
1. Instituția deține spații pentru asigurarea 
procesului educational în siguranță. 
2. Conducerea gimnaziului va asigura 
siguranța elevilor, a personalului și a 
instituției de învățământ.
3. Gimnaziul are zone de pregătire și 
servire a alimentelor care respectă pe 
deplin reglementările de sănătate, actuale 
în ceea ce privește siguranța, 
accesibilitatea, funcționalitatea și 
confortul tuturor elevilor.
4. Clădirea este dotată cu baie, lavoare 
care respectă pe deplin standardele 
sanitare și criteriile de accesibilitate, 
funcționalitate și confort pentru ellevi.
5. Instruirea elevilor și a personalului cu 
privire la respectarea regulilor de 
circulație și a acțiunilor de evacuare se 
efectuează în mod systematic.
6. Gimnaziul are ieșiri de urgență care 
sunt complet funcționale.

1.  Echipamentul  de  stingere  a
incendiilor este incomplet.
2.  Se  lucrează  insuficient  pentru  a
preveni  problemele  psiho-emoționale
ale elevilor.

                         

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 1. Planul strategic de dezvoltare discutat la ședința CP, proces-verbal nr.1 din

23.08.2018, și aprobat la ședința CA, proces-verbal nr.1 din 30.08.2018.
2. Planul managerial 2020 - 2021, discutat la ședința CP, proces-verbal nr.02

din 26.08.2020 și aprobat la ședința CA, proces-verbal nr.02 din 10.09.2020.
3.  Planul de activitate al CE pentru anul de sudii 2020 -2021 aprobat la ședința

CA, proces-verbal nr.03 din 26.08.2020.
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4. Calendarul activităților extrașcolare pentru anul de studii 2020-2021, parte
componentă a Planul managerial instituțional 2020 -2021, discutat la ședința
CP,  proces-verbal  nr.02 din 26.08.2020 și  aprobat  la  ședința  CA, proces-
verbal nr.02. din 10.089.2020.

Constatări Instituția  proiectează  și  dezvoltă  sistematic  mecanisme  eficiente  pentru
participarea eleviilor la procesul de luare a deciziilor și oferă informații, în cele
mai adecvate cazuri, cu privire la subiectele legate de interesul lor imediat

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.  Planul de activitate  al  CE, aprobat  la ședința CE, proces-verbal  nr.1  din

04.09.2020.
2. Procese-verbale ale CE.

Constatări În  instituție  există  o  structură  asociativă  a  elevilor,  formată  într-un  mod
democratic,  cu  un  plan  de  acțiune,  în  majoritatea  cazurilor  funcțional,  și
participarea  lor  regulată  la  luarea  deciziilor  cu  privire  la  aspectele  care  îi
interesează.

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  ale  cadrelor  didactice,  psihologul

şcolar cu elevii, expunerea și argumentarea opiniilor în timpul orelor.
2. Mijloace de comunicare on-line (Messenger, Viber, Facebook etc.).
3. Documente ce vizeză activitatea CE: planul anual al CE, procese-verbale ale

ședințelor CE.
4. Acces la literatură, resurse informaționale și presa periodică din bibliotecă. 
5. Boxă de sugestii, amplasată la etajul I.

Constatări Instituţia asigură  în  majoritatea  cazurilor  funcţionalitatea  mijloacelor  de
comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor/ copiilor.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de viața
școlară, în soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului educațional, în
evaluare propriului progres
Dovezi 1. Procese-verbale ale CP nr.1 din 26.08.2020, nr.4 din 23.12.2020, nr.5 din 

24.02.2021, nr.8 din 31.05.2021. 
2.  Procese-verbale ale CA nr.1 din 24.08.2020, nr.2 din 10.09.2020, nr.19 din 

18.06.2021.
3. Proces-verbal al CE nr.3 din 13.12.2020

Constatări Instituţia implică  elevii  în  majoritatea  cazurilor,  cu eficienţă  considerabilă,  în
consilierea aspectelor legate de viaţa şcolară, în soluţionarea problemelor la nivel
de  colectiv,  în  conturarea  programului  educaţional,  în  evaluarea  propriului
progres.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere:
2

Autoevaluare  conform criteriilor
0,75

Punctaj acordat: 1,5

Total standard                                 2,75 4,00
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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. Reglementări interne de organizare și funcționare a gimnaziului.

2. Participarea la activitatea CA al gimnaziului, procese-verbale nr.1 din 
24.08.2020, nr.2 din 10.09.2020, nr.4 din 28.09.2020, nr.11 din 30.10.2020, 
nr.14 din 22.01.2021, nr.15 din 04.02.2021, nr.16 din 01.03.2021, nr.17 din 
30.04.2021,  nr.19 din 18.06.2021.

3. Proces-verbal al întrunirilor părinților la nivel de școală „Rolul familiei și al 
școlii în furnizarea de educație accesibilă, relevantă și de calitate” nr.1 di  
25.09.2020.

Constatări Instituţia elaborează şi valorifică frecvent proceduri democratice de delegare a
părinţilor  în structurile  decizionale,  utilizând  mijloace  de  informare  şi
comunicare pentru exprimarea opiniei partenerilor educaţionali şi implicând cu o
frecvenţă moderată părinţii în activităţi ce asigură progresul şcolar.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere:
1

Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat:     0,5  
 

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. Acorduri  de  parteneriat  cu: SALVE,  „Aripi  de  viață”, „Clipa  siderală”,

„Artico”, „Giz”.
2. Activități de voluntariat „Împreună ne vom reînvia satul”.
3.  Înregistrări foto, video, comentarii pe Facebook 

Constatări Instituţia promovează sistematic şi valorifică eficient parteneriate cu diverşi
reprezentanţi ai comunităţii, pe aspecte ce ţin de interesul elevului.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
1 

Punctaj acordat: 1

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator  2.2.3. Asigurarea dreptului  părinților  și  al  autorității  publice locale  la  participarea  în
consiliul de administrație, implicarea lor și a elevilor, ca structuri asociative, în luarea de decizii,
beneficiind  de  mijloace  democratice  de  comunicare,  implicarea  părinților  și  a  membrilor
comunității în activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate
pentru toți copiii
Dovezi 1. Procese-verbale al CA ,nr.1 din 24.08.2020, nr.2 din 10.09.2020, nr.4 din 

28.09.2020, nr.11 din 30.10.2020, nr.14 din 22.01.2021, nr.15 din 
04.02.2021, nr.16 din 01.03.2021, nr.17 din 30.04.2021,  nr.19 din 
18.06.2021.

Constatări Instituţia implică  periodic  părinţii  şi  comunitatea  în  procesul  de  luare  a
deciziilor cu privire la educaţie, inclusiv în CA, şi în activităţi orientate spre
educaţia  de  calitate  pentru  toţi  copiii,  conlucrează  sporadic  cu  o  structură
asociativă a părinţilor şi dispune de mijloace de comunicare pentru exprimarea
opiniei subiecţilor indirecţi.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat:
  1

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
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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 1. Planul de dezvoltare instituțională discutat la ședința CP, proces-verbal nr.1

din  23.08.2018,  și  aprobat  la  ședința  CA,  proces-verbal  nr.1  din
30.08.2018.

2. Calendarul activităților extrașcolare pentru anul de studii 2020-2021, 
parte componentă a Planul managerial instituțional 2020 -2021, discutat la
ședința CP, proces-verbal nr.02 din 26.08.2020 și aprobat la ședința CA, 
proces-verbal nr.02. din 10.089.2020.

3. Procese-verbale ale ședințelor cu părinții.
4. Decizia despre trecerea la învățarea la distanță.

Constatări Instituţia asigură participarea frecventă a structurilor asociative ale elevilor,
părinţilor  şi  a  comunităţii  la  elaborarea  şi  implementarea  documentelor
programatice, inclusiv în activităţi de formare, ca persoane-resursă în procesul
educaţional.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 1,5

Total standard                                          2,75 4,00

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. Planul de dezvoltare instituțională discutat la ședința CP, proces-verbal nr.1

din  23.08.2018,  și  aprobat  la  ședința  CA,  proces-verbal  nr.1  din
30.08.2018.

2. Activități în cadrul  sărbătorilor de Crăciu: „Misiunea binelui”.
3. Planul evenimentelor din cadrul Săptămânii de limbă și literatura rusă.

Constatări Instituţia promovează  frecvent,  în  actele  reglatorii  interne  şi  în  activităţi,
respectul faţă de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:  
0,75

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. Pașaportul social al gimnaziului / clasei.

2. Fișe de monitorizare a  activităților pe discipline Limba și literatura rusă
în cadrul Săptămânii de Limbă rusă care se implementează din 22.02.21
până la 26.02.21.

3. Discuții individuale cu elevii, рărinții, cadrele didactice.
Constatări Instituţia monitorizează  ocazional  respectarea  diversităţii  culturale,  etnice,

lingvistice,  religioase  şi  valorificarea  multiculturalităţii,  în  documentele
programatice  şi  în  activităţile  desfăşurate,  colectând  parţial  feedbackul
partenerilor cu referire la respectarea principiilor democratice.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat: 
0,5

Domeniu: Capacitate instituțională

11



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. Calendarul activităților extrașcolare pentru anul de studii 2020-2021, 

parte componentă a Planul managerial instituțional 2020 -2021, discutat la
ședința CP, proces-verbal nr.02 din 26.08.2020, și aprobat la ședința CA, 
proces-verbal nr.02. din 10.089.2020.

2. Implementarea  programului  pentru  fete  adolescente  „Despre  tine  ...”
împreuna cu SALVE (25.03.21).

3. Participarea la concurs internațional „Tânăr cercetător”(06.11.2020).
4. Locul 1 la concursul „Tânăr cercetător”.

Constatări Instituţia crează  condiţii  tipice  pentru  respectarea  diversităţii  şi  valorifică
intens  capacitatea  de  socializare  a  elevilor  şi  resursele  de  identificare  şi
dizolvare a stereotipurilor şi prejudecăţilor.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat:
 1,5

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  2.3.4. Reflectarea,  în  activitățile  curriculare  și  extracurriculare,  în  acțiunile  elevilor/
copiilor și ale cadrelor didactice, a viziunilor democratice de conviețuire armonioasă într-o societate
interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale
Dovezi 1. Proiectul împreună cu „Aripi de viață” „Management eficient”.

2. Proiectul împreună cu biblioteca satului „G.Vieru: un om,poet,cetățean”.
3. Proiectul împreună cu biblioteca satului „Holocaustul nu trebuie repetat”.
4. Video-proiect la Ziua Marii Victorii „Să fie in memorie”.
5. Lecții de educație civică și dezvoltarea personalității în clasele a 5-7.

Constatări Instituţia organizează activităţi şi proiecte educaţionale prin care dezvoltă în
acţiunile elevilor şi ale cadrelor didactice reflectarea viziunii democratice de
convieţuire  într-o  societate  interculturală  şi  promovează  frecvent  valorile
multiculturale.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
1,5

Total standard                                       2,75 4,25

Dimensiune II Puncte forte Puncte slabe
1. În gimnaziul a fost format un activ al

elevilor, care participă la luarea 
deciziilor cu privire la probleme de 
interes pentru colectivul de elevi.

2. Activitatea Consiliului Elevilor face 
posibilă planificarea și coordonarea 
activităților elevilor.

3. Parteneriatele stabilite cu APL, 
organizații obșitești.

4. Activitățile extracurriculare vizează 
dezvoltarea principiilor democratice 
ale coexistenței elevilor într-o 
comunitate interculturală.

1. Nu  există  o  muncă  sistematică  a
cadrelor  didactice  cu  elevii  în
materie  de consiliere  cu privire la
aspecte  legate  de viața  școlară,  în
evaluarea propriilor progrese.

2. Pasivitatea părinților de a participa
la  aspecte  ale  vieții  școlare  și  la
structurile de luare a deciziilor.
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Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ
Standard 3.1.  Instituția  educațională  cuprinde  toți  copiii,  indiferent  de  naționalitate,  gen,
origine  și  stare socială,  apartenență religioasă,  stare a sănătății  și  creează condiții  optime
pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional
Domeniu: Management
Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire la
educația incluzivă (EI), a strategiilor de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a proiectelor de
asigurare a incluziunii prin activitățile multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de
sprijin pentru elevii cu CES
Dovezi 1. Planul de dezvoltare instituțională.

2. Planul managerial institutional 2020-2021.
3. Planul psihologului școlar.
4. Ordinul de formare a CMI nr.5 din 1.09.2020.
5. Planul de activitate al Centrului de Resurse

Constatări Contingentul de copii  cu CES al instituției  de învațământ corespunde formării
CMI , pentru implicarea în programul de instruire.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform 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 1.Planul CMI pentru anul de studii 2020-2021.

2.Planul CDS pentru anul de studii 2020-2021.
3. Registrul de evidență a frecvenței elevilor.
4. Amenajarea/dotarea/adaptarea întrării cu rampa de acces pentru personae cu
dizabilități locomotorii și bare de sprijin.

Constatări Planul strategic și cel operațional al instituției de învațamânt conține scopuri,
activități care se bazează pe principiul Educați pentru toți.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor:  
1 

Punctaj  acordat:
1
  

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES, elaborarea
actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența înmatriculării elevilor
[indicatorul  se  aplică  IET,  școlilor  primare,  gimnaziilor,  liceelor,  instituțiilor  de  învățământ
general cu programe combinate]
Dovezi 1.Completarea Bazei de date SIME.

2. Liste cu copii de la grădinițele din localitate (perspectivă de școlaritate, CES).
3.  Liste  ale  elevilor  din familii  în  situații  de risc  (conform Legii  nr.  140 din
14.06.2013).

4. Registrul alphabetic.
5. Raport prezentat la SAP.
6. Dosare personale ale elevilor

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-creșa „Spicușor”, în vederea elaborării perspectivelor
de școlarizare.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2
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Indicator  3.1.4. Monitorizarea  datelor  privind  progresul  și  dezvoltarea  fiecărui  elev/  copil  și
asigurarea activității  Comisiei  Multidisciplinare  Intrașcolare (CMI) și  a serviciilor  de sprijin,  în
funcție de necesitățile copiilor
Dovezi 1. Cataloagele școlare.

2. Registrul psihologului.
3. Rapoarte ale cadrelor didactice semestriale, anuale.
4. Analizele evaluărilor sumative.
5. Baza de date SIME. 
6. Monitorizarea dezvoltării copiilor cu CES (semestrial, anual).
7. Crearea Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (ord.7 din 01.09.2020)

Constatări Instituția  monitorizează  progresul  fiecărui  elev,  crează  condiții  pentru
dezvoltare optima a potențialului cognitive, aptitudinal și afectiv al copiilor,
asigurând activitatea serviciului psihologic,  la necessitate.  Cadrele didactice
folosesc materialele didactice existente, în concordanță cu nevoile specific ale
elevilor. Se realizează monitorizarea dezvoltării copiilor cu CES.

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. Planuri idividuale de intervenție copiilor cu CES aprobate de  președintele

CMI.
2. Fișele de monitorizarea dezvoltării copiilor cu CES (la CDS).
3. Raportul  anual despre investigarea elevilor cu CES, aprobată de Șef SAP
19.02.2021.
4. Materiale didactice întru sprijinul diferențelor individuale la copii.
5. Materialele Olimpiadei interne.
6. Planul psihologului școlar.
7. Proiecte anuale ale diriginților la dezvoltarea personală.  

Constatări Instituția desfășoară procesul educational în coraspundere cu particularitățile
și nevoile specific ale fiecărui copil, apelând la serviciul SAP, psiholog școlar,
la  necessitate.  Pentru  acordarea  serviciilor  copiilor  cu  CES  au  fost  create
condiții special pentru monitorizarea  progresului lunar, semestrial și anual.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
1,5

Total standard                                        4,50 7,25

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. Registrul cazurilor de violență 

2. Teste, chestionare, administrate de psihologul școlar.
3. Planul psihologului.
4. Proiectarea de perspectivă la dezvoltarea personală.
5. PDI (Plan de Dezvoltare Instituțională)
6. PMI (Planul de Managerial).
7. Regulamentul intern al instituției, contractile de muncă și fișele de post ale
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angajaților conțin stipulări  privind obligavitatea sesizări cazurilor de violență,
neglijare, exploatare și trafic al copilului.
8. Ședințe cu părinți (procese-verbale).
9. Ordinul nr. 20 din 11 septembrie 2020 privind numirea unui coordonator
pentru depistarea abuzului asupra copiilor. 

Constatări Documentele școlare reflectă sistemic mecanizme de identificare și combatere
a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale,
implicând în acțiunile  preconizate preponderent  personalul instituției,  dar și
parteneri comunitari, specialiști în domeniul EI (SAP, Clinica „SALVE”). În
gimnaziu există 18 copii cu CES, precum și copii cu risc (nevoiași, copii sub
tutelă sau cu un părinte).

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. PDI.

2. PMI.
3. Discuții individuale cu elevii.

Constatări Pe baza rezultatelor interviurilor individuale, nu au fost identificate cazuri de
discriminare.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor:
0,75 

Punctaj acordat: 
1,5

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  3.2.3. Asigurarea  respectării  diferențelor  individuale  prin  aplicarea  procedurilor  de
prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare și informarea
personalului,  a  elevilor/  copiilor  și  reprezentanților  lor  legali  cu  privire  la  utilizarea  acestor
proceduri
Dovezi 1.Instructarea  personalului de profilacție a discriminației în instituție

2.Discuții individuale cu părinții
Constatări Posibilități egale pentru includirea tuturor elevilor în procesul educațional și

calităților individuale.
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. Proiectările la Dezvoltarea personală.

2. Fiecare CD elaborează proiect individual pentru copii cu CES la discipline
la începutul anului școlar

Constatări Pentru  18  elevi  cu  CES sunt  elaborate  proiecte  înainte  de  termen  în  baza
hotărârii  SAP.  Tuturor  elevilor  le  sunt  acordate  ajutoare  pentru  realizarea
temelor.

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 1.Conversații individuale cu psihologul și CDS.
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2.Ora de convorbiri a dirigintelui cu elevii din clasa.
Constatări Situații de discriminarea nu au fost depistate.
Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform  
criteriilor: 0,75

Punctaj  
acordat:0,75
   

Total standard                                                            3,50 5,00

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. Centrul de Resurse.

2. Set de mobilier special.
3. Dulapuri pentru materiale didactice.
4. Xerox.
5. Calculator.

Constatări Sală de clasă este dotată cu inventar special ajută elevilor cu CES să se implice
în procesul de instruire.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat: 
2 

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la
datele de interes public
Dovezi 1.  Informarea  personalului  cu  cerințe  de protective  a  datelor  personale  ale

elevilor.
2. Declararea administratorului (dirigintului) despre nedivulgare. 
3. Baza de date SIME/ SIPAS.

Constatări Instituția asigură protecția datelor personale și acces la informative a datelor
care au interes public, conform legii.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 
0,75 

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.  Centrul  de  Resurse  despune de  mobilier,  materiale  didactice,  internet  și

materiale necesare.
2. Veceu.
3. Rampa de acces în clădire gimnaziului.

Constatări În instituția de învațamânt toate obiectele necesare sunt accesibele elevilor cu
CES.

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. Centrul  de  resurse  dispune  de  calculator,  internet,  material  didactic  și

mobile special.
Constatări Gimnaziul  ține  cont  de  activitatea  de  bază  și  administrează  diferite  surse

didactice.
Pondere și 
punctaj 

Pondere:2 Autoevaluare  conform 
criteriilor: 0,75

Punctaj acordat: 
1,5
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acordat
Total standard                                                      3,25 5,75

Dimensiune III Puncte forte Puncte slabe
1. Toți  18  elevi  sunt  incluși  în

procesul de instrure.
2. Dispune de centrul  de Resurse,

unde  elevii  cu  CES   au  acces  la
ajutor  și susținerea necesar.

3. Gimnaziul  are  bază  de  date  al
elevilor  cu  CES,  are  legatura  cu
părinții  și  informația  despre  starea
familie elevilor vulnerabili.

4. Se  realizează   monitorizarea
procesului  și  dezvoltării  copiilor  în
colaborare cu CMI și SAP

5. În  colectivul  de  elevi  nu  sunt
depistate relații descriminatorii.

1. Implicarea familiilor  și  a  APL în
discutarea  și  hotărârea întrebărilor
legate de rolul instruirii incluzive și
a asigurării cu cunoștințe calitative
a elevilor.

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 1.Instrucțiune privind completarea  cataloagului școlar în anul de studii 2020-

2021 (Ordin MECC nr. 590 din  26 iunie 2020, proces-verbal CP nr. 2 din 
26.08.2020).
2. Regulamentul cu privire la modificările și completările a tipurilor de 

documentație școlară și rapoarte ale instituțiilor de învățământ general 
(Ordin MECC nr.1468 din 12.11.2019, proces-verbal CP nr.8 din 
31.05.2021).

3. Planul perspectiv a cursurilor de formare profesională continuă a cadrelor 
didactice, aprobat la CP , proces-verbal nr.3 din 10.09.2020.

4. Planul perspectiv de atestare cadrelor didactice,  aprobat la CP (proces-
verbal nr.3 din 10.09.2020).

Constatări  Administrația gimnaziului organizează studiul documentelor de reglementare,
precum  și  monitorizarea  implementării  documentelor  care  reglementează
procesul  educațional.  28  de  profesori  desfășoară  procesul  educațional  în
gimnaziu, dintre care 15 au absolvit cursul de formare. 100% dintre profesori
de discipline  au participat  la  organizarea  de consilii  metodologice,  ceea  ce
contribuie la îmbunătățirea competenței profesionale. 

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, managelor, CM.

2. Analiza rezultatelor examenelor de absolvire a treptei gimnaziale. (proces-
verbal CA nr. 11 din 30.10.2020)

3. Ordine de organizare, realizare și monitorizare a controlului intern.
4. Note informative prezentate în ședințele CP, CM, CA cu referire la rezultatele

controlului  intern  despre  realizarea  Planului  de  activitate  al  instituției:  a)
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Verificarea  tematică  „Respectarea  standardelor  de  eficacitate  a  predării
temelor", „Limba rusă în școala primară și gimnaziu”, „Matematică în școala
primară și gimnaziu”, „Dezvoltarea abilităților creative ale elevilor la lecțiile
de limba și literatura rusă în cl. 2” (decembrie 2020), „Formarea de abilități de
calcul, nivelul de predare a matematicii în clasele a 3” (februarie 2021).

5. Monitorizarea  nivelului  de  instruire  și  analiza  rezultatelor  (din  planul
directorului adjunct).

6. Realizarea  integrală  a  obiectivelor  și  activităților  din  PDI  și  Planul  de
activitate al instituției.

7. Procese-verbale ale ședințelor CM.
Constatări Realizarea  efectivă  a  programelor  de  activitate  este  raflectată  în  rezultatele

activităților  academic.  Un elev al  clasei a 8a Brinișter A. a ocupat  locul 1 la
Concursul  republican  «  Юний Дослiдник»  06.11.2020.  A  crescut  numărul
elevilor, doritori să participe la diferite activități și concursuri

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor: 0,5

Punctaj acordat:  1

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. Raportul al rezultatelor de absolvire a gimnaziului (proces -verbal CȘ nr. 8

din 08.07.21).
2. Planul  de  activitate  al  Consiliului  de  administrație  discutat  și  aprobat  la

ședința CA, proces-verbal nr.1 din 24.08.2020.
3. Planul de activitate al Consiliului pedagogic discutat și aprobat la ședința CP,

proces-verbal nr.2 din 26.08.2020.
4. Planul de activitate al Consiliului de etică  discutat și aprobat la ședința CE,

proces-verbal nr.2 din 09.09.2020.
5. Planuri de activitate al CM (procese-verbale CM).
6. Panouri informative.

Constatări Deciziile Consiliului de administrație sunt aduse în atenția întregii echipe.
Conținutul planurilor MC vizează creșterea responsabilității fiecărui profesor în
realizarea propriei dezvoltării profesionale. Nu au existat plângeri la Consiliul de
etică pe parcursul anului.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat:  2

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. Proiect managerial instituțional anual.

2. Registru de evidență contabilă a bunurilor.
3. Baza de date SIME.
4. Contracte  cu  diverși  furnizori (FEE-Nord,  Moldovagaz,  Moldtelecom

etc.).
5. Planul de dezvoltare instituțională.
6. Rețeaua electrică în corespundere cu normele în vigoare.
7. Sistem autonom de încălzire cu gaz.
8. 409 bănci corespunzător numărului de elevi  la clasă
9. 18 clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar şi gimnazial.
10.În  fiecare  cabinet  sunt  dulapuri  școlare  pentru  păstrarea  materialelor

didactice.
11.Elevii sunt repartizați conform dificultății și în dependență de dezvoltarea

psihofiziologică.
12.Numărul de elevi ajunge pânâ la 23 de persoane în clase.
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13.Centrul de resurse amplasate în clădirea şcoala primară.
14. Pregătirea  gimnaziului  pentru  perioada  toamnă-iarnă  (proces-verbal

CA nr.11 din 30.10.2020).
Constatări Instituția  asigură  eficient  organizarea  procesului  educațional  în  raport  cu

obiectivele  și  cu misiunea sa printr-o infrastructură în cea mai mare parte
adaptată  necesităților  sale.  Procesul  educațional  corespunde  obiectivelor
procesului  educațional.  Se  lucrează  în  permanență  la  actualizarea
infrastructurii necesare organizării procesului educațional.

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. O tablă interactivă este instalată în cabinet de informatică. 

2. Procurarea a 3 laptopuri, 15 disctopuri.
3. Au fost primite 5 disctopuri și 4 laptopuri (2 pentru elevi care au nevoie și

2 laptopuri pentru procesului educațional  la distanță).
4. Profesorii gimnaziului au achiziționat dispozitive vizuale, dicționare, mese

de birou, televizoare în săli de clasă, mobilier.
5. Fondul bibliotecii: literature artistică-18.433 ex., manual – 6189 ex.
6. Rețea de internet WI-FI.

Constatări Instituția  dispune  de  variate  echipamente,  material  didactice  și  auxiliare
curriculare modern potrivite aproape oricăror contexte educaționale actuale și
le aplică eficient. Gimnaziul este asigurat cu 3 proiectoare, 2 laptopuri pentru
elevii  din familii  cu venituri  mici,  5 laptopuri  pentru procesul  educațional,
cabinetul  de  informatică  dispune  cde  20  de  calculatoare  noi  cu  toate
componentele, mese noi pentru computer, o tablă interactivă.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,75

Punctaj 
acordat: 1,5 

Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice
(eventual titluri științifice), pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în
vigoare
Dovezi 1. Cercetare  statistică anuală Nr. 83-edu (2020-2021).

2. Cercetare  statistică anuală Nr. 1-edu (2020-2021).
3. Dosare personale ale personalului didactic și auxiliar.
4. Baza de date SIME, SIPAS.
5. Ordine de angajare a cadrelor didactice (Cartea de ordine).
6. Cartea de ordine privind activitatea de bază.
7.  Registrul  de  evidență  a  contractelor  individuale  de  muncă  încheiată  cu
angajații.
8. Listele tarifare și tabelele de evidență a timpului de muncă al salariatului.
9.  Fișele de post ale angajaților aprobat la ședința CA, proces-verbal nr.2 din
10.09.2020, ordinul gimnaziului nr.2 din 01.09.2020.
10. Liste de control al personalului.
11. Pașaportul Comisiilor metodice (Mapa CM).
12. Procesul educațional este realizat de 28 de profesori de bază și 1 prin cumul,
3 cadre de conducere. (GDD-23, GDU-5, 1 profesor fără grad didactic)
13. 97% dintre profesori au grad didactic

Constatări Instituția asigură încadrarea personalului calificat prin 97% de cadre deținatoare
de grade didactice. Personalul didactic este calificat și stabil.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:
1

Punctaj acordat: 1

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
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Indicator  4.1.7. Aplicarea  curriculumului  cu  adaptare  la  condițiile  locale  și  instituționale,  în
limitele permise de cadrul normative.
Dovezi 1. Proiect managerial institutional annual.

2. Planul de activitate al Comisiei multidisciplinare, discutat și aprobat la 
ședința CM,  proces-verbal nr.1 din 07.09.2020.

3. Planuri individuale pentru disciplinele educație muzicală și educația 
plastică în limba română în clasa a 2-a în cadrul proiectului educațional 
"Integrarea sociolingvistică a elevilor alolingvi prin studierea unor  
discipline predate în limba romănă", discutat și aprobat la ședința CP,  
proces-verbal nr. 1 din 23.07.2020.

4. Discipline obționale prin decizia elevilor și a părinților discutat și aprobat 
la ședința CA , proces-verbal nr. 1 din 24.08.2020.

5. Cereri ale elevilor și părinților (ore obționale).
6. Proiectarea didactică de lungă și scurtă durată.
7. Rapoartele semestriale ale dirigintelor și profesorilor de discipline.
8. Lista elevilor cu CES  (18 elevi) discutată la ședința CM,  proces-verbal nr.

1 din 07.09.2020 și aprobat prin Ordin nr.3 din 10.09.2020.
Constatări Instituția aplică eficient un curriculum adaptat într-o multitudine de aspect la

specificul  și  condițiile  locale  și  instituționale,  fără  a  acorda  prioritate
necesităților  și  particularităților  elevilor.  Profesorii  gimnaziului  lucrează  în
conformitate  cu  curriculumurile  modificate  ,  adaptate  la  nivelul  abilităților
elevilor cu CES. Pe parcursul anului a fost pus în practică acordul semnat cu
Federația  Moldovenească  de  Fotbal  pentru  implementarea  curriculum  la
educația fizică și fotbal în clasele primare, unde au fost instruiți 2 profesori, ca
urmare, pe parcursul anului de studii, trei clase primare au introdus elementele
de fotbal în planificarea de lungă durată. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,75

Punctaj 
acordat: 1,5 

Total standard                                               5,5 10

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  educational  la

disciplinele școlare. 
2. Rezultatele  verificării  portfoliului  cadrelor  didactice  (instrumente  de

evaluare) discutat la ședința CP,  proces-verbal nr. 8 din 31.05.2020.
3. Monitorizarea  organizării  învățământului  la  distanță  (nota  informative

discutat la ședința CP,  proces-verbal nr. 5 din 24.02.2021.
4. Rapoarte  semestriale  și  anuale  ale  cadrelor  didactice  cu  privire  la

implementarea curriculumului  discutat  la ședința CP,  proces-verbal nr. 4
din 23.12.2020 și   proces-verbal nr. 8 din 31.05.2021.

5. Monitorizarea performanței elevilor în diagrame (la directorul adjunct).
6. Diagrame  pe  clase  și  pe  subiecte  conform  testelor  administrative  (la

directorul adjunct).
7. Rapoarte  privind  rezultatele  semestrului  pe discipline  discutat  la  ședința

CP,   proces-verbal  nr. 4  din  23.12.2020  și    proces-verbal  nr. 8  din
31.05.2021.

8. Procese-verbale ale rezultatelor examenelor de absolvire a gimnaziului.
Constatări Toți  profesorii  gimnaziului  au  participat  la  seminare  de  instruire  privind

implementarea Curriculumului-2019 la  nivel  regional.  În timpul  pandemiei,
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100% dintre profesori au oferit învățământ la distanță. Conform rezultatelor
rapoartelor  profesorilor  pe  discipline,  au  fost  finalizate  module  la  toate
disciplinele academice.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

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

Indicator 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de
recrutare  și  de  formare  continuă  a  cadrelor  didactice  din  perspectiva  nevoilor  individuale,
instituționale și naționale
Dovezi 1. Plan pe termen lung pentru formarea continuă a cadrelor didactice  aprobat la 

CP,  proces-verbal nr.3 din 10.09.2020.
2. Plan pe termen lung pentru atestarea cadrelor didactice aprobat la CP,  proces-

verbal nr.3 din 10.09.2020.
3. Planuri de activitate al CM (procese-verbale CM).
4. Participarea  și  rezultatele  participării  cadrelor  didactice  și  auxiliare  la

activitățile  de  formare  și  dezvoltare  profesională  în  domeniul  educației
(certificate)

Constatări În anul școlar 2020-2021, conform planului, 15 cadre didactice au urmat cursuri
de  perfecționare.  5  profesori  au  confirmat  gradul  didactic  doi  și  unuia  i  s-a
conferit gradul didactic doi.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

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

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

2. Registrul de evidență a literaturii de specialitate și a manualelor școlare.
3. Studierea Modului Educație digitală în ciclul primar.
4. Registrul de evidență contabilă a bunurilor.
5. Toate disciplinele sunt predate în gimnaziu,conform curriculumului.
6. Cadre didactice  cu studii superioare-28, din care cu  grad didactic unu  -5, cu 

grad didactic doi -23.
7. Toți profesorii predau disciplinele conform diplomei.

Constatări Gimnaziul dispune de resurse umane și materiale suficiente pentru a implementa
obiectivele  Curriculumului  Național.  Toți  elevi  (315)  au  fost  asigurați  100%
manual școlare. 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat:  2

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. Proiect managerial instituțional anual.

2. Asistență la ore (fișe de asistențe administrația gimnaziului).
3. Proiecte de lungă durată, aprobate la ședințele CM și proiecte de scurtă 

durată în conformitate cu principiile educației centrate pee lev și pe formarea
de competențe, în baza Curriculei la disciplinele școlare, Ghidului 
methodologic și Reperelor metodologice.

4. Planurile CM.
5. Fișe de interasistențe (Mapa cadrelor didactice)
6. Planul de control intrașcolar discutat la ședința CP, discutat la ședința CP, 

proces-verbal nr. 2 din 26.08.2020  și aprobat la ședința CA, proces-verbal 
nr. 2 din 10.09.2020. 
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7. Notele informative despre calitatea elaborării proiectelor sunt prazentate 
anual:

*  „Starea  predării  matematicii  în  clasele  primare  și  gimnaziale”  discutat  la
ședința CM, proces- verbal nr. 4 din 25.02.2021;

* „Starea predării limbii ruse și a literaturii  în clasele primare și  gimnaziale”
discutat la ședința CM, proces- verbal  nr. 3 din 28.12.2020

* „Starea  predării  limbii  engleze  privind  implementarea  curriculumului  și  a
standardelor  de  eficacitate  a  învățării”,  discutat  la  ședința  CM,  proces-
verbal 6 din 22.04.2021;

* „Calitatea disciplinelor didactice: artă, educație muzicală în limba română în
clasa a II-a” discutat la ședința CM, proces- verbal nr. 5 din 14.04.2021;

* „Rezultatele adaptării  elevilor claselor a I” discutat  la ședința CP, proces-
verbal nr. 4 din 23.12.2020;

* „Rezultatele adaptării elevilor din clasa a 5” discutat la ședința CP, proces-
verbal nr. 4 din 23.12.2020.

Constatări Modul de utilizare a resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor didactice,
inclusive  a  TIC,  în  procesul  educational  centrat  pe Standartele  de eficiență  a
învățării sunt monitorizate frecvent de administrația gimnaziului prin asistențe la
ore  și  la  activități  și  crearea  condițiilor  pentru  utilizarea  TIC  în  procesul
educational.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform 
criteriilor: 1

Punctaj 
acordat: 2
 

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.Plan managerial instituțional anual.

2.Proiecte de lungă durată (Mapa profesorilor, procese-verbale ale CM).
3.Planul CM (procese-verbale).
4.Proiecte de lecție.
5. Nota informativă „Analiza planificării didactice a cadrelor didactice pentru

anul școlar 2020-2021” discutat la ședințele CM, procese- verbale. 
6. Nota informativă „Organizarea educației incluzive în gimnaziu” discutat la

ședința CP, proces- verbal nr. 4 din 23.12.2020.
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  și  pe
formarea  de  competențe,  cu  valorificarea  curriculumului  predate  în  baza
Standardelor de eficiență a învățării. Toate proiecte didactice de lungă durată
sunt  aprobate  la  CM  și  sunt  vizate  de  către  director-adjunct  și  directorul
instituției.  La elaborarea proiectelor,  se ține cont de Reperele metodologice
elaborate de MECC și consigliere metodologică oferită de specialiști DECR
Edineț. Analiza planificării didactice este acsat  pe formarea competențelor.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat: 1

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. Planul  anual  de  activitate  al  gimnaziului  pentru  anul  școlar  2020-2021
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discutat  la  ședința  CP proces- verbal nr.  2 din 26.08.2020 și  aprobat  la
ședința CA, proces- verbal nr. 2 din 10.09.2020.

2. Ordinul  nr.  20  din  12.01.2021 „Cu  privire  la  desfășurarea  olimpiadelor
școlare”.

3. Ordinul  nr.  5  din  01.09.2020  „Cu  privire  la  constituirea  comisiei
multidisciplinare”.

4. Ordinul nr. 21 din 12.01.2021 „Organizarea și desfășurarea testării la limba
și literatura română în clasa a 9-a”.

5. Ordinul nr. 23 din 16.02.2021 „Cu privire la organizarea și desfășurarea
evaluării la biologie”.

6. Analiza  comparativă  a  indicatorilor  de performanță  ai  elevilor  în cadrul
disciplinei și clasei (diagrame, tabele, analize SWOT).

7. Monitorizarea progresului elevilor cu privire la lucrările de control la toate
disciplinele (fiecare profesor completează fișa de monitorizare).

8. Monitorizarea  performanțelor  academice  pe  an  (fiecare  profesor
completează fișa de monitorizare).

Constatări Gimnaziul  desfășoară  activități  de  evaluare  a  rezultatelor  formării.
Organizarea  și  desfășurarea  evaluării  rezultatelor  învățării  se  desfășoară  în
conformitate cu standardele și referențialul de evaluare urmărind progresul în
dezvoltarea  elevului  la  toate  disciplinele  de  studiu.  Rezultatele  evaluărilor
summative/formative/semestriale  sunt  înscrise 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. Evaluarea națională, examenele de absolvire a
gimnaziului  au  fost  desfășurate  conform ordinului  și  orarului  elaborate  de
MECC.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat: 
1,5

Indicator  4.2.7. Organizarea  și  desfășurarea  activităților  extracurriculare  în  concordanță  cu
misiunea  școlii,  cu  obiectivele  din  curriculum  și  din  documentele  de  planificare  strategică  și
operațională
Dovezi 1. Planul de activitate educativă pentru anul de studii 2020-2021, parte 

componentă a Planul managerial instituțional 2020 -2021, discutat la ședința 
CP, proces-verbal nr.02 din 26.08.2020, și aprobat la ședința CA, proces-
verbal nr.02. din 10.089.2020.

2. Calendarul activităților extrașcolare.
3. Portofoliul CM.
4. Seminar  online  pe  tema:  „Calitatea  educației-  premise,  esență,  evaluare”

15.04.2021 (cu cadre didactice)
Constatări Instituţia organizează  şi  desfăşoară  pe  parcursul  întregului  an  activităţi

extracurricuiare în cele mai multe privinţe conforme misiunii şcolii, obiectivelor
din curriculum şi din documentele de planificare, în care sunt implicaţi aproape
toţi elevii.

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. Portofoliul elevilor claselor primare (pentru fiecare clasă).

2. Programul de consultare (implementarea structurii de repartizare a orelor de
lucru ale cadrelor didactice de sprigin).

3. Programa cuprinzător pentru pregătirea absolvenților claselor a 4, 9  pentru
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testarea națională a anului școlar 2020-2021.
Constatări Programul de consultare permite sprijin individual pentru elevi.
Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
1,5 

Total standard                                    6,75 11,5

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. Biblioteca școlară (cu sală de lectură la 8 locuri)

2. Sala de sport și terenul de sport
3. Cabinet de educație tehnologice cu 6 mașini de cusut

Constatări Instituţia garantează  accesul  la  majoritatea  resurselor  educaţionale  şi  asigură
parţial  participarea  copiilor  şi  părinţilor  în  procesul  decizional  privitor  la
optimizarea acestor resurse.

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. Baza de date SIME

2. Dosare personale al elevilor
3. Rapoarte semestriale și anuale ale cadrelor didactice la toate disciplinele
4. Dosarul rezultatelor progresului (monitorizarea progresului lucrărilor de 
control semestriale și anuale ale elevilor)

Constatări Baza de date privind performanța  a tuturor elevilor este actualizată în timp util și
sistematic.

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. Raport de activitate al gimnaziului pentru anii 2019-2020 discutat la 

ședința CP, proces verbal nr. 1 din 23.07. 2020
2. Planul strategic de dezvoltare al gimnaziului pentru anii 2018-2021 discutat

la ședința CP, proces verbal nr. 1 din 23.08.2018 și aprobat la ședința CA, 
proces verbal nr. 1 din 30.08.2018

3. Plasarea ordinelor pe panou informative a instituției de învățământ
Constatări Personalul  gimnaziului  beneficiază  de  informații  în  timp  util  din  cadrul

întâlnirilor raionale cu directorii. Regulamentele  sunt postate pe adresele de e-
mail  ale  profesorilor.  Profesorii  din  gimnaziu  sunt  incluși  în  componența
comisiilor și a consiliilor. Panourile de informare sunt actualizate periodic.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform 
criteriilor: 0,75

Punctaj acordat:  
0,75

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 -
Constatări -
Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform 
criteriilor: 0

Punctaj acordat: 
0

Total standard                                                        2,5 4,25

Dimensiune IV Puncte forte Puncte slabe
1. In  Gimnaziu  sunt  create  toate
condițiile  pentru  organizarea  și
realizarea  calitativă  a  procesului  de
instruire
2. Organizarea procesului de instruire a
fost realizat conform obiectivelor.
3. Colectivul  pedagogic  corespunde
nivelului  100%  de  profesori  au  grad
didactic.
4. Pedagogii Gimnaziului au elaborat și
au  activat  în  baza  curricumului
modificat (18 elevi cu CES)
5. Pedagogii  Gimnaziului  folosesc
TICul la ore și la diferite activități
6. Activitățile  extraclasă  corespund
planului de activități al Gimnaziului

1. Micșorarea numărului de clase din
cauza migrații elevilor
2. Blocul  claselor  primare  nu  este
dotat cu sală de calculatoare.
3. Nu  sunt  monitorizate  toate
nivelurile de reușite și dezvoltare ale
elevilor
4. Unelele  discipline  școlare  nu  au
rezultate înalte la Olimpiadele școlare.
5. Politica  de  creștere  a  reușitei
elevilor  nu  este  realizată  la  un nivel
înalt.

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. Ordinul  nr. 1 din 09.01.2020 cu privire la aprobarea regulamentului intern.

2. Proces-verbal al CA nr. 1 din 24.04.2020 cu privire la respectarea legislației 
privind acoperirea completă a copiilor.
3.  Ordinul  nr.  11  din  30.10.2020  cu  privire  la  depistarea,  prevenirea  și
monitorizarea absenteismului nemotivat.

Constatări Instituţia este la curent cu politicile naţionale şi programele de promovare a 
echităţii de gen, informează periodic elevii şi părinţii lor în privinţa acestor 
politici şi programe, introduce în planurile strategice şi operaţionale activităţi de 
prevenire a discriminării de gen, proiectează servicii de consiliere şi orientare în 
domeniul interrelaţionării genurilor.

Pondere și 
punctaj 
acordat

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

Domeniu: Capacitate instituțională
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Indicator  5.1.2. Asigurarea  planificării  resurselor  pentru  organizarea  activităților  și  a  formării
cadrelor didactice în privința echității de gen
Dovezi 1. Participarea elevilor de ambele sexe la activități extracurriculare, atât în sport, 

cât și în orientare culturală
2. Conducerea ambelor sexe în clasă
3. Reprezentarea ambelor sexe în consiliul elevilor și al clasei
4. Ordinul nr. 44 din 25.05.2021 „Despre organizarea  evenimentelor dedicate 

sărbătorii Ultimului sunet”
5. Studiul condițiilor de viață ale elevilor din familiile social vulnerabile în cadrul
proiectului „Clipa siderală”
6. Raport privind rapoartele înregistrate de cazuri de abuz, neglijare, exploatare, 
trafic de copii. (Decembrie 2020, mai 2021)

Constatări Instituţia planifică şi utilizează periodic resurse pentru organizarea activităţilor.
În gimnaziul se organizează evenimente în care toți elevii sunt implicați într-o
manieră  sensibilă  la gen.  Se organizează  concursuri  de desene,  colaje,  eseuri,
întâlniri cu părinții, reprezentanți ai diferitelor profesii. Se lucrează cu părinții și
elevii pentru a dezvolta competența de gen.
Monitorizarea se efectuează în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic de
copii. Măsurile de prevenire a discriminării de gen sunt introduse în planuri.

Pondere și 
punctaj 
acordat

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 1. Proces-verbal  nr.  1  din 25.08.2020 al  Comisiei  diriginței  „Considerarea  și

studiul modulelor programului „ Dezvoltare personală”
Constatări Activităţile în vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu

genul poartă un caracter formal, iar elevii sunt implicaţi insuficient în acţiuni care
preconizează eliminarea stereotipurilor şi prejudecăţilor legate de gen.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,25 Punctaj acordat: 
0,5  

Total standard                                         1,25 2,5

Dimensiune V Puncte forte Puncte slabe
1. Egalitatea  de  gen  este

respectată
1. Psihologul trebuie să studieze și să 

identifice anonim problemele elevilor în 
problema egalității de gen.

2. Creșterii numărului de întâlniri cu 
specialiști, lucrători din domeniul sănătății 
cu diferite grupe de vârstă ale elevilor.

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluate

Puncte forte Puncte slabe
 Personal didactic calificat, care 

funcționează stabil, motivat să lucreze la 
dezvoltarea unei instituții de învățământ,

 Lipsa fluctuației personalului;
 Un potential de tineri profesori, un 

echilibru pozitiv cu profesorii 

 Pasivitatea profesorilor în promovarea 
propriei imagini.
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experimentați, care influențează pozitiv 
calitatea și nivelul de educație și 
dezvoltare;

 Condiții de învățare confortabile, care 
îndeplinesc cerințele  instituției de 
învățământ modernă și echipamente 
educaționale  performante;

 Nivel predominant optim și înalt de 
competențe și abilități educaționale 
generale ale absolvenților gimnaziului;

 Utilizarea tehnologiilor moderne 
înprocesul educațional, permițând 
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