


Date generale

Raion/ municipiu Edineț
Localitate s.Terebna
Denumirea instituţiei IP  Gimnaziul  Terebna
Adresa s.Terebna , r.Edineț
Adresa filiale
Telefon (0246) 55-3-88
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Tipul instituţiei Învățământ  primar și secundar general
Tipul de proprietate publică
Fondator/ autoritate administrativă Consiliul Raional  Edineț
Limba de instruire Română
Numărul total de elevi 93
Numărul total de clase 10
Numărul total cadre de conducere 2
Numărul total cadre didactice 13
Program de activitate de zi
Perioada  de  evaluare  inclusă  în
raport

2020-2021

Director Țîțanu  Rodica

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 de documentație cu caracter tehnic,  sanitaro-

igienice și medicale: 
 Pașaportul tehnic nr. 264 din 20.12.1954/ Carte tehnică/ Dosar cadastral

nr. 1014620008459 din 07.11.2014
 Autorizația sanitară pentru funcționare nr. 04-9/622 din 26.08.2020; 
 Autorizația  sanitar-veterinară  de  funcționare  a  Instituției,  emisă  de

Agenția  Națională  pentru  Siguranța  Alimentelor,  seria  ASVF,   nr.
AS1*VF*0060100VF, din  19.10.2020; 

 Act  de  constatare  a  gradului  de  pregătire  tehnică  pentru  funcționarea
sistemelor de gaze, nr. OI  ESI-0497/0511  din  29.07.2020; 

 Procesul-verbal de control în domeniul supravegherii de stat a măsurilor
contra incendiilor nr.  217  din  09.08.2020    emis de AST; 

 Registre de evidență ale securității muncii angajaților; 
 Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor. 
 Avizele medicale ale angajatului cantinei; 
Schema de evacuare în cazuri de situații excepționale.

      -Rezultatul  investigației sanitaro-microbiologice a calității  apei  nr.137E ,
din  08.09.2020

Constatări • 21 cartele medicale cu controlul medical efectuat;
• Cartele medicale F-026e ;
• S-a monitorizat în dinamică dezvoltarea individuală a tuturor elevilor din



ciclul primar, gimnazial; 
    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
propus de către Organizația Internațională a Muncii,  în contextul Covid -19 și
lumea muncii, pentru utilizarea în activități practice. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform criteriilor:
1

Punctaj acordat: 1

Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor
pe toată durata programului educativ
Dovezi  Planul de activitate  al  Consiliului  de Administrație  aprobat la ședința  CA,

proces-verbal nr. 1 din 24.08.2020; 
 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  Consiliului  Profesoral  nr.1  din
20.07.2020; 

 Procese-verbale ale ședințelor CA: 
 -proces-verbal nr. 2 din  18.09.2020 : 
1.Aprobarea planului de acțiuni privind organizarea  procesului educațional în
contextul COVID-19;
2.Cu  privire la starea sănătății elevilor;

 Prevederile  Regulamentului  de  ordine  internă,  aprobat  la  ședința
Consiliului Profesoral, proces-verbal nr.2 din data de 28.08.2020 ;

 Graficul de serviciu al cadrelor didactice; 
 Graficul de serviciu al personalului de pază (aprobat de director); 
 Gard, poartă; 
 Panouri  de  afișaj  cu  informații  relevante  privind  promovarea  modului

sănătos de viață, Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice ”Igiena
instituţiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal”; 

 Plan de evacuare , aprobat de directorul instituției
 Cabinet medical dotat  medicamente de prim ajutor; 
 Registrul de evidență a persoanelor care vizitează instituția; 
 Instructaj realizat de către diriginți la subiectul Protecția vieții și sănătății

copiilor pe perioada vacanțelor (Însemnări în cataloagele  școlare). 
Dezinfectanți : 20 l.
15 dozatoare cu lichid antibacterian 

Constatări    Instituția întreprinde măsuri privind asigurarea pazei și securității instituției și a
elevilor. 
  Monitorizează condițiile existente și acțiunile necesare pentru asigurarea igienei



şi sanitației 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 
punctaj 
acordat 

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

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil
Dovezi  Instituţia  deţine  orarul  lecţiilor  şi  orarul  sunetelor  pentru  treapta

primară, gimnazială , afişat în cancelarie, la panoul informațional pentru
elevi, în variantă Word prezentată Direcţiei Educație Edineț.

 Aprobarea  orarului sunetelor (diferențiat) – pentru învățământ primar/
gimnazial   anul   de  studii   2020-2021 la  CP,proces-verbal  nr.2  din
28.08.2020

 Proces-verbal nr.1 din 24.08.2020  CA ,aprobarea  orarului  sunetelor
pentru anul de studii  2020-2021.

Constatări       Orarul  sunetelor  a  fost  elaborat  diferențiat, pentru  a  se  respecta  toate
normele  de  securitate  a  vieții, în  contextul  COVID-19, pentru a fi evitate
aglomerațiile  în  timpul  pauzelor.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare   conform  criteriilor:
1

Punctaj acordat: 2

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 loc de lucru la mese/ bănci corespunzător numărului de elevi, la clasă; 

 11 clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar şi 
gimnazial .
Numărul  de  bănci  și  scaune  este  echivalent  cu  numărul  de  elevi  în
fiecare clasă: 
1.clasa a I-a – 15 elevi; 
2.clasa a II-a – 9 elevi;
3.clasa a III-a -10 elevi;
4.clasa a IV – a  - 14 elevi;
5.clasa a V-a – 13 elevi;
6.clasa a VII – a – 12 elevi;
7.clasa a VIII-a – 9 elevi;
8.clasa a IX-a – 13 elevi;

 În urma controlului anual al elevilor efectuat de echipa de la Centrul de
sănătate  asistenta  medicală  discută  cu  cadrele  didactice  şi  diriginţii
despre unele maladii cronice ale elevilor ce ar necesita aşezarea lor în
băncile din faţa clasei ;

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



 Registrul clasei/ Baza de date a dirigintelui; 
 Pașaportul sălilor de clasă aprobat de către directorul instituției.

Constatări Instituția dispune de spații educaționale adecvate și asigură toate categoriile de
elevi cu locuri corespunzătoare,  posedă tot setul de mobilier școlar, pentru toți
elevii, în număr de 11 săli de clasă.
Cantina are mobilier dotat, mese și bănci, unde se alimentează 48 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  Inventarierea  cabinetelor;

 Evidența  utilajelor, dispozitivelor de  sprijin ;
 2 laboratoare(fizica,chimie) dotate cu :

Cântar  electric,oscilograf,reflector,termometru,complet  de
greutăți,reostat,ampermetru  școlar,voltmetru  școlar,set  de  ace
magnetice,cilindre  gradate,balanță  școlară,dinamometru,aparat
KAF(fizica) .
Complet  de eprubete,pipetă,tuburi  de sticlă,cântar  electric,clește  pentru
eprubete,baghetă pentru sticlă,tub de sticlă.(chimie)

 Aprovizionarea personalului nondidactic  cu echipament,  căldări,  mope,
mături, pentru activitate, conform normelor; 

Constatări     Instituția  dispune de 2 laboratoare  :  chimie și fizică  , care nu corespund
normelor,parametrilor  sanitaro-igienici. Spațiile preconizate  pentru laboratoare
nu corespund  cerințelor de securitate.

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  Sala  de  mese, 100 locuri, dotată  cu  mobilier  corespunzător, 10 mese ,

20 bănci  ;
 Prepararea  hranei este  efectuată  în  bucătăria  bine dotată și corespunde

normelor  sanitare  în  vigoare  privind  siguranța,  confortul  elevilor  :  2
aragaze , 1 frigider , 1 lavoar , 2 hote , 4 mese de inox ,1 cazan electric ,
veselă pentru bucătărie.

 Autorizația sanitară pentru funcționare nr. 04-9/622 din  26.08.2020. 
Constatări   Instituția  asigură  masa a 48 de elevi, a claselor   primare. Confortul  este

asigurat  100  %
Bucatele  corespund  normelor  sanitare și  sunt  servite  de  către  bucătăreasa
instituției.
Bucătăria  necesită  reparație cosmetică , acoperirea  pereților  cu  faianță.

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  Instructaj  realizat  de  către  diriginți  la  subiectul  ,,Protecția  vieții  și

sănătății  copiilor’’   pe  perioada  vacanțelor  (clasele  I-IX)  cu
tematica  ,,Tehnica  securității  vieții  și  sănătății  elevilor  în  timpul
vacanței ’’

 Elaborarea buletinelor sanitare , reguli de spălare pe mâini; 
 Dezinfectanți-20 litri, 15 dozatoare cu lichid antibacterian 
 Panoul  informativ conține informații referitor la respectarea măsurilor

de prevenire a COVID-19 , regulile de igienă personală și metodele de
preîntâmpinare  a COVID-19;

 5 lavoare instalate cu 2 dozatoare de săpun  lichid antibacterian;
 1 bloc sanitar care conține 5 lavoare cu 3 dozatoare de săpun lichid

antibacterian;
Constatări    Administrația  instituției  monitorizează  condițiile  existente  și  acțiunile

necesare  pentru  asigurarea  igienei  şi  sanitației  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.
   Tuturor claselor  li  s-a adus la cunoștință regulile de comportament  prin
prezentarea și discutarea instrucțiunii cu privire la Protecția vieții și sănătății
copiilor pe perioada vacanțelor, aspect confirmat prin prezența însemnărilor în
cataloagele  școlare. 
În  fiecare  clasă  sunt  afișate   notele  informative  privind  protecția  vieții  și
sănătății elevilor în contex COVID-19.

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  Planul  de  evacuare  este  afișat la  intarea  în  instituție.

 Procesul-verbal  de  control  în  domeniul  supravegherii  de  stat  a
măsurilor contra incendiilor nr.  217  din  09.08.2020    emis de AST; 

 Existența  a 4  stingătoare;
 Instructaj   realizat   de   către   diriginți   privind   securitatea

antiincendiară(pliante,filmulețe, informații);
 Existența marcajelor în holurile instituției și ieșirea de rezervă;
 Suport  didactic  pentru  cursul de securitate antiincendiară ,,Trăiește

în  siguranță'' , material didactic video, regulile de acordare  a primului
ajutor în caz de incediu ș.a

Constatări Elevii se instruiesc periodic cum să acţioneze în caz de incendiu. 
În  cadrul  orelor  de  dirigenției , profesorii  duc  discuții  privind  securitatea
antiincendiară,li  s-a  prezentat  informații  la  subiectul  propus ,  au  vizionat
filmulețele  educative .

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare    conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat:  
1



Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  1.1.9. Desfășurarea  activităților  de  învățare  și  respectare  a  regulilor  de  circulație
rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor
Dovezi  Săptămâna siguranței ”Siguranța ta are prioritate” 14-18.09.2020; cl.I-V

50 elevi;
 Activități  de  învățare  organizate  la  orele  de  dirigenție, pentru  a

aduce la  cunoștința elevilor  regulile  de  circulație rutieră, acordarea
primului  ajutor,participanți elevii claselor I-IX ,,Sunt în siguranță , dăcă
sunt atent!’’ , septembrie, 90 elevi;

 Organizarea  unor  lecții în  aer  liber (cu  respectarea tuturor normelor de
siguranță în  contextul  COVID-19), la  trecerea  de  pietoni , cu polițistul
de   sector  din   sat. Participanți elevii  claselor  a  I-II-a,septembrie  ,20
elevi;

 Întâlnire  cu  medicul  de  familie din  sat   pentru  prezentarea acordării
primului  majutor  în  situații  de  risc.Participanți  elevii  claselor  V-IX-
a ;septembrie ,36 elevi;

 Atelier  de  lucru  cu  diriginții  ”Norme  de  securitate  pentru  elevi”
06.04.2020; cl.I-IX-a , 92 elevi;

 Concursul tinerilor agenți de circulație: ”Siguranța la trafic – înseamnă
viață” martie 2020, cl.I-IX-a ; 76 elevi;

 Încadrarea în proiectul ,,Bunici  grijulii''  clasele a I-IV-a, 47 elevi

Constatări    Proiectul  ”Bunicii  grijulii„  oferă  un  sprijin  considerabil  instituției  de
învățământ.
Pe  parcursul  anului  de  învățământ , elevii  au  fost  încadrați  în  activități de
învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră,  a tehnicii  securității,  de
prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor.

Pondere și 
punctaj 
acordat

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

Total standard
9,5

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității
fizice și psihice a fiecărui elev/ copil
Domeniu: Management
Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare
cu familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției
elevului/ copilului și de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile
ANET
Dovezi  Ordinul nr.17 din 01.09.2020 despre desemnarea persoanei responsabile

de ANET
 Colaborare  cu  echipa ANET de la  Direcția Educație  a  Consiliului

Raional  Edineț  în sensul protecției elevului/ copilului și de informare a
lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile  de  bulling.

 Implementarea   politicilor  de  protecție a  copiilor  față  de  abuz  în
instituție prin activități , discuții , activități practice,material video;

 Raport   privind   evidența  sesizărilor   cazurilor   de   abuz,  violență,
neglijare, exploatare, trafic, prezentat  semestrial  prezentat SAP Edineț;

 Activități  practice  pentru  prevenirea violenței  în  școală ,,Să  creștem
fără  violență '' , pliante informațíonale;



 Activitate  cu  elevii  cl.V-A:  Afectivitatea-relații  de  dragoste  față  de
părinți (21.10.2020),13 elevi;

 Activitate  cu  elevii  cl.VII:  Comunicarea  în  familie  .Stilul  asertiv.
(19.11.2020),12 elevi;

 Proces  verbal  nr.04  din  25.11.2020  al  ședinței  CP  cu  privire  la
identificarea,sesizarea  și  evaluarea  cazurilor  de  violență  în  mediul
școlar.Probleme și soluții;

 Proces verbal nr.6 din 27.01.2021 al ședinței CA cu privire la protecția
copiilor și prevenirea violenței , neglijării și traficului de copii;

 Fișa  de  sesizare  a  cazului  suspect  de  violență , neglijare , exploatare
și  trafic;

 Planul  de  acțiuni  privind  prevenirea  cazurilor  de  abuz , neglijare ,
exploatare și  trafic  a  copiilor, aprobat de directorul instituției;

Constatări     Pe  parcursul  anului  de  studii, în  instituție  nu  au  fost  sesizate  cazuri  de
violență.  Semestrial   este   completat   raportul  privind   evidența  sesizărilor
cazurilor  de  abuz, violență, neglijare , exploatare, trafic  de  copii care este
prezentat organelor competente.
    Periodic , în instituție  au fost organizate activități unde au fost implicați elevii
claselor a VII-IX-a ,care au dat dovadă de competențe trainice în domeniul vizat.
   Sunt  informați elevii și  cadrele  didactice  despre  felurile  de  bulling, pentru
a  fi   evitate   astfel   de  situații. S-a contribuit  la îmbunătățirea relațiilor  de
încredere dintre copil și părinte.
 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform  criteriilor:
1 

Punctaj acordat: 1

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    Ședință  cu părinții clasei a VIII-a cu subiectul : Delicvența juvenilă.

Măsuri de evitare. (8 părinți)
 Ședința cu părinții în cl. V- cu subiectul: Eșecul școlar.Cauze.

 Acțiuni .Recomandări de minimalizare.(11 părinți)

 Activitate cu elevii cl.VII cu subiectul: ,,Părinții- cel mai fidel model
de viață’’, 12 elevi; 21.10 2020

 Ordinul  nr.17  din  01.09.2020  despre  desemnarea  persoanei
responsabile de ANET

Constatări     Instituția  motivează  părinții  despre acordarea  timpului  maxim  pentru
întelegerea  și  rezolvarea  situațiilor  dificile  apărute  în  timpul  procesului
educațional. S-a îmbunătățit relația școală- părinte, părinte -elev,elev - școală.
S-au  încurajat  părinții de a participa mai activ în viața copilului,s-a micșorat
riscul eșecului școlar ,s-a ridicat reușita elevilor.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere
:1

Autoevaluare   conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1



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  Proiecte  didactice  la  orele  de  dirigenție  cu  tema  ,,Non  violența  în

mediul școlar!’’ –  13.10.2020 ;  40 elevi cl.V-IX
 Activitate  cu  elevii  cl.VII-IX  cu  subiectul  :  ,,Etica  comunicării.’’
04.11.2020, 20 elevi
 Activitate cu elevii cl.V cu subiectul: ,,Prietenia- o comoară a sufletului’’
17.11.2020,13 elevi;
 Graficul de serviciu al profesorilor aprobat la CP nr.2 din  28.08.2020
 Planul de  acțiuni  privind  prevenirea  cazurilor 
de  abuz , neglijare , exploatare și  trafic  a  copiilor  aprobat la CA nr.2 din
18.09.2020
 Boxa încrederii;
 Monitorizarea  zilnică  a  frecvenței  și  diciplinei  elevilor,prezența
registrului de evidență a frecvenței elevilor;
 Crearea panoului ”Școala mea fără violență”
 Ședință  cu  angajați  gimnaziului  privind  prevenirea  violenței.  Acte
normative ce prevăd protecția copilului față de violență. noiembrie 2020; 18
persoane;
 Seminar  teoretico-practic  cu  responsabilul  ANET  :”Implementarea
politicilor  de  protecție  a  copiilor  față  de  abuz  în  instituțiile  de
învățământ.’’organizat de colaboratorii SAP  Edineț;1 cadru didactic;

Constatări     S-a creat în instituție un climat psihologic prielnic dezvoltării favorabile și
armonioase  a  elevului.S-a  format   un  mediu  prietenos  și  constructiv  de
relaționare între actorii educaționali.
    Elevii sunt  informați  ,periodic,de către  responsabilul  ANET,
despre  noțiunea de  violență, se aduce la cunoștință felurile violenței, care sunt
acțiunile în cazul agresării.
    La  orele de dirigenție, cadrele  didactice  ,fiind  responsabile , organizează 
mese  rotunde , la care  participă  și  responsabilul ANET. Sunt   vizionate
materiale  video  educaționale la acest subiect.

Pondere și 
punctaj 
acordat

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

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  Colaborare  cu  echipa ANET de la   Direcția  Educație  a Consiliului

Raional   Edineț  ,  care  organizează  seminare  teoretico  -practice  la
tematica propusă;

 Activitate  cu  elevii  cl.V  cu  subiectul:  Stresul,  cauze  și  consecințe.
Modalități de prevenire.(ianuarie 2021),12 elevi;
 Postere / desene prezentate de  către elevii claselor III-IV-a cu tema ,, Un
loc sub soare pentru fiecare’’( octombrie 2020),19 elevi;
 Anchete/chestionare aplicate  elevilor  claselor  VIII-IX-a  cu  tema  ,,
Fumatul – otravă a sănătății’’(ianuarie 2021),22 elevi
 Activități  la  orele  de  dezvoltarea  personală la  modulul  ,,  Modul



sănătos  de viață’’(aprilie ) 80 elevi;
Constatări       Instituția oferă posibilitate elevilor să cunoască urmările stresului asupra

organizmului  în  curs  de  dezvoltare,  cunosc  tehnici  și  strategii  de  evitare  și
depășire a situațiilor conflictuale cât și a stărilor frustrante sau anxioase.
Cadrele  didactice  colaborează  cu  părinții  elevilor ,  APL, echipa  DE  a
CR  Edineț ,cu  alte instituții care au atribuții legale în acest sens și sunt implicați 
în campaniile de  prevenire a comportamentelor  dăunătoare  sănătății.
Copiii au  acces la serviciul de  sprijin,  pentru  asigurarea  dezvoltării
fizice,mintale și emoționale.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Ponder
e:2

Autoevaluare   conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2

Total standard 5

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  Centru  medicilor  de  familie  oferă  permanent  informație  (pleante,

postere) despre prevenirea unor maladii;

 Centrul medicilor de familie anunță graficul imunizării copiilor;
 Centrul  medicilor  de  familie  eliberează  forma  medicală  pentru

încadrarea elevilor în ciclul primar și gimnazial;

 Activități  la  orele  de  dezvoltarea  personală la  modulul  ,,  Modul
sănătos  de viață’’clasele I-IX-a; (aprilie ) 80 elevi;

 Participarea elevelor clasei a V-a la seminarul organizat de Centrul de
Sănătate ,,Salve’’ cu tematica ,,Igiena și dezvoltarea sexuală la vârsta
preadolescentă’’ (februarie) 7 eleve, cl.V;

Constatări Instituția oferă posibilitatea ,elevelor, să fie familiarizate cu serviciile  Centrului
de  Sănătate  ,,Salve’’,  care  corespund  necesităților  tinerilor,  oferindu-le  și
garantându-le confidențialitate și intimitate, astfel încât tinerele să facă alegeri
libere și bine gândite despre sănătatea și sexualitatea lor.

Au  fost  organizate  ședințe (online)  cu părinții  privind  promovarea  unui  mod
sănătos  de  viață.

Pondere  și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform 
criteriilor:1

Punctaj acordat: 2

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor
materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională
etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor
Dovezi  Activitate cu elevii cl.V-IX cu subiectul: ,,Stresul. Modalități de evitare și

prevenire’’ . ianuarie 2021, 39 elevi;
 Masă rotundă cu  cadrele  didactice  cu  subiectul:Prevenirea  discriminării



elevilor în mediul didactic (15.01.2020),11 cadre didactice;

Constatări   Instituția  asigură  confort  și  securitate  psihoemoțională  elevilor  ,pe  întreg
parcursul procesului instructiv.
Buna  colaborare cu  psihologii din cadrul  DE a CR Edineț ne permite să depășim 
 cu  bine , orice  problemă  de  acest  gen.  
Reprezentantul  instituției , deseori  ,participă la  seminare,traininguri  organizate 
de SAP  Edineț , după care  aduce la cunoștință , cadrelor didactice , informațiile
primite.

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  Discuţii cu promovarea regimului zilnic al elevului ;

 Lecţii cl. I-IX cu subiectul  ,, Profilaxia maladiilor infecţioase - gripa şi
COVID-19’’, pe parcursul anului , 90 elevi; 

 Activitate  cu  elevii  cl.VII-IX cu subiectul:,,Sida-  drumul  spre  o moarte
sigura (09 decembrie 2020),30 elevi;

  Activitate  cu  elevii  cl.VII-IX cu  subiectul:Drogurile-ușor  în  acceptare,
greu în tratare.(25 martie 2021), 25 elevi;

 Masă  rotundă  ”Toximania:  consecințele  nefaste  individuale  și  sociale”
februarie 2020, clasele VII-IX, 34 elevi;

 ,,Cauzele stresului”10.03.2021 (online) martie ,25 elevi;
 Campanie antitabacism de sensibilizare la tema: ”Sănătatea mea depinde

de țigara ta!” (04-11octombrie ) elevii claselor VIII-IX ,20 elevi;

Constatări    Elevii posedă informații profunde cu referire la prioritățile modului sănătos de
viață și optează ferm pentru el.
   Pe  parcursul  anului  s-a  monitorizat  mediul  creării  unui  climat  favorabil
pentru  a  asigura  elevilor  starea  confortabilă  în  incinta  instituției.
   S-au respectat regulile de igienă și măsurile de prevenire anti-COVID pentru a
crește și a dezvolta un organism sănătos și cu o imunitate înaltă.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat: 
2

Total standard 4,75

Dimensiun
e I

Puncte forte Puncte slabe
  Planificarea  activităţilor  din  perspectiva
Standardelor de calitate pentru instituţiile de
învăţământ  primar  şi  secundar  general  din
perspectiva Şcolii prietenoase copilului.
Realizarea  în  proporție  de  80%  a  tuturor

Unele cazuri de ANET ce țin de
mediul  de  familie  nu  sunt
anunțate  de  copii.
Lipsa  unui  psiholog   în 
 instituție  împiedică  rezolvarea
problemelor apărute.



activităţilor planificate.
Monitorizarea  în  permanenţă  a  procesului
instructiv cu intervenţii obiective şi prompte
pentru a redresa situaţia acolo unde se cere.
Instituția  deține  documentația  tehnică , 
sanitaro-igienică și  
medicală , prin care se  atestă  pregătirea 
 școlii  pentru  desfășurarea  procesului  
educațional cu success.
   Direcția aprovizionează întreaga instituție  
cu dozatoare și soluție antibacteriană,triajul 
este efectuat la  fiecare  pauză,conform
normelor prevăzute. 
Copiii au  acces la serviciul de sprijin,pentru 
asigurarea  dezvoltării fizice , mintale și  
emoționale. 
 Responasabilul ANET realizează  activități  
de prevenire și combatere a oricărui tip
de violență. 

                         
    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  Un elev face parte din componența Consiliului de administrație.(clasa a

VIII)
 Planul  de  dezvoltare  instituțională  aprobat  la  ședința  Consiliului  de

administrație proces-verbal nr. 1  din 24.08.2020; 
 Planul managerial instituțional 2020-2021 discutat la ședința Consiliului

Profesoral  proces-verbal  nr  2  din  28.08.2020  și  aprobat  la  ședința
Consiliului de Administrație proces-verbal nr.2din 18.09.2020

 Procesele -verbale a CA pentru a.s 2020-2021; 
 Se desfășoară discuții cu elevii referitor la titlurile de cărți recent citite

care ar dori să fie și în biblioteca școlii;

 S-a  ținut  cont  de  părerea  elevilor  referitor  la  achiziționarea  boxei  cu
microfon  fără  fir  ,pentru  desfășurarea  calitativă  a  activităților
extracurriculare;

 Participarea  la  desfășurarea  activităților  din  comunitate:  ziua  Europei,
ziua Victoriei,clasa a IX , 13 elevi;

 Portofoliul Consiliului elevilor cu materialele acumulate: procese-verbale
pentru anul școlar 2020-2021;

Constatări   În  Planul  managerial  instituțional  sunt  planificate  activități  de participare  a
elevilor în soluționarea problemelor școlare. 
În  anul curent de studii echipa managerială a organizat  activități cu elevii, în
cadrul cărora s-a discutat asupra aspectelor ce țin de: viața școlară, soluționarea
problemelor  la  nivel  de  instituție/clasă.  Administrația  instituției  evaluează
opiniile, inițiativele și propunerile elevilor în procesul de luare a deciziilor. 



În  Portofoliul  Consiliului  elevilor  se  păstrează  diverse  materiale  relevante:
procese-verbale  pentru  anul  școlar  2020-2021  ,  note  informative  a  ședințelor
lunare cu semnătura președintelui Consiliului elevilor, etc.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat:  1

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și
autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/
copii
Dovezi  Consiliul Elevilor , 10 membri, clasele a VII-IX;

 Regulamentul Consiliului Elevilor, elaborat de către instituție;anexa nr.1
la Ordinul 331 din 30.04.2014;

 Planul  de  activitate  a  Consiliului  Elevilor,discutat  și  aprobat   la
CA,proces verbal nr.2 din 18.09.2020;

 Panoul informațional al  Consiliului Elevilor;
 Portofoliul Consiliului elevilor cu materialele acumulate: procese-verbale

pentru  anul  școlar  2020-2021,  note  informative  a  ședințelor  lunare  cu
semnătura președintelui Consiliului elevilor.

 Registru de procese verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor;

Constatări    Administrația instituției organizează  , periodic , mese  rotunde cu dezbateri
privind  modul  de desfășurare a  procesului  educațional  pe  timp  de  pandemie
și a altor probleme apărute la ordinea de zi în instituție. Părelile argumentate ale
elevilor ajută la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes.

Pondere  și  
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 1,5

Indicator 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a
elevilor/  copiilor (pagini pe rețele de socializare,  reviste și ziare  școlare,  panouri informative
etc.)
Dovezi  Implicarea  elevilor  în realizarea   proiectului  ,,Tinerii  – primii  pași

spre   o   bună   guvernare''  unde  a  fost  primit  Certificatul  de
participare  ,,Tinerii-primii  pași  spre  o  bună  guvernare’’  finanțat  de
European  Union  in  the  Republic  of  Moldova  și  Fundația  Konrad
Adanauer  Republica  Moldiva  ,  în  cadrul  programului  de  granturi
Dezvoltarea   societății  civile  la  nivel  local  în  RM;  februarie  –
martie,cl.VIII-IX-a,15 elevi;

 Elevii claselor a I-IX au creat grupuri (părinţi în treapta primară) pe rețele
de socializare : Viber, Messenger, Facebook, adrese de email ;

Constatări   Anul  de  studii  2020-2021 a  fost  dificil, din  punct  de  vedere al  organizării
procesului  educațíonal.Totuși , elevii  claselor  a VIII- IX-a  au  fost  implicați
în  proiectul  organizat  de  UE  în  RM  și  Fundația  Konrad  Adenauer  RM , în
cadrul  programului  de  granturi  Dezvoltarea  societății  civile  la  nivel  local  în
RM.
  În perioada 1 septembrie 2020 -27 februarie 2021,elevii claselor a I-IX , aveau
grupuri pe reţelele  de socializare, însă din 01 martie 2021 toţi profesorii şi elevii
şi-au  creat  grupuri  de  lucru,  inclusiv  grupul  profesorilor  din  gimnaziu  pe
Messenger.

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



punctaj 
acordat 

0,75 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  Un elev face parte din componența Consiuliului de administrație(cl.VIII)

 Proces-verbal  al  CP  nr.5  din  22.12.2020  despre  căile  și  metodele  de
obținere a progresului școlar;

 Dezbatere ”Voluntariatul și traseele paralele” 15.12.2020,clasa a IX,13
elevi.

 Promovarea   unei   bune   comunicări   în   cadrul   instituției   de
învățământ;

 Opinii   exprimate  în  cadrul  orelor/activităților ce vizează problemele
la nivel de colectiv,în conturarea programului educațional;

 Diplome de merit acordate elevilor claselor a I-IX la finalizarea anului
de studii, 20 elevi premianți;

 Concursuri   cu   premii   pentru   elevi,organizate  în  incinta
instituției(participanți elevii claselor I-IX)

1. ,,Culorile toamnei ’’- cl.I-IX , 80 elevi participanți;
2. ,,De ziua ta ,mărite Dascăl !’’-cl.IX – 13 elevi participanți
3. Datinile și obiceiurile de iarnă – cl.I-IX , 90 elevi participanți
4. ,,Mama mea – icoană sfântă’’-cl. V-IX – 38 elevi participanți
5. Farmecul sărbătorilor pascale – VIII-IX , 22 elevi participanți
6. Sărbătoarea ,,Ultimul sunet’’ – cl.I-IX – 92 elevi participanți

 
Constatări    Elevii,membrii CE  din   instituție , participă activ la activitățile organizate în

incinta gimnaziului. Au  responsabilitatea  de  a  informa atât  colegii  , cât  și
administrația   instuției   despre   opiniile/sugestiile   propuse   în   cadrul
ședințelor  ale  CE.
Membrii CE se implică permanent  în  consilierea  și  soluționarea  anumitor
aspecte  legate de viața școlară.  Sunt  aplicate  chestionare  , care  au  ca  scop
de  a  se  observa  gândirea  și  evaluarea  propriului  progres. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat: 2

Total standard 5,25

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 • Cota parte a părinților în CA- 3  părinți membri;

• Comitetele părintești în fiecare clasă, care întocmesc procese verbale în
perioada septembrie -mai ;



• Chestionare  realizate  cu  cadrele  didactice , elevii , părinții  ce vizează
informații referitor la implicarea în activitățile de asigurare a progresului
școlar, cl.I-IX , 57 părinți participanți;

• Consultații   individuale organizate  de diriginții  de clasă cu părinții  la
subiectul  :  ,,  Implicare   în  activitățile  de  asigurare  a  progresului
școlar’’,cl.I-IX , 90 părinți participanți;

• Însemnări periodice  în  agenda   elevilor de către diriginții fiecărei clase;
• Informări   scrise  care  vizează  noțiuni  referitor  la  procesul  de  luare  a

deciziilor;
Constatări        Părinții  au  o  importanță  majoră  în  organizarea  procesului  educațional

al  instituției , deoarece, o  problemă  apărută  recent  într-o  clasă  ,  este  pusă
în  discuție  și  soluționată la  moment.  Periodic, părinții  sunt  informați  despre
rezultatele  școlare  la  nivel  de  clasă  prin  diferite  mijloace.Participă , după
caz, la  îmbunătățirea  rezultatelor  școlare  și  asigurarea  progresului  școlar.
Instituția  colaborează  cu  reprezentanții   comunității  ,  pe  baza  interesului
superior  al  copiilor.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat: 1
 

Indicator 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte ce
țin  interesul  elevului/  copilului,  și  a  acțiunilor  de  participare  a  comunității  la  îmbunătățirea
condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi/ copii
Dovezi  Acord de  parteneriat cu  Biserica ,,Sf. Nicolae ,, s.Terebna 

 Acord  de  parteneriat  nr.1  din  13.12.2020
cu  biblioteca  publică , s.Terebna ;
 Acord  de  colaborare  din  14.02.2021  încheiat  cu  IP  Colegiul
Agroindustrial din Rîșcani;
 Plan  operațional  aprobat  la  CA   nr.2  din  18.09.2020,  plan 
strategic discutat  la  CP  nr  1  din  28.08.2019  și  aprobat  la  CA  nr  1  din
30.08.2019 ;
 Activități de  voluntariat : 
1. Ziua salubrizării teritoriului bisericii ,,Sf.Nicolae ’’ din sat(clasele a VIII-

IX),20 elevi participanți;
2. Ziua  salubrizării   teritoriului  gimnaziului  (clasele  a  V-IX),  37  elevi

participanți;
3. Salubrizarea unui izvor din sat (clasa a IX-a) 13 elevi participanți;
4. Plantarea  unui  arbore pentru dăinuire  pe teritoriul  satului,cl.V-IX ,  40

elevi participanți;
 Diplome de participare în cadrul activităților de voluntariat(clasele a V-
IX-a)40 diplome acordate;
 Implicarea  în  proiectul de  înverzire a  spațiilor verzi  pe  teritoriul
gimnaziului, perioada 09.03.2021 - 16.03.2021,cl.V-IX, 43 elevi participanți;
 Fotografii ,în  perioada  plantării  trandafirilor  ,  salubrizarea  teritoriului
gimnaziului, parcului.(clasele a V-IX-a) 40 elevi participanți;

Constatări Instituția are  încheiate  acorduri de  parteneriat  și  promovează  participarea 
 comunității la îmbunătățirea  condițiilor de învățare,odihnă a elevilor.
   Implicarea  și  participarea  ,activă,  a  elevilor  gimnaziului  în  activități  de
voluntariant le  dezvoltă aptitudinile și deprinderile dezvoltării multilaterale.

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  Planul  de  activitate  al  CA  ,aprobat de administrația instituției;

 Procese-verbale  ale  CA ,perioada august-iunie;
 Regulamentul  intern,aprobat  la  Consiliul  profesoral  ,proces verbal  

nr.2 din  28.08.2020 ;
 Participarea părinților în cadrul seminarelor instructive din cadrul 

instituției(online);
 Rolurile cheie ale părinților în educație, proces verbal nr.04 din 

18.11.2020;
 Dezbatere pe tema ”Rolul părinților în obținerea succesului școlar” 

aprilie 2021  (ședință online);
 Mijloace  de  comunicare  scrise ;
 Mijloace  de  comunicare  online ;
 Mijloace de  comunicare  orale: discuții  individuale cu  elevii,părinții , 

expunerea  și  argumentarea  opiniilor în  timpul  orelor;
 Implicarea DE a CR Edineț  în rezolvarea problemelor ce țin de 

absenteism, violență, neglijare (la necesitate);

Constatări În  instituție  activează  Consiliul  părintesc ales democratic și
auto- organizat (cu  ședințe,procese-verbale)  care  participă 
la  luarea  deciziilor 
cu  privire la  toate  problemele  ce  vizează  educația  copiilor  și care are  
acces la  toate  mijloacele de  comunicare din  instituție , prin  intermediul  
cărora  își  pot  exprima  opinia  cu  privire  la  toate  aspectele  de  interes. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Ponder
e: 2

Autoevaluare  conform criteriilor: 1 Punctaj acordat:2
  

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  2.2.4. Participarea  structurilor  asociative  ale  elevilor/  copiilor,  părinților  și  a
comunității la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și
implicarea acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional
Dovezi  Proiect de  dezvoltare  al școlii discutat  la CP nr 1 din 28.08.2019 și aprobat

la CA nr 1 din 30.08.2019 ;
 Planul   anual  de  activitate discutat la CP nr.2 din 28.08.2020 și aprobat la

CA nr.2 din 18.09.2020;
 Rolurile cheie ale părinților în educație, proces verbal al CP  nr.04 din 

18.11.2020;
 Dezbatere pe tema ”Rolul părinților în obținerea succesului școlar” aprilie 

2021  (ședință online),35 părinți participanți;
 Ședințe cu  părinții privind  implicarea  și  participare  lor  în  procesul

edcuațional,cl.I-IX , 50 părinți participanți;
Constatări     Cadrele  didactice  realizează  sistematic  activități de  pedagogizare a  părinților  

privind  educația  copiilor , în  baza  unui  plan  elaborat. 



    Instituția  încurajează  părinții  să se  implice  în  calitate de  persoană-  resursă  î
n  procesul  educațional și activități  extracurriculare. Părinții , elevii ,
precum  și  instituțiile  partenere din  comunitate  participă 
la  elaborarea  planului  anual. 

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat: 
2

Total standard 6

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  Planul  managerial  discutat  la CP nr 1 din 28.08.2019 și aprobat la CA nr

1 din 30.08.2019 ;
 Prin activităţi  de desfăşurare a Săptămânilor pe obiecte, dar şi proiectele

intertransdisciplinare desfăşurate în cadrul lecţiilor;
1. ,,Pași mici spre o planetă mare și curată’’ decembrie, cl.I-IX-a,86

elevi participanți;
2. ,,Farmecul  sărbătorilor  de iarnă’’  decembrie  2020,cl.I-IX –a ;  76

elevi participanți;
3. ,,Sănătatea-i  lucru  sfânt’’  decembrie  2020,cl.I-IX-a  ;  61  elevi

participanți;
     

Constatări Instituția  promovează  și  monitorizează  respectarea  diversității  culturale,entice , 
lingvistice , religioase  în  cadrul  activităților  organizate  în  intituție.

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  Plan managerial  al  instituției  de  învățământ discutat   la  CP  nr  1  din

28.08.2019 și aprobat la CA nr 1 din 30.08.2019 ;

 Activități  organizate  în  cadrul  diferitor  sărbători:
,,De ziua ta iubite dascăl!’’- clasa a IX-a , 13 elevi participanți;
,,Mama  mea  –  icoană  sfântă  ’’  –  clasele  a  V-IX-a  (online)  ,recital  de
poezii,înregistrări video,20 elevi participanți;

 Activități  realizate (  periodic) în  parteneriat  cu  biserica,poliția , medicul 
de  familie,desfășurate doar  în  cazul  respectării  tuturor măsurilor 
de  precauție  în  contextul pandemic de COVID-19
,, Fii atent la traversarea străzii!’’ – polițistul de sector , clasa a I-II-a,24 elevi
participanți;
,,O alimentație  corectă într-un corp sănătos’’-medical de familie,clasele I-IX-
a,70 elevi participanți;

 Monitorizarea activităţilor desfăşurate în cadrul săptămânilor pe obiecte;

Constatări Instituția  promovează  respectul  diversității  culturale , etnice , religioase  prin  



activitățile  pe  care le  organizează  pe  parcursul  anului  de  studii și  colectează 
feedback-ul  din   partea  partenerilor  din   comunitate   privind   respectarea   
principiilor  democratice. 

Pondere 
și punctaj
acordat 

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

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  Planul   strategic  al  instituției discutat   la  CP  nr  1  din  28.08.2019  și

aprobat la CA nr 1 din 30.08.2019 ;
 Planul  operațional discutat la CP nr.2 din 28.08.2020 și aprobat la CA

nr.2 din 18.09.2020;
 Implicarea  elevilor  în  activitățile  extracurriculare,planificate  în  anul

curent de studii,cl.I-IX –a , 92 elevi participanți;
 Colaborarea  cu  centrul  multifuncțional  ,,Speranța’’  pentru  încadrarea

elevilor doritori la cercuri și cluburi pe interese;
 Activități 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 (organizate de diriginții claselor I-IX)  ;

Constatări Instituția  de  învățământ  crează  condiții  favorabile  pentru  educația  tuturor
copiilor , indiferent  de  etnie,religie. Elevii dezvoltă  valorile înalte ale culturii ,
astfel socializându-se și integrându-se în societate.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat: 2
 

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  Simbolurile  statale  prezente  în   instituție,  dar  și  pe  standurile  fiecărei

clase;
 Desfășurarea  orelor  ce vizează promovarea valorilor multiculturale .
20 elevi participanți, clasele VIII-IX-a;
 Activități  extracurriculare :

,,Moldova  –  la  cei  29  ani  de  independență’’  ,cl.I-IX-a,  75  elevi
participanți;
,,Limba noastră-i o comoară’’ , cl.I-IX-a , 55 elevi participanți;
Ziua Europei; Ziua victoriei,cl.V-IX , 15 elevi participanți;

Constatări Instituția promovează  respectul  valorilor  naționale  și religioase în  activități 
curriculare  și  extracurriculare.Cadrele didactice  pun la dispoziția elevilor  și  părinților 
resurse  și  materiale care  promovează  interculturalitatea  în contextual  unei  societăți  
democratice.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere
: 2

Autoevaluare  conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5

Total standard



5,5

Dimensiu
ne II

Puncte forte Puncte slabe
 Implicarea elevilor şi a 

familiilor în procesul decizional 
Implicarea familiilor în viaţa 
şcolii;

 Existenţa şi funcţionalitatea 
parteneriatelor ;

 Faptul că elevii se implică în 
proiecte educaţionale şi au 
rezultate frumoase;

 Elevii din CE se implică în 
acțiuni de voluntariat.

 Pagina web a 
instituției ;
 Publicații /mass 
media ;
 Comentarii,discuții 
cu membrii  comunității;
 Mai sunt elevi și părinți reticienți

la capitolul implicare socială.

                             

 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  În PS şi în cel operational al instituţiei  se regăseşte obiectivul ţintă:

Instruirea  continua  a  pedagogilor  în  cadrul  gimnaziului  cât  şi  la
cursurile de perfecţionare;

 Formarea continuă a cadrelor didactice. (februarie 2020;martie 02-22
2020);
1.Formarea profesională la limba și literatura română – martie 2020;(1
cadru didactic);
2.Formarea  profesională  managerială  –  februarie  2021;(1  cadru
didactic);
3.Formarea  profesională  învățământ  primar  (3  cadre  didactice)
februarie 2021;

 Întrunire metodică cu președinții CMI 08.09.2020;
 Atelier pentru coordonatorii ANET 30.09.2020,1 cadru didactic;
 Atelier  de  lucru  cu  coordonatorii  ANET  și  psihologii  școlari

24.11.2020; 1 cadru didactic;
 Participare la conferința națională în domeniul educației inclusive 01-

10 .12 .2020,1 cadru didactic;
 Formare coordonatorilor ANET ,organizate de SAP  Edineț, 

1cadru didactic.
Constatări Planul  strategic  al  instituției  cuprinde , după  caz,măsuri  și activități care au 

 ca  țintă  educația  incluzivă și  nevoile  copiilor  cu cerințe educaționale 
speciale. Cadrele didactice participă activ la formările și mesele rotunde care
au ca subiect educația incluzivă în școală.

Pondere și 
punctaj 

Pondere:2 Autoevaluare   conform 
criteriilor: 0,75

Punctaj  acordat:
1,5



acordat
Indicator 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru
procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin
pentru copiii cu CES
Dovezi  Parteneriate stabilite de instituția de  învățământ, instituția preșcolară, 

asistența  socială , centrul  medicilor de  familie  în  scopul  
identificării  copiilor  cu CES  din  comunitate.  

 Existenţa  şi  funcţionalitatea  în  instituţie  a  CMI,  Ordinul  nr.20 din
01.09.2020;

 Sesizarea  de  către  învățător/diriginte/profesor,a  situațiilor   de
abandon,  cu  prezentarea  argumentelor  privind  înaintarea  cazului
suspect.

Constatări Administrația  instituției de   învățământ  și  structurile create  în  acest  sens
  elaborează  mecanisme  de  identificare , evidență  și  sprijin  pentru  elevii 
cu  CES.
Membrii CMI din gimnaziu monitorizează în permanenţă rezultatele elevilor
din  clasa  I,  dar  şi  a  elevilor  veniţi  recent  din  alte  instituţii,  pentru  a
putea ,după caz, să fie referiţi către SAP Edineț.

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 

 Informație  privind  lista  copiilor de  vârstă  școlară din  
comunitate , inclusiv  a  celor  cu  CES;

 Lista  copiilor  din  grupa  de  risc,deținută de asistenta medical;
 Plan  de  înmatriculare  a  elevilor clasei I (aprilie – mai);
 Registrul  frecvenței  elevilor,prezent  în  instituție  și  completat  pe

parcursul anului de către persoana responsabilă;
 Raportul semestrial  privind  școlarizarea  elevilor (abandon/

absenteismul  școlar) prezentat SAP Edineț,semestrial;
 CMI  din  instituție  întocmește,  pe  parcursul  anului  ,baza  de  date

actualizată,a copiilor de vârstă școlară din comunitate ,a copiiilor cu
CES,  duce  evidența  înmatriculării  tuturor  elevilor  și  ține  cont  de
informațiile primite de la SAP, CD şi părinți.

Constatări       Instituția de învățământ a  întocmit bază  de  date  SIME
a  tuturor  copiilor  înmatriculați ,privind evoluția demografică și 
 perspectivele de  școlarizare  pentru  următorii 5  ani. Dispunem de 
evidențe clare despre elevii  înmatriculați,inclusiv  privind mediul
familial și  condițiile de  viață.
Instituția  monitorizează  înscrierea copiilor din  comunitate la  școală  și  fre
cventarea  acesteia. Echipa  managerială  desfășoară  activități pentru a asigu
ra înmatricularea  și  participarea  tuturor  copiilor din  comunitate la  proces
ul educațional. 



Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat: 2

Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor  privind progresul și dezvoltarea fiecărui  elev/  copil  și
asigurarea activității Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin, în
funcție de necesitățile copiilor
Dovezi  Ordin nr.20 din 01.09.2020 privind constituirea CMI;

 Rapoarte semestriale şi anuale prezentate în cadrul şedinţelor Consiliului
Profesoral cu privire la reuşita şcolară;

 Monitorizarea  evoluţiei dezvoltării copilului,de către medical de familie
și asistenta medicală din instituție;

 Monitorizarea  evoluției  în  dezvoltarea  elevului  se  face  pe domenii  de
dezvoltare și discipline de studii;

Constatări În  instituție  este  constituită  CMI , dar  nu  sunt  copii  cu  CES, de  aceea  nu 
sunt  prezente  celelalte  dovezi (plan , procese-verbale ș.a.) 
Totuși , instituția  monitorizează  datele  privind progresul și dezvoltarea fiecărui
elev și  acordă  serviciul de  sprijin ,după  caz, în  funcție de  necesitățile copiilor.
Se complectează la finele semestrului, indicatorii de progres.
Semestrial  se prezintă reuşita şcolară pentru toate treptele de şcolarizare şi pe
clase  unde se i-au decizii  de îmbunătăţire  a situaţiei  şcolare a  elevilor  ce au
potenţial intelectual înalt şi note, calificative scăzute la unele discipline. Starea
de bine a elevilor este monitorizată de către asistenta medicală.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 1,5

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  Ordin nr.20 din 01.09.2020 privind constituirea CMI;

 Rezultatele  analizei  lecțiilor  ,  activităților   extrașcolare organizate  în 
cadrul  instituției ;

 Programul de activitate a CMI , aprobat de  CA ,proces verbal nr.2 din
18.09.2020;

Constatări IP  Gimnaziul  Terebna  desfășoară  procesul  educațional  în  corespundere  cu
particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui elev. Diferențele umane presupun
adaptarea  învățării  la  necesitățile  elevului.  Din  aceste  considerente,  educația
incluzivă, în instituția noastră este centrată pe toți elevii și pe fiecare în parte.
Satisfacerea  cerințelor  educaționale  speciale  ale  elevului  presupune  abordarea
individualizată,  prin  diverse  activităţi  de  recuperare,  compensare,  sprijin  în
procesul educaţional.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 1,5

Total standard 7,5



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  Planul  operațional discutat  la CP nr.2 din 28.08.2020 și aprobat la

CA nr.2 din 18.09.2020;
 Regulamentul  de  activitate al  instituției discutat  la  CP  nr.2  din

28.08.2020 , aprobat la CA nr.2 din 18.09.2020
 Fișa  de  post  ale  angajaților;
 Fișa de  sesizare a cazurilor de violență,neglijare,exploatare și trafic 

de  copii;
 Registru  de  sesizare  a  cazurilor  de  discriminare;
 Panoul  de  afișaj care cuprinde informații despre violența în familie

și cazurile de discriminare în rândul elevilor;
 Atelier  de lucru  cu profesorii:  ,,Strategii  de lucru cu  elevii  pentru

prevenirea discriminării în mediul școlar” , 11 cadre didactice;
Constatări Instituția dispune de mecanisme  pentru a  identifica  și combate  orice  fel de 

discriminare,care sunt stipulate  în  fișa  postului  privind  obligativitatea 
sesizării cazurilor de violență , neglijare , exploatare  și  trafic de copii.
Angajații  instituție sunt  informați  despre  procedura de  identificare  și  
înregistrare a  cazurilor  suspecte de   violență , neglijare , exploatare , trafic 
de copii.Fișa de sesizare  este stipulată în  portofoliul  clasei,la  fiecare  
diriginte. 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Ponde
re:1

Autoevaluare  conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1

Indicator 3.2.2. Promovarea diversității,  inclusiv a interculturalității,  în planurile strategice și
operaționale ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile
copiilor cu CES
Dovezi  Planul strategic  și  cel operațional  conțin  activități privind dezvoltarea 

 comunicării , modalitățile de  ajutorare  reciprocă ,a  toleranței ,precum  
și  promovarea  interacțiunilor  interpersonale  bazate  pe respect  
reciproc  și  acceptarea  diferențelor. 

 Planificarea activităţii ,,Respectă-mi drepturile’’ în programul anual de
activitate,clasele a V-IX –a , 40 elevi participanți;

  Activitățile organizate:
Octombrie:  ,,  Miracolul  culorilor  de  toamnă’’,cl.I-IX  –  a,  80  elevi
participanți;
Decembrie:  ,,Tradiţii  şi  obiceiuri  de  Anul  Nou”,cl.I-IX-a  ,  90  elevi
participanți;
Februarie:  ,,Prietenia  – comoara cea mai de preț”,cl.I-IX-a ,  90 elevi
participanți;
Martie: ,, Mama mea –icoană sfântă’’,cl.V –IX-a , 38 elevi participanți;
Aprilie : ,,Sfintele sărbători pascale’’,cl.VIII-IX-a, 22 elevi participanți;
Mai : Ziua Victoriei , Ziua Europei,cl.IX-a , 13 elevi participanți;
Sărbătoarea,,  Ultimul  sunet’’ 31.05.2021,  cl.I-IX-a  ,  93  elevi
participanți;



Constatări Instituția  promovează  diversitatea .Planurile  strategic  și  operațional ale  
instituției  cuprind , după  caz , activități care  au ca  țintă  educația  incluzivă .
Chiar  dacă  în  instituție  nu  sunt  copii  cu  CES  , totuși  se  colaborează 
cu  asistența  socială  pentru  a  depista  copii  predispuși  la  CES. 
După  situația  epidemiologică  ,  activitățile  au  fost   desfășurate  pe
clase,online,unde elevii au dat dovadă de aptitudini  și deprinderi la subiectele
propuse.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Ponder
e: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  Ordinul  nr.17  din  01.09.2020  despre  desemnarea  persoanei

responsabile de ANET
 Planul de  acțiuni  privind  prevenirea  cazurilor de  abuz , neglijare , 
exploatare și  trafic  a  copiilor  aprobat de directorul instituției;
 Boxa încrederii;
 Monitorizarea zilnică a frecvenței elevilor,registru frecvenței prezent
în instituție și completat de către persoana responsabilă;
 Crearea panoului ”Școala mea fără violență”
 Ședință cu angajații din gimnaziu privind prevenirea violenței. Acte
normative  ce  prevăd  protecția  copilului  față  de  violență.  (noiembrie
2020),18 angajați ai instituției;
 Seminar  teoretico-practic  cu  responsabilul  ANET :”Implementarea

politicilor  de  protecție  a  copiilor  față  de  abuz  în  instituțiile  de
învățământ.’’organizat de colaboratorii SAP  Edineț,1 cadru didactic;

 Masă rotunda ”Prevenirea discriminării în mediul școlar” noiembrie
2020, clasa a IX-a ,13 elevi participanți;

Constatări Responsabilul  ANET  informează   personalul   instituției   , elevii   , părinții
cu  privire la  modul de sesizare a cazurilor
suspecte de  violență , neglijare , exploatare , trafic de  copii.Fișa de  sesizare 
 este  amplasată pe  panoul  informativ , la loc  vizibil ,astfel  toți  angajații  
instituției și elevii  sunt aduși la curent cu noutățile ce vizează subiectul dat.
Responsabilul ANET ,organizează ,periodic  ,ședințe  unde  informează 
personalul didactic, auxiliar, elevii  despre  procedurile de  prevenire ,
 identificare , semnalare ,evaluare  și  soluționarea  situațiilor 
de  discriminare. 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Ponde
re:1

Autoevaluare  conform  criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1

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  Individualizarea procesului educațional prin adaptări curriculare poate

avea loc pe două căi: prin adaptări curriculare (adaptarea strategiilor de
realizare  a  conținuturilor  curriculare)  și  prin  modificări  curriculare
(finalități, conținuturi).



 Aplicarea curriculumului modernizat la toate disciplinele (2010,2019)
 Date  privind  progresul  și  dezvoltarea  elevilor  stocate  în  dosarul

personal;
 Ședințe  cu  părinții  ce  vizează  evaluarea  progresului  școlar.Procese-

verbale stipulate în dosarele claselor. 
Constatări Cadrele  didatice aplică curriculumul modernizat la ore și evaluează progresul

școlar.  Părinții  sunt  informați  cu  privire  la  rezultatele  reușitei  școlare.
Modificările  curriculare includ: adaptări  psihopedagogice ,strategii,  materiale
didactice, forme de organizare a procesului educațional; adaptări în materie de
evaluare. În realizarea adaptărilor curriculare se ține cont de stilul de învățare al
elevului, de inteligențele multiple, de ritmul propriu de creștere şi dezvoltare.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform 
criteriilor:1 

Punctaj acordat: 2

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  Boxa pentru raportarea cazurilor de violență,neglijare,exploatare și trafic

din partea semenilor și adulților;
 Ordinul nr.17 din 01.09.2020 despre desemnarea persoanei responsabile

de ANET;
 Atelier  de  lucru  ”Educație  pentru  echitate  de  gen  și  șanse  egale”

noiembrie 2020,clasa a VIII-a, 12 elevi participanți;
 Materiale cu privire la organizarea cel puțin a unui seminar  referitor la

procedurile de prevenire,identificare,semnalare,soluționarea suspiciunilor
sau acuzațiilor de abuz / neglijență a copiilor transmise de SAP Edineț și
propuse colectivului profesoral,13 cadre didactice participante;

 Fișa de sesizare (stipulată în  dosarul clasei,pe panoul informativ);
Constatări Instituția  planifică  activități  de  recunoaștere  de  către  elevi  a  situațiilor  de

nerespectare a diferențelor individuale și de discriminare .
Copiii  recunosc felurile de  violență , deoarece se organizează  lecții de informare
,activități ,mese rotunde la CE,dar și în cadrul orelor de dezvoltare personală.
Elevii dau dovadă de responsabilitate  și  informează  cadrele didactice despre
cazurile suspecte de discriminare în rândul semenilor săi.

Pondere și 
punctaj 
acordat

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

Total standard 6,5

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  În instituţie activează 11 cadre didactice calificate şi care se formează

profesional în permanenţă în vederea asigurării  realizării  prevederilor
Planului-Cadru,  a  Codului  Educaţiei  şi  a  tuturor  actelor  normative
existente.

 Informarea și aplicarea în practică a metodei ,,Fir de nisip’’ cu elevii
cl.V-IX ,47 elevi participanți;



 Se  deţine  Raportul  cu  privire  la  executarea  bugetului,  de  către
administrația instituției și avizat pe panoul informativ;

Constatări Administrația instituției   planifică şi  execută cheltuieli la capitolele: achitarea
salariului,  abonare,  servicii  medicale,  deplasări,achitarea  transportului
personalului didactic care activează prim cumul  ce permit buna funcţionalitate
a instituţiei.
În  urma   petrecerii  activităților   ,elevilor   le  sunt  formate  competențe  de
evitare,de  anticipare iar  în cel mai rău caz de  recunoaștere a  formelor de
violență și de a cere ajutor persoanelor competente în acest domeniu.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Ponde
re:2

Autoevaluare  conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii,
la datele de interes public
Dovezi  Ordinul  nr.13  din  01.09.2020  cu  privire  la  desemnarea  persoanei

responsabile  de  actualizarea  datelor  în  SIME;Ordinul  nr.40  din
27.05.2021despre  desemnarea  persoanei  responsabile  la  personalizarea  /
colectarea datelor în SIPAS;
 Ordinul  nr.14  din  01.09.2020  cu  privire  la  numirea  persoanelor
responsabile de oferirea datelor în SIME;
 Regulamentul  de  ordine  internă  a  instituției  aprobat  la  CP  nr.2  din

28.08.2020;
 Dosarele  personale  ale  elevilor  şi  ale  angajaţilor  din  gimnaziu  sunt
păstrate în siguranţă şi doar un număr limitat de angajaţi au acces la ele. 

Constatări Administrația instituției de învățământ asigură ,100%,  protecția datelor cu 
caracter personal. La editarea,  completarea şi  modificarea datelor  din SIME,
SIPAS,  au  acces  doar  persoane  autorizate  şi  desemnate  prin  ordinul
directorului.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:
1

Autoevaluare  conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a
spațiilor dotate, conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin
Dovezi  Instituţia dispune de teren şi sală de sport, sală de festivităţi,  bibliotecă,

cabinet de informatică dotat cu 11 calculatoare, mini laborator de fizică,
chimie, mijloace didactice pentru cabinetul de biologie, cabinet metodic,
săli de clasă dotate cu  laptopuri, planșe didactice, literatură. 

Constatări Resursele material şi umane din instituţie permit desfăşurarea unui învăţământ de
calitate.
Instituția asigură un mediu accesibil pentru incluziunea fiecărui elev, dar nu dispu
ne de spații  dotate  pentru elevii cu dezabilități (rampe ,barede sprijin și 
orientare,dublarea informației sonore cu cea vizuală)Instituția  nu are
spații destinate serviciilor de sprijin , repartizate , amenajate , dotate și adaptate în 
concordanță cu natura și ponderea activităților și cu nevoile speciale ale copiilor. 

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:
2

Autoevaluare  conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1

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  Dotarea cabinetului de informatică cu 11 calculatoare noi ;

 Rezultatele observării privind aplicarea de către cadrele didactice a
 mijloacelor de învățământ conform nivelului de școlarizare ,planului de
 învățământ prognozat/realizat ;
 Accesul tuturor elevilor și cadrelor  didactice la rețeaua de calculatoare pen
tru documentare și informare în timpul și în afara orelor de profil din 
programul școlar .

Constatări Instituția asigură cabinetul de informatică cu 11 calculatoare de ultima generație
care ajută la aplicarea curriculei modernizate,atingând obiectivele cheie în fiecare
clasă. Dotarea instituţiei  cu mijloacele existente  permite utilizarea lor în cadrul
lecţiilor.
 Cadrele didactice folosesc la ore laptopul  pentru o bună desfășurare a procesului
educațional.
  Din deficitul de buget , conducerea gimnaziului nu poate aproviziona instituția cu
conectarea  la  rețeaua  de  internet,care  este  un  minus  mare  pentru  atingerea  și
realizarea obiectivelor puse în fața fiecărui cadru didactic.

Pondere și 
punctaj 
acordat

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

Total standard 5,5

Dimensiun
e III

Puncte forte Puncte slabe
 Planul strategic și cel operațional 

vizează scopuri ,activități care
se bazează pe educația
tuturor copiilor. 

 Instituția  
creează structuri, mecanisme și
proceduri de sprijin pentru procesul de
 înmatriculare și incluzine școlară a 
tuturor copiilor.

 Administrația instituției
evaluează formarea continuă a 
cadrelor   didactice. 

 Responsabilul  ANET
informează copiii despre felul cum să 
se comporte în caz de discriminare. 

 Administrația  instituției
monitorizează înscrierea copiilor din 
comunitate la școală .

 Cadrele didactice folosesc mijloacele 
tehnice și didactice în timpul orelor. 

 Copiii sunt tratați în mod echitabil. 
 Instituția asigură un mediu accesibil

 pentru incluziunea fiecărui elev;

 Lipsa spațiilor amenajate 
pentru copiii cu dezabilități 
 Lipsa unui
serviciu de asistență psiho-
pedagogică 
 Lipsa internetului în 
toată instituția 



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  Prezentarea rapoartelor semestriale şi anuale cu privire la reuşita şcolară

 Monitorizarea  absenţelor  elevilor stipulate  în  registrul  de  evidență  a
frecvenței ,completată de persoana responsabilă;
 Obiective și activități ce reflectă toate domeniile vieții școlare ,vizate  în

planul activităților extrașcolare;
 Ordin   nr. 25 din 17.09.2020      cu privire   
la constituirea comisiei de autoevaluare periodică a eficienței
activităților educaționale ;
 Participarea cadrelor didactice  la formări profesionale de 20 credite o dată

la 3 ani, periodic la formări tematice, seminare teoretico-practice de diferit
nivel; 
Formarea continuă a cinci cadre didactice :
1.Formarea profesională la limba și literatura română – martie 2020,1 cadru
didactic;
2.Formarea profesională managerială – februarie 2021;1 cadru didactic;
3.Formarea  profesională  învățământ  primar  (3  cadre  didactice)  februarie
2021;

Constatări  Instituția  elaborează  planul  anual  și  strategic  astfel  încât  să  fie  oriente  spre
asigurarea calității înalte a educației.Activitatea  planurilor strategic și operațional
sunt realizate  efectiv, dar dacă apar abateri de la obiective acestea sunt revizuite și
se aplică măsuri de îmbunătățire.

Pondere 
și punctaj
acordat 

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

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  Realizarea intergrală a obiectivului  din planul anual : Implimentarea  

Programului activităților extrașcolare ce se vor organiza cu elevii 
IP Gimnaziului Terebna în anul de studii 2020-2021 reeşind  din situaţia  
epidemiologică de COVID-19;

 Realizarea parteneriatului școală/familie/comunitate.
 Diversificarea  serviciilor  de  educaţie  prin  promovarea  colaborării  dintre
actorii educaţionali şi sociali în vederea asigurării unui mediu şcolar sigur;
 Desfășurarea ședințelor cu părinții :

1. Respectarea unui  comportament responsabil în contextul  epidemiologic de 
COVID-19. (august),60 părinți participanți;

2. Rolul  familiei  în  formarea  unei  atitudini  civilizate  la  elevi. (noiembrie),45 
părinți participanți;

3. Elevul  meu,  copilul  Dumneavoastră,  cetăţeanul  de  mâine. (februarie),32 
părinți participanți;

4. Succesul  şi  insuccesul  şcolar. (mai),85 părinți participanți;
 Note informative prezentate  în  cadrul  CA,CP  cu  privire  la  activitățile



preconizate pentru anul de studii.
 Rapoarte de activitate prezentate  în  cadrul  CP,CA ,cu  privire  la  realizarea

activităților preconizate;
Constatări Activitățile preconizate au fost realizate parțial ,necătând la situația epidemiologică

de COVID-19,dar obiectivele puse au fost atinse,deoarece s-a ținut cont de legătura
strânsă cu familia,unde s-a adus efort maxim pentru realizarea celor planificate. 

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor: 1

Punctaj 
acordat: 2

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  Aviziere cu informații relevante despre serviciile educaționale prestate de

instituția de învățământ ;
 Proces verbal nr.8 din 28.04.2021 al CP cu privire la activitatea CM;
 Proces verbal nr.10 din 27.05.2021 al CA  cu privire la raportul evaluărilor
cadrelor didactice și aprobarea calificativelor;
 Chestionare administrate  cadrelor  didactice  în  scopul  promovării  unui
model eficient de  comunicare; 11 cadre didactice;
 Analiza rezultatelor chestionarelor prezentate la CP nr.6 din 11.02.2021

Constatări Consiliile și comisiile din instituție  aplică mecanisme de monitorizare a eficienței 
educaționale,promovează un
model eficient de comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor 
prestate. 

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  Contract  nr.2 pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor de 

valoare mică din 17.01.2021 S.A. ,,Inlac’’ Cupcini;
 Contract nr.3 din 18.01.2021  II ,,Ravlic Igor’’
 Contract nr.3 din 18.01.2021   S.C. ,,Maximos – Pan’’ SRL
 Raport a numărului de elevi , clase ;clasa a I – 15 elevi;cl.II – 9 elevi;cl.III-
10 elevi;cl.IV – 14 elevi;cl.V – 12 elevi;cl.VII- 12 elevi;cl.IX- 13 elevi 
prezentat la finele anului CP ;Proces verbal nr.9 din 28.08.2021;
 Amenajarea sălilor de clase cu mobilier care  corespunde  particularităților
anatomo-fiziologice ale copiilor ;
 Numărul și tipul spațiilor școlare corespund  cu profilul unității 
de învățământ și  numărului total de elevi .

Constatări Toate activităţile anuale planificate au reeşit din Misiunea gimnaziului în care
accentul este pus pe formarea elevului , orientat profesional şi integrat social.
Infrastructura  instituției asigură organizarea procesului educațional în raport 
cu obiectivele și misiunea acesteie.
La început de an se incheie contracte de furnizarea produselor alimentare cu 
diferite întreprinderi. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

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



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  Dotarea  sălilor  de  clasă  cu  materiale  necesare  activității  educaționale,

mobilier modern;
  Proiector, ecran, 7 laptopuri  , sala de informatică dotată  cu 11 calculatoare
noi; 
 Portofoliile cadrelor didcatice care  includ  :curricula  modernizată,reperele
metodologice,  planurile  zilnice  și  anuale,  fișele  de  lucru,  testele  de
evaluare,materialele didactice auxiliare;
 Sala de festivităţi dotată cu boxă și microfon fără fir;
 Fond de carte  15288 ,adecvat numărului de elevi ;
 461 manuale școlare , literatură;
 Lista de achiziții ;
 Materiale , mijloace de învățământ :planșe,fișe de lucru, teste sumative;
 Chestionare administrate cadrele  didactice ,elevilor/părinților  referitor  la

conținutul,calitatea și accesibilitatea învățării;
 Fiecare cadru didactic deţine Curriculum, Ghidul de implementare, Repere
metodologice.

Constatări  Instituția dispune de o bibliotecă dotată mediu ,cu materiale didactice necesare atât
elevilor,cât și profesorilor: Curriculum,ghid de implementare, repere metodologice.
Mai  puțin  dispunem  de  literatură  artistică  în  grafia  latină  pentru  vârsta  7-  10
ani.Lipsa unei săli de lectură este un impediment pentru ridicarea nivelului lecturii
și dezvoltării vocabularului fiecărui elev.

Pondere 
și punctaj
acordat 

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

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  Regulamentul ordinii interne  aprobat la CP nr.2 din 28.08.2020;

 Registrul ordinelor emise de directorul instituției;
 Dosarele personale includ documente  privind :angajarea , promovarea, 
specialitatea conform normativelor în vigoare;
 Contracte de muncă  vizate de către angajator;
 Evaluarea perfomanțelor (la finele fiecărui  trimestru) de către comisia
de evaluare a performanțelor  Ordin   nr. 25 din 17.09.2020;
 Formarea continuă a cinci cadre didactice :

1.Formarea profesională la limba și literatura română – martie 2020,1
cadru didactic;
2.Formarea profesională managerială – februarie 2021;1 cadru didactic;
3.Formarea profesională învățământ primar (3 cadre didactice) februarie
2021;

Constatări Instituția de învățământ este încadrată cu personal didactic și auxiliar , calificat ,
conform normativelor în vigoare. 10  cadre dețin grad didactic  II,  3  cadre  fără
grad didactic, 1 cadru didactic angajat prin cumul . 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat: 1



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

Dovezi  Planul  operațional discutat  la CP nr.2 din 28.08.2020 și aprobat la CA
nr.2 din 18.09.2020;

 Planul   strategic  al  instituției discutat   la  CP  nr  1  din  28.08.2019  și
aprobat la CA nr 1 din 30.08.2019;

 Implementarea  curriculumului  modernizat 
 S-a  realizat  procesul  de  predare  învatare-evaluare  prin  intermediul

prezentării de proiecte, scheme,concursuri, intreviuri;

 În cadrul orelor de ed. civică  s-au desfăşurat lecţii bazate pe proiect în
cadrul cărora s–au desfăşurat activităţi ecologice (salubrizare, plantare) 

 Certificat  de  participare  ,,Tinerii-primii  pași  spre  o  bună  guvernare’’
finanțat  de  European  Union  in  the  Republic  of  Moldova  și  Fundația
Konrad Adanauer Republica Moldiva , în cadrul programului de granturi
Dezvoltarea   societății  civile  la  nivel  local  în  RM;februarie-martie
2021,cl.VIII-IX,15 elevi participanți;

 Aplicarea   planului  -cadru  de  către  cadrele  didactice  monitorizate  de
administrația instituției;

Constatări Având la  bază curriculumul  modernizat  și  planul-cadru ,  cadrele  didactice  au
realizat diverse activități având ca scop implementarea obiectivelor stipulate în
planul operațional și strategic.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform 
criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:  1,5

Total standard
12,5

Standard  4.2.  Cadrele  didactice  valorifică  eficient  resursele  educaționale  în  raport  cu
finalitățile stabilite prin curriculumul național
Domeniu: Management
Indicator  4.2.1. Monitorizarea,  prin  proceduri  specifice,  a  realizării  curriculumului  (inclusiv
componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI)
Dovezi  Implementarea   curriculumului  modernizat la toate  disciplinele (2010  –

cl.VIII-IX ; 2019 – cl.V-VI)
 Monitorizarea  desfășurării  orelor  ;
 Asistență la ore (note informative) ;
 Planificarea la Comisiile  Metodice a şedinţelor  la tema :  ,,Implementarea
Curricumului 2019 în clasa a V-a’’
 Monitorizarea  prin  asistări  la  ore  a  prevederilor  Reperelor  metodologice

privind continuitatea ECD în cl. V-a (octombrie –noiembrie)
 Seminar de formare la tema data;
 Evaluarea periodică a cataloagelor şcolare;
 Evaluarea  proiectărilor anuale de lungă durată  şi cele zilnice.

Constatări Instituția de învățămât, monitorizează implementarea curriculumului modernizat la 
toate  disciplinele .La  ședințele organizatorice ale CP, CA sunt  evaluate
rezultatele asistărilor la  ore.  Se  evidențiază  punctele  forte  și  se  tinde  spre
ameliorarea  punctelor  slabe,care au ca scop ridicarea nivelului  calității  în rândul
elevilor.

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



și 
punctaj 
acordat 

Indicator 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de
recrutare  și  de  formare  continuă  a  cadrelor  didactice  din  perspectiva  nevoilor  individuale,
instituționale și naționale
Dovezi  IP Gimnaziul Terebna  are o acoperire de 100% cu personal didactic;

 Instituţia monitorizează ca fiecare cadru didactic să participle cel puţin 1x3
ani  la  formări  naţionale  de  20  credite, Ordine  emise  de  administrația
instituției ;

 Rezultatele  participării  cadrelor  didactice  la  activitățile  de  formare
profesională prin prezentarea certificatului de petrecere a cursurilor,stipulate în
dosarul  personal al cadrelor didactice;
 Monitorizarea participării la  toate seminarele metodice de orice nivel;
 Formarea continuă a cinci cadre didactice :

1.Formarea profesională la limba și literatura română – martie 2020;
2.Formarea profesională managerială – februarie 2021;
3.Formarea profesională învățământ  primar (3 cadre didactice)  februarie
2021;

Constatări Administrația  instituției   promovează  și  susține  carele  didactice  în  privința  
formării  profesionale. DE Edineț solicită  ,periodic,   necesarul de cadre didactice.
Din  cauză  lipsei  resurselor  financiare în  acest  domeniu,cadrele didactice achită 
din  cont  propriu  toate  cheltuielile. Anul 2020-2021,  fiind  unul  dificil, 
din  cauza situației epidemiologice create de virusul COVID-19, au fost restricții
privind  deplasările  la  instituțiile  de  specialitate,astfel  formarea  continuă  s-a
desfășurat  în  format  online.Cadrele  didactice  au  realizat  programa  de
studii ,dovadă fiind certificatele de participare prezentate directorului.

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  Dotarea  cabinetului de informatică  cu 11 calculatoare noi;

 Asigurarea  cadrelor  didactice cu tehnică  modernă , 7 laptopuri;
 Spații  școlare  accesibile  pentru toți  elevii ,dotate cu mobilier modern;
 Sală de festivităţi dotată mediu cu cele necesare;
 Fond  de  carte  15288  literatură  artistică,manuale  ,corespunzător
numărului de elevi ;
 Fiecare cadru didactic deţine Curriculum, Ghidul de implementare, Repere

metodologice stipulate în dosarul personal;

Constatări Instituția  asigură  cadrele  didactice cu   calculatoare performante , pe  care   le   vor
folosi  în  cadrul procesului instructic-educativ. 
Un minus  pentru  instituție  este  lipsa  internetului  cauza fiind   lipsa  finanțelor. 
Atât cadrele didactice  ,cât și elevii sunt asigurați cu manuale și literatura de specialitate.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform 
criteriilor:0,75

Punctaj 
acordat:1,5



Indicator 4.2.4. Monitorizarea centrării  pe Standardele de eficiență a învățării,  a modului de
utilizare a resurselor educaționale  și de aplicare a strategiilor  didactice interactive,  inclusiv a
TIC, în procesul educațional
Dovezi  Prevederile Standardelor de eficienţă a învăţării au fost discutate în cadrul

unei mese rotunde cu toate Comisiilor metodice din anul de studii 2020-
2021,  cu  genericul  :,,Formularea  standardelor  de  dezvoltare  şi  învăţare-
punct de referinţă în organizarea şi proiectarea activităţilor , iar procesul de
predare-învăţare-evaluare  este  centrat  în  permanenţă  pe  Standardele  de
eficienţă a învăţării’’

 Folosirea (la necesitate ) a TIC-ului în cadrul orelor ;
 Dotarea  cabinetelor  cu  materiale  didactice pentru  o bună activitate a

procesului   educațional:  11  calculatoare  moderne  în  cabinetul  de
informatică, aprovizionarea cadrelor didacitce cu laptopuri performante.

 Proiecte didactice la ore prezentate și aprobate de  administrația instituției;
 Asistări la ore (note informative elaborate) de către administrația instituției;
 Activități   realizate  în  cadrul  orelor  de  studii  bazate  pe  curriculumul

disciplinar.
Constatări Administrația  instituției  monitorizează  procesul instructive-educativ,a modului

de utilizare  a  resurselor  educaționale  și  de aplicare   a strategiilor   didactice   ,
inclusiv a TIC-ului în cadrul disciplinelor de studii. Toate acestea duc la atingerea
standardelor de eficiență a învățării și ridicării calității reușitei școlare.
Instituția asigură  cadrele  didactice cu laptopuri , însă o problemă    majoră este
lipsa  conectării  la  internet. 

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  Aplicarea curriculumului modernizat (2010 – cl.VIII-IX ; 2019 – cl.V-VI)

 Planurile  de  lungă durată ,în anul de studii 2020-2021 ,au fost elaborate
până la 10 septembrie pentru ambele semestre;

  Planurile de lungă durată au fost discutate în cadrul CM şi avizate de
către şeful CM,process verbal nr1 din 07.09.2020;

 Portofoliile profesionale ale  cadrelor  didactice ,  în care sunt stipulate
reperele  metodologice  ,  curriculumul  disciplinar,ghidurile
metodologice,proiectările pe UÎ și de lungă durată, materialele didactice
folosite în cadrul orelor;

Constatări Cadrele didactice  elaborează  proiecte  în  conformitate  cu  principiile  centrate
pe  elevi  și  pe  formarea de competențe , valorificând  curriculumul  în  baza
Standardelor  de  eficiență  a  învățării.Administrația  instituției monitorizează
implementarea  curriculumului. Directorul adjunct   verifică respectarea actelor
normative și vizează conținuturile preconizate.
Proiectele zilnice sau pe UÎ se verifică la momentul asistării pentru un feed-back
cât mai constructiv.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat: 2 



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  Rapoarte  semestriale  /  anuale   elaborate  de  cadrele  didactice

prezentate în cadrul ședințelor CP,CA la finele fiecărui semestru;
 Registru de evidență  a  evaluărilor  la  disciplinele de studiu elaborat

de directorul adjunct;
 Discuții  în  cadrul  CM  a  rapoartelor  privind  rezultatele  învățării

,proces verbal nr.4 din 20.04.2021;
 Agenda elevului evaluată periodic de către diriginte;
 Portofoliul elevului/cadrului didactic în care sunt stipulate rezultatele

învățării;
 Administraţia  gimnaziului  a  desfăşurat  evaluări  la  disciplinele  de

examen  în  clasele  absolvente  cu  informarea  ulterioră  a  părinţilor
despre rezultatele  obţinute şi  cu analiza acestor rezultate  în cadrul
adunărilor profesionale;

 Dimanica  calității  învățării  prezentată  la  CP  la  finele  fiecărui
semestru; 

 Se deţine mapa :,,Evaluarea rezultatelor şcolare’’ unde sunt analizate
cantitativ  şi  calitativ  rezultatele  testării  naţionale  în  instituție,  a
examenelor de absolvire a gimnaziului.

Constatări Cadrele  didactice  organizează evaluări pentru a observa   rezultatele  învățării.
După  fiecare  evaluare  se elaborează  o  dinamică  a  calității  fiecărui  elev.
Colaborarea   cu   părinții   permite  monitorizarea   evoluției   progresului
educațional al  elevului.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

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

Indicator  4.2.7. Organizarea  și  desfășurarea  activităților  extracurriculare  în  concordanță  cu
misiunea școlii,  cu obiectivele  din curriculum și  din documentele  de planificare strategică și
operațională
Dovezi  Planul  operațional discutat  la CP nr.2 din 28.08.2020 și aprobat la CA

nr.2 din 18.09.2020;

 Planul   strategic  al  instituției discutat   la  CP  nr  1  din  28.08.2019  și
aprobat la CA nr 1 din 30.08.2019;

 Planul  activităților  extracurriculare   preconizate  pentru  anul  de  studii
2020-2021, aprobat în cadrul CP nr.2 din 28.08.2020

 Registrul de clasă unde sunt incluse subiectele vizate în compartimentul
Managementul clasei;

 Planul de activităţi ce includ materiale elaborate în cadrul săptămânilor;

 Certificat  de  participare  ,,Tinerii-primii  pași  spre  o  bună  guvernare’’
finanțat  de  European  Union  in  the  Republic  of  Moldova  și  Fundația
Konrad Adanauer Republica Moldiva , în cadrul programului de granturi
Dezvoltarea  societății civile la nivel local în RM;

 Colaborarea  cu  biblioteca  publică locală,acord nr.1 din 14 .02.2020;

Constatări Cadrele  didactice  organizează  și  desfășoară  activități   extracurriculare  în
concordanță  cu  misiunea  școlii. În anul  de  studii   2020-2021  ,fiind  mai
dificil  , din cauză pandemiei de  COVID-19 , unele  activități planificate au  fost
simplificate . Totuși  elevii  claselor VIII-IX  au  fost  implicați  în  proiectul



educațional,,Tinerii-primii  pași  spre  o  bună  guvernare’’ ,  online,dovadă  fiind
certificatul de participare . 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

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

 
Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obține rezultate în
conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate ( inclusive pentru elevii cu�
CES care beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI)
Dovezi  Începând  cu  luna  septembrie  administraţia  gimnaziului  a  monitorizat

cum se desfăşoară lucrul cu elevii dotaţi;

 Monitorizarea consultaţiilor pentru participare la olimpiada şcolară;
 Monitorizarea activității CMI în gimnaziu;

Constatări Cadrele  didactice  asigură  sprijinul individual pentru elevi .La  ore  profesorii
elaborează fișe individuale ,folosesc metode interactive , aplică planșe pentru
înțelegerea calitativă a programului de studii.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:1,5 

Total standard 13

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  Fond  de  carte   15288  literatură  artistică,manuale  ,corespunzător

numărului de elevi ;
 Sala  de  sport, dotată cu cele necesare pentru ore;
 Sală de festivități perfecționată  în anul de studii 2019-2020;
 Dotarea sălii de festivități cu: boxe, microfon  fără fir,laptop;

Constatări Instituția   asigură  accesul  elevilor la  resursele  educaționale și  colaborează  cu
părinții  pentru  a   participa   în   procesul  decizional   privitor  optimizarea
resurselor. Administrația  instituției crează  condiții  favorabile  pentru o bună
desfășurare   a   activităților   extracurriculare  planificate  în   planul  anual  de
activitate.

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 creatriv  al acestora,inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului
modificat sau a PEI
Dovezi  Baza de date  SIME/SIPAS ; Ordinul nr.13 din 01.09.2020 cu privire la

desemnarea persoanei responsabile de actualizarea datelor în SIME;Ordinul
nr.40  din  27.05.2021despre  desemnarea  persoanei  responsabile  la
personalizarea / colectarea datelor în SIPAS;



 Dosare personale;
 Registru de clasă completat sistematic de către cadrele didactice;
 Agenda  elevului,monitorizată de către diriginte;
 Raport semestrial/anual  prezentat de diriginții de clasă la CP , în care

se indică media generală pe obiecte și calificativele obținute;
 Evaluări sumative și semestriale pe clase,în scopul depistării eșecului 

școlar;
 Fișe individualizate la diverse subiecte aplicate în cadrul orelor;
 Evaluarea  competențelor și aptitudinilor fiecărui elev.

Constatări Administrația   instituției   dispune  de  bază  de date   privind  performanțele
elevilor / copiilor .Cadrele  didactice  aplică  mecanismele de valorificare  a
potențialului  elevilor. Elevii  sunt  susținuți  și  apreciați  corect, sunt  implicați
în  diferite  activități. 

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  Participarea la  olimpiadele  școlare pe obiecte : 

Limba română – locul II - școlară
Matematica- locul III - școlară
Istorie RșiU – mențiune
Biologie  - mențiune
Limba franceză – locul II 
Geografie – locul III
Chimie – mențiune
Fizica – mențiune

 Certificat  de  participare  ,,Tinerii-primii  pași  spre  o  bună  guvernare’’
finanțat  de  European  Union  in  the  Republic  of  Moldova  și  Fundația
Konrad Adanauer Republica Moldova , în cadrul programului de granturi
Dezvoltarea  societății civile la nivel local în RM,cl.VIII-IX-a , 15 elevi;

 Participarea  activă a elevilor claselor a VIII-IX-a  în  cadrul  orelor  
demonstrative , activităților  extracurriculare incluse în planul de 
activitate al gimnaziului;

 Colaborarea strânsă dintre familie-școală  pentru realizarea obiectivelor 
preconizate pentru anul de studii;

 Cartea de ordine a elevilor  Ordinul  nr.49 din 28.05.2021 ,,Cu privire la 
decernarea  diplomei  de onoare  elevului anului ’’
Ordinul nr.49 din 28.05.2021  ,,Cu  privire  la  decernarea  diplomelor de 
merit  elevilor  eminenți’’(19 elevi)

Constatări Cadrele  didactice  sunt  activ  implicate  în  viața , dezvoltarea și  asigurarea
elevilor  cu  materiale, tehnică modernă spre o bună  desfășurare a procesului
educațional în  scopul  ridicării   calității și  succesului  școlar.  Administrația
instituției   colaborează   cu   comitetul   părintesc  pentru   asigurarea  înaltului
rezultat în scopul realizării obiectivelor preconizate.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform 
criteriilor:1 

Punctaj acordat:  1

Domeniu: Curriculum/ proces educațional



Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/ copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-
le capacitățile de dezvoltare individuală, și consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ
[partea finală de după ultima virgulă nu se referă la IET]
Dovezi  Proiectele de grup la limba și literatura română  cl.VI-IX,25 elevi 

participanți;
Limba franceză ,,Zilele francophonie’’ proiecte de grup,cl.VIII-
IX,20 elevi participanți;
Limba rusă ,,Времена года’’cl.V , 12 elevi participanți;
Dezvoltarea personală ,, Modul sănătos de viață’’ Cl.I-IX,80 elevi 
participanți;
Istotia RșiU ,,Holocaustul’’ cl.IX,13 elevi participanți;

 Activitățile extrașcolare preconizate pentru anul de studii 2020-2021
,,Culorile toamnei ’’ cl.I-IX (expoziții);25 elevi participanți;
,,De ziua ta iubite Dascăl’’ cl.IX ,13 elevi participanți;
,,Datinile  și obiceiurile  de iarnă ’’ cl.I-IX,80 elevi participanți;
,,Mama -mea icoană sfântă’’ cl.I-IX,38 elevi participanți;
,,Paștele – sărbătoare sfântă’’ cl.V-IX,22 elevi participanți;
Sărbătoarea,,Ultimul sunet’’cl.I-IX,92 elevi participanți;

 Mese rotunde/dezbateri  în cadrul orelor de dezvoltare personală , în 
cadrul cărora elevii au fost încadrați în diferite activități de 
cooperare.

Constatări Cadrele  didactice  încadrează  elevii  în  procesul  educațional ,  promovând
astfel   învățarea   interactivă   prin   cooperare.  Administrația   instituției
monitorizează   activitatea   elevilor  ,  cadrelor   didactice   pentru  o  bună
colaborare. 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat: 2 

Total standard 6,5

Dimensiune
IV

Puncte forte Puncte slabe
 Planurile  strategic  și  cel

operațional  sunt  elaborate
conform cerințelor , sunt implicit
orientate  spre asigurarea calității
educației.

 Consiliul  de  administrație
promovează   un  model  eficient
de comunicare internă și externă
cu privire  la  calitatea  serviciilor
prestate.

 Infrastructura  instituției
asigură  organizarea   procesului
educațional  în  raport  cu
obiectivele și misiunea  acesteia.

 Instituția  de  învățământ  este
încadrată  cu  personal didactic și
auxiliar  ,  calificat   conform
normativelor în vigoare.

 Instituția  aplică

 Instituția  nu  dispune  de
laboratoare pentru chimie,fizică.
Nu  dispune  de  echipamente  și
materiale necesare pentru ele.

 Organizarea  și  desfășurarea
activităților  extracurriculare  în
concordanță  cu  misiunea  școlii,
cu  obiectivele  din  curriculum  și
din  documentele  de  planificare
strategică  și  operațională  au  fost
simplificate din cauza situației de
pandemie COVID-19

 Lipsa  conectării  la  internet  în
întreaga instituție.



Curriculumul   Național
modernizat  cu  adaptare  la
condițiile  locale și instituționale.

 Administrația  instituției
monitorizează  aplicarea
curriculumului modernizat.
 Cadrele  didactice  elaborează

proiecte didactice de lungă și
scurtă  durată  conform
principiilor  centrate  pe
elevi.Aplică  strategii
interactive  în  procesul  de
predare-învățare – evaluare.

 Evaluarea  elevilor  este
realizată  în  conformitate  cu
standardele  aprobate.Asigură
sprijinul individual al elevilor
pentru  obținerea
performanțelor.

 Administrația  instituției
asigură  accesul  elevilor  la
resursele educaționale de care
dispune  instituția  :
biblioteca , sala de festivități ,
sala de sport.

 Asigură  participarea  elevilor
și  părinților  în  procesul
decizional  cu  referire  la
calitatea   procesului
educațional.

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  Planul   strategic  al  instituției discutat   la  CP  nr  1  din  28.08.2019  și

aprobat la CA nr 1 din 30.08.2019 ;
 Planul  operațional discutat la CP nr.2 din 28.08.2020 și aprobat la CA

nr.2 din 18.09.2020;
 Activitate realizată  cu  subiectul  ,,  Drepturi  egale  indiferent  de  gen ’’
cl.VIII-IX,22 elevi participanți;
 Evidența elevilor după sex  stipulat în dosarul clasei ;
 Chestionare realizate atât cu elevii , cât și părinții acestora(după caz)
,,Echitatea de gen ’’ cl.VIII,9 elevi; 7 părinți participanți;
 Lecții de  informare  a  elevilor  privind  asigurarea  de  consiliere  în
domeniul interrelaționării genurilor,cl.a V-IX , 36 elevi participanți;



 Informații  privind activitatea administrației instituției de învățământ.
Constatări Administrația  instituției oferă părinților , elevilor , reprezentanților legali , informații 

în timp util, privind politicile, programele și activitățile de promovare a echității de
gen.Promovează bunele practici în asigurarea echității de gen.Asigură elevilor, 
părinților, cadrelor didactice servicii de consiliere și orientare în domeniul comunicării.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere:
2

Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat:2

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

echității de gen; 2 cadre didactice;
 Atelier  de  lucru:  ”Educație  de  gen  și  șanse  egale” ,cl.VII,12  elevi
participanți;
 Masă rotundă ”Prevenirea discriminării în mediul școlar”,cl.IX-a,13 elevi
participanți;
 Seminare metologice promovate în privința echității de gen organizate cu
cadrele didactice, 3 cadre didactice participante;
 Garderobe separate la sala de sport;

Constatări SAP  Edineț   asigură  resurse  necesare  pentru  organizarea  activităților  atât  cu
elevii ,cât și cu profesorii, care au ca scop rezolvarea diverselor probleme privind
echitatea de gen.

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  Discuții cu administrația  instituției  privind realizarea procesului educațional

pentru formarea comportamentului nediscriminatoriu;
 Chestionare (online)cu părinții,elevii  cu tematica ,, Discrimiarea de gen’’ ,34
elevi,20 părinți participanți;
 Discuții cu părinții (după caz) privind stereotipii legați de gen;
 Informație reflectată în rapoartele diriginților (la necesitate);
 Note  informative  elaborate  în  urma  asistărilor  la  ore  cu  elevii,cadrele

didactice,părinții.
Constată
ri

Cadrele  didactice demonstrează un comportament adecvat , nediscriminatoriu în rap
ort cu sexul  elevului.Elevii sunt  familiarizați  cu conceptele-
cheie ale educației sensibile la gen.Elevii ,sesizează și acționează împotriva cazurilor
suspecte de discriminare.După caz ,părinții , participă la activități tematice organizate
în gimnaziu. Instituția încurajează , sprijină și stimulează participarea 
echitabilă atât a fetelor cât și a băieților. 

Pondere
și 
punctaj 

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



acordat
Total standard 5

Dimensiune
V

Puncte forte Puncte slabe
 Planul strategic și operațional

ale  instituției  cuprind  ,  după
caz,activități  de  prevenire  a
discriminării.

 Administrația instituției oferă
elevilor,părinților,tutorilor
informații  complete  privind
politicile,activitățile  de
promovare a echității de gen.

 Personalul  instituției
promovează  și  diseminează
bunele practice în asigurarea
echității de gen.

 Instituția  asigură  spațiile
necesare ,  adecvate realizării
sarcinilor înaintate.

 Cadrele  didactice
demonstrează  un
comportament
nediscriminatoriu în raport cu
genul.

 Cadrele  didactice  aplică  în
procesul educațional strategii
didactice ,care încurajează și
stimulează  participarea
echitabilă atât a fetelor , cât și
a baieților

 Deseori resursele  planificate 
pentru formarea cadrelor 
didactice  nu pot fi acordate 
din lipsa surselor financiare.

 Uneori se mai depistează 
cazuri de discriminare în 
rândul elevilor.

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

 Asigurarea accesului la învăţământul 
obligatoriu , la o educaţie de calitate 
şi prevenirea abandonului şcolar.

 Asigurarea unui mediu şcolar 
protectiv, capabil să prevină violenţa 
faţă de copii şi să intervină prompt 
pentru identificarea, referirea şi 
asistenţa copiilor victime ale 
violenţei.

 Dezvoltarea  în  continuare a 
competenţelor digitale prin elaborarea
şi aplicarea platformelor  
educaționale.

 Creşterea eficacităţii şi eficientizarea 

 Bugetul instituției este insuficient 
pentru stimularea cadrelor didactice și 
a elevilor, pentru achiziționarea unor 
materiale necesare

 Spațiul folosit ca sală de bibliotecă și 
lectură este inadecvat;

 Nu există modalități educative la 
nivelul comunei de petrecere a 
timpului liber al elevilor.

 Instituţia de învăţământ  nu  dispune 
de psiholog. La necesitate se 
colaborează  cu responsabilii  SAP 
Edineț.

 Lipsa paginii web.
 Nu  toate  cadrele didactice utilizează 

tehnologiile informaţionale şi de 



managementului şcolar la nivel de 
şcoală şi clasă prin intermediul 
tehnologiilor informaţionale.

 Formarea continuă a cadrelor 
didactice prin dezvoltarea 
competenţelor acestora, necesare 
pentru realizarea noului parcurs 
educaţional caracteristic unui mediu 
complex, într-o societate globală a 
cunoaşterii în continuă schimbare.

 Sporirea atractivităţii profesiei de 
cadru didactic, atragerea şi menţinerea
cadrelor performante în sistem.

comunicare adaptate la necesităţile 
tuturor elevilor.

Oportunități Riscuri
 Stabilirea de parteneriate prin 

documentarea acestora.
 Colaborarea cu părinții și comunitatea

locală în vederea realizării anumitor 
probleme.

 Identificarea oportunităților de 
formare a cadrelor didactice.

 Informarea și formarea corpului 
profesoral asupra metodelor practicate în 
procesul de învățământ, metodelor de 
educație și evaluarea performanțelor 
școlare.

 Organizarea activităților atractive și 
eficiente atât pentru elevi cât și pentru 
părinți.

 Dezvoltarea relațiilor de parteneriat 
cu instituții de învățământ preuniversitar 
și universitar.

 Printre problemele principale din 
domeniul de referinţă se numără 
interesul scăzut al părinților pentru 
calitatea educației oferite în școală, 
manifestat inclusiv prin rata scăzută 
de participare la acţiunile organizate la
şcoală, la adunările cu părinţii, la 
promovarea imaginii unității de 
învățământ.   La fel procentajul relativ
mare de elevi care manifestă 
dezinteres față de activitățile școlare și
extrașcolare de a participa la procesul 
de luare a deciziilor în gimnaziu, 
necesitatea restabilirii în societate a 
imaginii şi statutului cadrului didactic 
adecvat importanţei şi rolului său.  

 Baza materială existentă nu permite 
realizarea tuturor solicitărilor 
beneficiarilor;

 Dezechilibrul real dintre numărul de 
ore, conținuturile programelor și 
nivelul de cunoștințe și deprinderi al 
elevilor.

 Planul de învăţământ si programele 
școlare prea încărcate la anumite 
discipline centrează actul educativ pe 
aspectul informativ, teoretic în 
defavoarea celui formative.



 Suprasolicitarea elevilor datorită 
numărului mare de ore.

 Criza de timp a părinţilor, datorită 
actualei situaţii economice, reduce 
participarea familiei în viaţa şcolară, 
cu implicaţii atât în relaţia profesor-
elev cât şi în performanţa şcolară a 
elevilor.

 Migrarea elevilor spre alte unităţi 
şcolare.

 Lipsa de motivație pentru activitățile 
extrașcolare.
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