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Date generale
Raion/ municipiu Edineț
Localitate Satul Tîrnova
Denumirea instituţiei Gimnaziul Tîrnova
Adresa Satul Tîrnova, Municipiul Edineț
Adresa filiale -
Telefon 024654221
E-mail gtirnova@gmail.com 
Adresa web -
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 155
Numărul total de clase 9
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 Lupuleac Dinu

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, Carte tehnică, Dosar cadastral nr.4147111.046, 4147111.046.01; 
 Autorizația sanitară pentru funcționare nr. 003721 din 28. 11. 2019; 
 Autorizația sanitar-veterinară de funcționare a Instituției, emisă de Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor, seria ASVF nr. AS1VF0015786VF, din 05.11.2018;
 Proces - verbal de control nr. DLAN14228 din14. 09. 2020;
 Ordin nr. 05.din 21.08.2020 ”Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de prevenirea
infecției COVID -19”;
 Ordin nr. 09 din 24.08.2020 „Cu privire la ocrotirea vieții și sănătății elevilor”;
 Pașaport Sanitar discutat la ședința CA proces verbal nr. 01 din 11.09.2020 , aprobat de
CSP;
 26 angajați instruiți „Cu  privire la securitatea electrică” proces verbal CP nr. 01 din 19.08.
2020;
 Bucătar Calificat, certificat nr. 4261;
Plan  de  activitate  a  asistentei  medicale  aprobat  la  ședința  CP  proces  verbal  nr.  01  din
19.08.2020;
 Procel-verbal de control în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor,
din 30.03.2021 emis de AST; 
 Registre de evidență ale securității muncii angajaților; 
 Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor; 
 Avizul medical al bucătarului; 
 Schema de evacuare în cazuri de situații excepționale, aprobat la sedința CA proces verbal
nr. 01 din 20.08.2018.

Constatări Gimnaziul 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.  Asistenta   medicală  din  instituție  duce  evidența  cazurilor  de
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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 amplasate panouri informative cu material informativ propus de către Comisia
Națională  Extraordinară  de  Sănatate  Publică,  în  contextul  Covid  -19   pentru  utilizarea  în
activități practice. 

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform criteriilor:
1,0

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.

01 din  11. 09. 2020; 
- 16  cadrelor didactice, 155 elevi, informați cu Reglementările speciale privind organizarea

anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19, proces verbal nr. 01
din 19.08.2020 CP; 

- 8  camere video în interior, 7 camere video în exteriorul  instituției ; 
- Proces – verbal nr.02 din 02.10. 2020 a CA”Cu privire la rezultatele controlului medical al

elevilor” „Securitatea vieții și sănătății elevilor în timpul vacanței”; 
- Proces  -  verbal  nr.  05  din   29.  04.  2021a CA„ Cu privire  la  realizarea  activităților  de

protecție a vieții și sănătății elevilor în contextul pandemiei COVID -19”; 
- 16 CD informate cu revederile Regulamentului de ordine internă, proces-verbal nr. 01 din

data de  19.08.2020 a CP;
- Ordin nr. 18 din 01.09.2020 „Cu privire la graficul de lucru a paznicilor”; 
- Gard și  poartă pe întreg perimetrul teritoriului școlii ; 
- 2 Panouri 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 (expus în  fiecare hol) aprobat la sedința CA proces verbal nr. 01 din
20.08.2020; 

- 1 cabinet medical dotat cu instrumente, medicamente de prim ajutor; 
- Registrul de evidență a persoanelor care vizitează instituția; 
- 155 elevi instruiți cu privire la „Protecția vieții și sănătății copiilor pe perioada vacanțelor”

(Însemnări în cataloagele  școlare); 
- 16  dozatoare  cu  lichid  antibacterian,  dezinfectant.  În  stoc  mai  deținem  120  l.   de

dezinfectant; 
- Blocul sanitar amenajat în incinta gimnaziului;
- 2 Vecee (fete/  băieți)  separat dotate cu câte 4 tualete,  cabini separate pentru CD, câte 3

lavuare în  fiecare veceu, 6 lavuare în hol cu apă rece/caldă;
- 7 uscătoare electrice;
- 2 panouri informative cu privire la securitatea electrică, antiincendiară;
- 3 panouri antiincendiare dotate cu câte 2 stingătoare fiecare și inventarul  necesar pentru

intervenție în caz de incendiu;
- 10 stingătoare separat, amplasate pe holuri,  în bibliotecă, cantină;
- 2 termometre infraroșu;
- pantă de acces pentru elevii cu deficiențe locomotorii; 
 planul  de  dezinfecție  și  aierisire  aprobat  la  ședința  CP  proces  verbal  nr.  01  din

19.08.2020;
  graficul  CD de  serviciu,   aprobat  aprobat  la  ședința  CP  proces  verbal  nr.  02  din

04.09.2020;
- 63 elevi alimentați conform normelor și standardelor recomandate;  
- 7 ieșiri accesibile în caz de incendiu sau situații excepționale.

Constatări    Administrația  și  toți  angajații  gimnaziului  întreprind   măsuri  privind asigurarea  pazei  și



securității instituției și a elevilor.  Se monitorizează permament condițiile existente și acțiunile
necesare  pentru  asigurarea  igienei  şi  sanitației  în  instituție  în  contextul  epidemiologic  de
COVID-19. 
   Asistenta medicală împreună cu CD de serviciu realizează zilnic triajul epidemiologic matinal
la  intrarea  în  instituție,  ce  confirmă  respectarea  cerințelor  situației  excepționale,  la  fel  se
verifică  temperatura  tuturor  vizitatorilor  care  se   înregistrează  în  Registrul  vizitelor
numele/prenumele  și  scopul  vizitei.  Tuturor  claselor  li  s-au  adus  la  cunoștință  regulile  de
comportament prin prezentarea și discutarea Instrucțiunii „Protecția vieții și sănătății copiilor
pe perioada vacanțelor”,  aspect confirmat prin prezența semnăturilor elevilor  în cataloagele
școlare.
      Instituția deține toate actele referitoare la pază, securitatea instituției și a siguranței tuturor
elevilor.
Din lipsa de surse financiare, conform prevederilor MEC nu este asigurată alimentația elevilor
claselor gimnaziale, aceasta presupune unele riscuri de îmbolnăvire și/sau oboseală a elevilor.  

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
1,0

Punctaj acordat: 1

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil
Dovezi - Orarul sunetelor, proces verbal nr. 01 din 11.09.2020 a CA, „Cu privire la aprobarea orarului

sunetelor”;
- Orarul lecțiilor proces verbal nr. 01 din 11.09.2020 a CA, „Cu privire la aprobarea orarului

lecțiilor”;
- Orarul cercurilor proces verbal nr. 01 din 11.09.2020 a CA, „Cu privire la aprobarea orarului

cercurilor”. 
Constatări În gimnaziu orele de studiu încep la 8.30, cu două recreații mari de 20 min., după lecția a 2- a și

a 3-a, ceea ce permite relaxarea elevilor. 
 Lecțiile din orarul aprobat sunt echilibrate fiind integrat profilul real cu cel umanitar. În scopul
organizării și desfășurării eficiente a  procesului de predare–învățare în programul de studii au
fost introduse echilibrat  orele de  educație  plastică,  tehnologică,  fizică,  muzicală.  În scopul
diversificării activității elevilor, sau creat și aprobat urătoarele cercuri și secții sportive ; cercul
folcloric, turizm, atletizm, baschet. Gimnaziul  găzduește și casa de creație, fondată de APL, în
care  activează  următoarele  secții;  baschet,  volei,  croșetat,  pictură,  prelucrarea  lemnului,
coreografie. 
În instituție sunt realizate, opțional, ore de limba poloneză, predate de professor din Polonia.
La  eleborarea  orarului  lecțiilor  și  a  cercurilor  s-a  ținut  cont  de  următoarele  documente
normative;

- Repere metodologice de organizare a procesului educațional în învățământul general;
-  Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal.
- Curricula pentru învățământul primar și gimnazial

Lipsa cadrelor didactice calificate nu ne permite crearea a mai multor cercuri extracurriculare,
aceasta nu satisface doleanțele tuturor elevilor și părinților.

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare   conform  criteriilor: 
1,5 

Punctaj acordat: 
0,75

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 - Capacitatea gimnaziului este de 320 locuri, la moment studiază 155 elevi;

- 9 săli de clasă dotate cu mobilier corespunzător vârstei elevilor;
- 170 locuri de lucru la mese;
- 90 locuri la mese în cantina școlii;
- Registrele claselor;
- O sală de sport dotată corespunzător;



- O bibliotecă cu 6 locuri pentru lectură și un calculator conectat la internet;
- Laborator de fizică, chimie;
- O sală de calculatoare dotată cu 10 calculatoare conectate la internet;
- Bloc sanitar (fete/băieți) dotat cu câte 4 cabine fiecare, câte 3 lavuare fiecare;   
- O sală media,  dotată cu o tablă interactivă și un  proiector;
- O sală pentru orele de poloneză dotată cu tablă interactivă, proiector, laptop, copiator, 5

calculatoare. 
Constatări Gimnaziul asigură fiecărui copil din instituție un loc de lucru în bancă, corespunzător taliei

sale; instituția este plasată într-un singur bloc în aceeași curte, cu  2 intrări principale și  5 de
rezervă. Blocul alimentar este combinat cu sala de festivități, dispune de spațiu rezervat pentru
prepararea bucatelor și sală pentru servirea mesei, dotată cu mobilier corespunzător cerințelor
sanitar-igienice. În sălile de clasă iluminarea naturală şi artificială este foarte bună.  WC intern
este dotat corespunzător pentru respectarea igienei personale. Instituția dispune de laboratoare
pentru disciplinele fizică, chimie în care se păstrează materialele și ustensilele,  lecțile practice
și lucrările de laborator se  desfășoară în clasă. 

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

Indicator  1.1.5. Asigurarea  cu materiale  de  sprijin  (echipamente,  utilaje,  dispozitive,  ustensile  etc.),  în
corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate
Dovezi - Registrul de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și materialelor de sprijin la:

chimie, biologie, fizică, informatică, educație tehnologică, educație fizică; 
- 93 elevi instruiți cu Regulile de securitate a vieții și sănătății  în laboratoare, ateliere, pe

terenul sportive,  în sala de sport  etc.  sunt aduse la cunoștința  elevilor/  părinților,  contra
semnătură; 

- Registrul de evidenţă a cunoaşterii de către elevi a regulilor de securitate a vieţii şi sănătăţii
în laboratoarele de fizică, chimie şi informatică; 

- Terenul de sport corespunde normelor și cerințelor de securitate.
Constatări Şcoala are cabinet medical, dotat cu echipamentul, mobilierul strict necesar. La începutul anului

şcolar s-au procurat medicamente în sumă de 2000 lei și două termometre infraroșu pentru 
realizarea termometriei  în scopul prevenirii răspândirii virusului COVID -19. Se duce evidenţa 
medicamentelor utilizate. Serviciile de Sănătate sunt oferite de către asistentul medical care 
activează în baza fişei-post şi îşi onorează toate obligaţiunile de serviciu: participă la elaborarea 
meniurilor, efectuează controlul medical terapeutic al elevilor, coordonează activitatea cu 

serviciile de resort din teritoriu - CSP, ANSA, CPT, CMF, decontează la timp medicamentele 
expirate şi utilizate. Fişele medicale ale elevilor şi angajaţilor se păstrează în cabinetul medical. 
Documentaţia este menţinută în ordine şi completată cu regularitate.

Pondere 
și punctaj
acordat 

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

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 - Ordin nr.03. din 21.08.2020,,Cu privire la crearea comisiei de triaj”; 

- Ordin nr. 04 din 21.08.2020„Cu privire la aprobarea planului de lucru a cantinei”;
- Ordin MS al RM nr.638 din 12.01.2016 „Cu privire la implementarea Recomandărilor 

pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţămînt 
din Republica Moldova”;

 Pașaport sanitar discutat la ședința CA proces verbal nr. 01 din 11.09.2020 , aprobat de CSP;
- Fișe tehnologice;
- Lista produselor alimentare promovate, limitate și interzise;
- Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare discutat la ședința CP proces verbal nr. 01 din

19.08.2020;
- Lista de acumulare a probelor alimentare;



- 2 încăperi pentru prelucrarea materiei prime;
- 1depozit pentru legume, fructe;
- 1 frigider;
- 1 Congelator;
 Meniurile model  discutate la ședința CA proces verbal nr. 01 din 11.09.2020 , aprobate de
CSP
- Sala de mese capacitate 120 locuri;
- Registrul de triaj; 
- Registrul de rebutare; 
- Registrul suspecți COVID - 19; 
- Plan de activitate a asistentei medicale aprobat la ședința CP proces verbal nr. 01 din 

19.08.2020;
- 26 angajati ce au realizat controlul medical.

Constatări Gimnaziul  Tîrnova este  dotat  cu  spații  necesare  pentru  prepararea  și  servirea  hranei,  care
corespund  normelor  sanitare  în vigoare privind siguranța,  accesibilitatea,  funcționalitatea și
confortul elevilor.

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform
criteriilor: 

1,0

Punctaj acordat: 1

Indicator  1.1.7. Prezența  spațiilor  sanitare,  cu  respectarea  criteriilor  de  accesibilitate,  funcționalitate  și
confort pentru elevi/ copii
Dovezi - Bloc sanitar în incinta gimnaziului;

- 5 cabine fete, 3 lavuare;
- 7 uscătoare electrice în vecee la  fete/ băieți și la lavuare;
- 4 cabine băieți, 4 pisuare, 3 lavuare;
- 6 lavuare în hol,  apă caldă/rece;
- 1 cabinet medical dotat cerințelor;
- Apeduct centralizat;
- Canalizare autonomă;
- 1 Vestiar (pentru perioada rece a anului).

Constatări Gimnaziul  asigură  condiții  optime  pentru  viața  și  sănatatea  elevilor  prin  prezența  spaților
sanitare în incinta gimnaziului. În perioada rece a anului este amenajat vestiarul unde elevii își
lasă haina groasă.
Nu dispunem în sala sportivă de vestiar și duș. 

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform
criteriilor: 0,75

Punctaj acordat: 0,75

Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă
Dovezi - 3 panouri antiincendiare;

- 10 Stingătoare; 
- Un panou informativ antiincendiu;
- 3 ieșiri /intrări central;
- 4 ieșiri de rezervă;
- Plan de evacuare aprobat la sedința CA proces verbal nr. 01 din 20.08.2018;
- Indicatoare a direcției de ieșire.

Constatări În  gimnaziul  sunt  amplasate  pe  holuri  3  panouri  antiincendiare  dotate  fiecare  cu  câte  2
stingătoare și ustensilele necesare pentru intervenție (hârleț, cârlig, topor, caldări). Separat, pe
holuri,  la loc vizibil sunt amplasate stingătoare, la fel  în cantină 2 stingătoare, bibliotecă 2
stingătoare. În holul claselor gimnaziale este amplasat panoul informative cu privire la masurile
de protecție în caz de incendiu. În fiacare hol este amplasat planul de evacuare și direcțiile de
ieșire.  Incinta  gimnaziului  dispune de suficiente  ieșiri  de rezervă în caz de incendiu pentru
evitarea  aglomerației.   Annual  este  simulate  incendiu  cu  realizarea  evacuării  elevilor.  La



începutul  anului  școlar  este  emis  espect  cu  privire  la  protecția  antiincendiară  și  crearea�
comisiilor respective. 
Conform proiectului de construcție, gimnaziul nu dispune de hidrane antiincendiu, însă acestea
sunt amplasate pe o rază de 200 m în afara teritoriului școlii. La fel gimnaziul nu dispune de
sistem de alarmă antiincendiu, în acest scop este utilizată soneria școlii. 

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare    conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat:
0,75

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a tehnicii
securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor
Dovezi - 155 elevi instruiți „Cu privire la securitatea vieții și sănătății”;

- Semnături în cataloagele clasei;
- Plan de prevenire a absenteizmului și abandonului școlar proces verbal a CA, nr. 03 din

23.12.2020;
- Ordin nr. 09 din 24.08. 2020 „Cu privire la protecția vieții și sănătății elevilor”;
- Ordin nr. 10 din 24.08. 2020 „Cu privire la protecția antiincendiară”;
- Ordin nr. 11 din 24.08. 2020 „Cu privire la protecția civică”;
- Ziua Protecției Civice.

Constatări Asigurarea protecției vieții și sănătății elevilor (conform Planului cadru)
este realizată în baza conținuturilor integrate în diciplinele Educație civică, Fizică, Biologie, 
Chimie, Educație tehnologică, Educație fizică, Informatică, Dirigenție. Înainte de vacanţe 
diriginţii discută cu elevii despre securitatea vieţii cu înregistrarea semnăturilor elevilor în 
cataloagele de clasă. Se aplică Instrucțiunea  privind prevenirea abandonului școlar și 
absenteismului și se implementează Planul de acțiuni pentru prevenirea și combaterea 
abandonului școlar și absenteismului în învățământul general.
Sunt alimentați gratis 100% copii din clasele primare și 4 elevi din familii social vulnerabile din
sursele bugetare. Norma financiară  per zi este respectată.
Pe parcursul anului și de ziua protecției civile se realizează simularea incendiului cu evacuarea 
elevilor și personalului respectiv  prin implicarea grupelor de intervenție. 

Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

Total standard 8,5

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 - Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 2 

din 04.09.2020; 
- Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie aprobat la Consiliul profesoral, 

proces - verbal nr. 2 din 04.09.2020; 
- Colaborarea cu familia ( fiecare diriginte);
- Fișele de evidență: Repartizarea elevilor după grupurile de risc pentru clasele a I- IX-a.

Constatări Instituția deține Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor 

instituțiilor de învățământ în cazuri de ANET (Ordinul nr. 77 al Ministerului educației din 
22.02.2013) și Instrucțiunea privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru 
identificarea, evaluarea, referirea,
asistența și monitorizarea copiilor victim și potențiale victim ale ANET (HG nr. 270 din 
08.04.2014).



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 - Ordin nr. 15 din 26.08 2020 „Cu privire la numirea Coordonatorului pentru sesizare și 

raportare a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului în unitatea școlară”; 
- Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 2 

din 04.09.2020; 
- Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie aprobat la Consiliul profesoral, 

proces - verbal nr. 2 din 04.09.2020; 
- Planul acțiunilor de prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, 

conform Metodologiei de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție
a lucrătorilor instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, 
exploatare, trafic al copilului din 23 august 2013, Ordinul ME nr. 858, aprobat de către 
directorul instituției; 

- Registrul de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare; 
- Registrul de evidență a activităților consultative a elevilor din grupa de risc

Constatări În instituție a fost numită prin ordin persoana responsabilă coordonator pentru protecţia 
copilului faţă de violenţă. După cazuri, instituția colaborează cu organele de ordine publică din 

teritoriu, Serviciul de asistență socială și Serviciul de Asistență Psihopedagogică din raion. 
Angajații gimnaziului  sunt
informaţi prin semnătură despre prcedura de organizare instituţională şi de prevenuire a 
cazirilor de ANET. Fişa de sesizare a cazurilor suspecte de violenţă faţă de copil este 
disponibilă pentru toţi angajaţii instituţiei.  Registrul de evidenţă a sesizărilor, numărul de 
înregistrări corespunde fişelor de sesizăre. Pentru fiecare caz este elaborat un Plan de activitate. 
Raportul semestrial privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului 
este întocmit în baza registrului de evidenţă şi prezentat DE a CR Edineț la necessitate.

Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
1,0

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 - Ordinul nr. 15 din 26.08 2020 „Cu privire la numirea Coordonatorului pentru sesizare și 

raportare a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului în unitatea școlară”; 
- Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 2 din

04.09.2020; 
- Planul activităților de prevenire a violenței în anul școlar 2020-2021aprobat proces verbal al 

CP nr. 02 din 04.09.2020;
- Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare; 
- 40 Proiecte didactice (dezvoltare personală) realizate în cl I-IX, privind cazurile suspecte de

abuz, neglijare, exploatare, trafic; 
- 7 postere ce informează în legătură cu prevenirea violenței; 
- 26 angajați  informați cu „Metodologia de aplicare a procedurii de organizare instituțională 

și de intervenție a lucrărilor instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile de abuz, 
neglijare, exploatare, trafic de copii (ANET).

Constatări Diriginții  desfășoară  ore  de  dirigenție  și  activități  de  prevenire  și
combatere a violenței în școală și comportamentelor dăunătoare doar cu elevii.
Instituția  realizează  un  proces  formativ  sistemic,  pentru  elevi  privitor  la  prevenirea  și



combaterea oricărui tip de violență.Planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței
în mediul școlar, a urmărit alinierea cunoștințelor disponibile în prevenirea și tratarea actelor de
violență, precum și stabilirea strategiilor de intervenție. Cadrele didactice au întreprins măsuri
pentru  agresori  /  victime   și  au  promovat  o  cultură  a  toleranței,  au  realizat  intervenții  și
dezbateri în cadrul ședințelor cu părinții privind sprijinul acestora în acțiunile de combatere a
violenței.  De  asemenea  au  fost  susținute  activități  la  orele  de  dezvoltare  personală  pe
următoarele teme : ,,Forme de manifestare a violenței” , ,,Cum alungăm violența” , ,,Drogul
sursă a violenței”.

Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
1,0

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 - Statutul Instituției Publice Gimnaziul Tîrnova, aprobat la ședința Consiliului profesoral al

Instituției, proces-verbal nr.03 din 22.10.2013, 
- Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 2 din 

04.09.2020; 
- Regulamentul privind organizarea procesului educațional și funcționare a  Gimnaziului, 

aprobat la ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr.01 din 19. 08. 2020;
- Plan de activitate a CDS, comisiei multidisciplinare, process verbal al CP nr. 02 din 

04.09.2020.
Constatări Statutul instituției conține sarcini ce prevăd asigurarea incluziunii, respectării și egalității de

șanse pentru toți copii. Conform Statutului gimnaziului se urmărește: asigurarea incluziunii,
respectării și egalității de șanse pentru toți copii; 
Gimnaziul  oferă tuturor elevilor, cu 1-2 excepții de natură obiectivă și temporară, prin personal
calificat, titular sau recrutat, prin implicare a comunității în acțiuni de prevenire a 
comportamentelor dăunătoare sănătății, accesul la servicii de sprigin în vederea asigurării 
dezvoltării fizice, mentale și emoționale.

Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor: 
1,5

Punctaj acordat: 
0,75

Total standard 4,5

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 - Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul Administrativ, proces - verbal nr. 1

din 11.09.2020; 
- 1Cabinet medical;
- Plan  de  activitate  a  asistentei  medicale  aprobat  la  ședința  CP  proces  verbal  nr.  01  din

19.08.2020;
- Ordin nr. 17 din 09.12.2020 „Cu privire la securitatea vieții și sănătății copiilor în perioada

vacanței de iarnă”;
- Ordinul nr. 24 din 14.09.2020 „Cu privire la participarea la cursurile de instruire privind

măsurile de reducere a riscului de infecție cu COVID -19;
- Ordinul nr. 25. din 18.09.2020 „ Cu privire la protecția sănătății în gimnaziul Tîrnova”;
- Ordinul  nr.28  din  19.10.2020,  nr.40  din14.12.2020,  nr.  62  din01.03.2021,  nr.  72  din

23.04.2021, nr. 92 din 24.05.2021;



- 19 elevi participanți la seminarul instructiv cu YK SALVE, în vederea sporirii gradului  de
conștientizare a tinerilor cu privire la respectarea unui stil de viață sănătos, mobilizării și
formării  unei  atitudini  comunitare  responsabile  întru  prosperarea  tinerei  generații
27.05.2021;

Constatări Instituția colaborează activ implicând familiile și serviciile publice de sănătate și alte instituții 
cu atribuții legale în organizarea și desfășurarea activităților de promovare a valorii sănătății 
fizice și mintale a elevilor/ copiilor și a stilului sănătos de viață în instituție  și mai puțin în 
comunitate în comunitate.

Pondere  
și punctaj
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform 
criteriilor: 
1,5

Punctaj acordat: 0,75

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 - 1Cabinet medical;

- 1 Centru de resurse.
Constatări Gimnaziul nu dispune de psiholog școlar, dar la necessitate este invitat psihologul de la SAP

Edineț în soluționarea unor probleme psihoemoționale.
Instituția asigură cu anumite neajunsuri, condiții fizice, resurse material și metodologice pentru
profilaxia  problemelor  psihoemoționale  ale  elevilor   condiții  fizice,  resurse  materiale  și
metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor.

Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor:
0,5

Punctaj acordat: 0, 5

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 - Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul Administrativ, proces - verbal nr. 

1 din 11.09.2020; 
- Câte o oră opțională săptămânal de ,,Educație pentru sănătate ,, clasa a V-a –a IX-a(5ore); 
- planul de dezinfecție și aierisire aprobat la ședința CP proces verbal nr. 01 din 19.08.2020;
- 10  lavuare;
- 16 dozatoare cu dezinfectant;
- spațiu izolat pentru copiii cu simptome de COVID-19 (august)
- Activitate cu elevii clasei a VII-a a IX-a cu subiectul „STOP SIDA”
- Masa rotundă „Toximania-consecințele”;
- Odinul MECC nr.840 din 19.08.2020 „ Cu privire la organizarea anului de studii 2020-21”; 
- Hotărâre nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică; 
- Ordinul MEC nr.987 din 17.09.2020 „Cu privire la protecția sănătății în instituțiile de 

învățământ”;   
- Hotărâre CNESP nr.33 din 28.09.2020       

Constatări Educaţia pentru un mod sănătos de viaţă se realizează prin diverse activităţi: ore de dezvoltare 
personală, discuţii cu asistentul medical, elaborări de postere, seminare etc. Pe holuri sunt 
afişate panouri informative, postere, gazete de perete. Elevii din clasa a V – IX a,  au optat 
pentru disciplina opțională „Educație pentru sănătate”.

Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor: 
1,5

Punctaj acordat: 
0,75

Total standard 3,5



Dimensiune I Puncte forte Puncte slabe
- Instituția confirmă implicarea elevilor în 

activități de învățare și respectare a 
regulilor  de circulație rutieră, de tehnică 
a securității, de prevenire a situațiilor de 
risc și de acordare a primului ajutor.

- Se atestă realizarea multor activități de 
prevenire și combatere a violenţei în 
şcoală și de mediere a conflictelor.

- Bloc alimentar și bloc sanitar amenajate 
conform cerințelor

- Documentaţia este menţinută în ordine şi 
completată cu regularitate.

- Gimnaziul asigură fiecărui copil din 
instituție condiții  egale de securitate a 
vieții și sănătății

- Nu dispunem de psiholog școlar
- Nu sunt implicați în activități de instruire

și  promovare a modului sănătos de viață
copii din localitate

- gimnaziul nu dispune de sistem de alarmă
antiincendiu

- nu  este  asigurată  alimentația  elevilor
claselor gimnaziale,

                         
    Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ
Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare 
Domeniu: Management
Indicator 2.1.1. Definirea, în planul strategic/ operațional de dezvoltare, a mecanismelor de participare a
elevilor/ copiilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri și instrumente ce asigură valorizarea
inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce țin de interesul lor imediat
Dovezi - 1 elev membru al CA process verbal nr. 4 din 19.01.2021;

- Ordinul nr. 45 din 11.01.21„Cu privire la aprobarea membrilor și constituirea CA”;
- Planul de activitate a CA.

Constatări Administrația instituției oferă elevilor informații complete și în timp (prin afișare, tipărire, 
anunțuri orale) referitor la aspectele vieții școlare și extrașcolare (concursuri, decade, proiecte 
educaționale, schimbări în orar etc.)

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  2.1.2. Existența  unei  structuri  asociative  a  elevilor/  copiilor,  constituită  democratic  și
autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/ copii
Dovezi - 6 Procese verbale ale consiliului elevilor;

- Planul anual de activitate a Consiliului elevilor, aprobat la CP process verbal nr 02 din 15.
09. 2020.

Constatări Consiliul elevilor activează sub îndrumarea directorului adjunct pentru educație fiind şi ea 
membră a consiliului. Elevii sunt activi, participă la luarea deciziilor în cadrul Consiliului de 

elevi, la activităţi culturale şi sportive. Activeaza conform unui plan pe departamente. Au fost 
proiectate  şedinţe ale consiliului de elevi,  care sunt înregistrate prin procese-verbale. 
Preşedintele consiliului a fost ales un elev din clasa a IX-a. Consiliul de elevi pe parcursul 
anului organizează activităţi culturale interesante. Nu avem  instalată Cutia opiniilor/ dorințelor 
elevilor, însă doleanțele acestora sunt discutate în cadrul ședințelor consiliului.  

Pondere  
și  
punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: -1,5 Punctaj acordat: 0,75

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 - 15 panouri informative pentru fiecare obiect;

- Viber comun cu elevii pentru fiecare clasă;



- Viber comun cu părinții fiecărei clase;
- Panou de anunțuri;
- Gazete de perete cu diferite tematici.

Constatări Elevii  sunt  permament  încurajați  și  implicați  de  către  dirigințe  la  elaborarea  scenariilor
activităților extracuriculare desfășurate pe parcursul anului de studii. Pe panourile informative
elevii  afișează  materiale  prezentate  în  cadrul  orelor.  Se realizează  permament  comunicarea
dintre diriginți,  profesori, pe rețelele de socializare atât cu părinții cât și cu elevii pentru a fi
inforați despre toate noutățile din viața școlară. Nu avem un sait al scolii ce ar permite mai
multă transparență.   

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de viața școlară,
în  soluționarea  problemelor  la  nivel  de  colectiv,  în  conturarea  programului  educațional,  în  evaluare
propriului progres
Dovezi - 155  cereri ale  elevilor și părinților pentru orele opționale;

- 34 cereri ale  elevilor pentru Cercul Folcloric;
- 33 cereri ale elevilor pentru secțiile sportive;
- Planul de activitate a consiliului școlar aprobat la CP process verbal nr 02 din 15. 09. 

2020.
Constatări În pregătirea activităților școlare și extrașcolare elevii își exprimă propria opinie referitoare la

demersul educațional realizat, sunt încurajați de către organizator/ diriginte. În timpul lecțiilor,
unele  cadre  didactice  încurajează  elevii  la  formularea  obicetivelor  lecțiilor,  solicită
autoevaluarea
progresului școlar. La sfârșit de an școlar elevilor și părinților li se propun câteva opțiuni ( din
posibilitățile existente)pentru alegerea cercurilor dorite și a orelor opționale.

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor
1,5

Punctaj acordat: -
0.75

Total standard 4,5

Standard 2.2.  Instituția  școlară  comunică sistematic  și  implică  familia  și  comunitatea  în  procesul
educațional
Domeniu: Management 
Indicator  2.2.1. Existența  unui  set  de  proceduri  democratice  de  delegare  și  promovare  a  părinților  în
structurile  decizionale,  de implicare  a  lor  în  activitățile  de asigurare  a  progresului  școlar,  de informare
periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de comunicare pentru exprimarea
poziției părinților și a altor subiecți în procesul de luare a deciziilor
Dovezi - Proces verbal nr. 4 din 19.01.2021 a CA„Cu privire la aprobarea membrilor a CA”;

- Ordinul nr. 45 din 11.01.2021 „Cu privire la aprobarea membrilor și constituirea CA”;
- Planul  de  activitate  cu  părinții  aprobat  la  ședința  CP  process  verbal  nr  01  din

19.08.2020.
Constatări Înstituția are Consiliul de administrație constituit prin Ordinul nr. 45 din 11.01.2021 și 

activează în baza Regulamentului în vigoare (Ordinul ME nr. 269/2020 din 09.03.2020. 
Problemele abordate şi deciziile luate la CA sunt consemnate în procese-verbale; subiectele 
examinate în  cadrul şedinţelor CA corespund planificării și ţin de organizarea şi desfăşurarea 
procesului educaţional şi gestionarea bugetului.
În instituţie activează Comitetul părintesc, care se implică în rezolvarea diferitor probleme în 
favoarea şcolii şi a elevilor. Un  părinte este membru al CA. Anual se planifică adunări 
generale cu părinţii la care se discută diferite teme. 
Nu toate chestiunile puse în ordinea de zi sunt urmate de decizii concrete, cu termini stabiliți. 
Nu există proceduri privind participarea părinților la îmbunătățirea rezultatelor școlare și 
comportamentului; nu sunt mijloace de comunicare cu părinții privind toate aspectele de interes.



Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

 
Indicator 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte ce țin interesul
elevului/  copilului,  și a acțiunilor  de participare a comunității  la îmbunătățirea condițiilor de învățare și
odihnă pentru elevi/ copii
Dovezi - Accord de parteneriat nr. 51/06 din25.01.2017;

- Accord adițional nr. 1 din 28.05.2018;
- Acord de parteneriat din 07.12. 2018;
- Accord de parteneriat nr.1 din 01.09.2020. 

Constatări Gimnaziul  Tîrnova a reușit  să  semneze câteva  acorduri  de pareteneriat  cu diferite  instituții
publice atât din R. Moldova cât și de peste hotare, 

- acordul  de parteneriat  dintre Gimnaziul  Tîrnova și Școala Gimnazială  Chinteni,  jud.
Cluj România;

- acordul de parteneriat dintre Gimnaziul Tîrnova și Liceul Teoretic Fetești, Gimnaziul
„V.  Stroiescu”  Brînzeni,  Gimnaziul  Hancauți,  R.Moldova  și  Școala  Gimnazială
Chinteni, Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, Școala gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida,
Școala gimnazială Borșa,  jud. Cluj România.

- Accord de parteneriat dintre gimnaziul Tîrnova și Școala Gimnazială Serock, Polonia.
- Acord de parteneriat cu biblioteca sătească 

În  cadrul  acestor  proiecte  de  parteneriat  elevii  gimnaziului  au  beneficiat  de  activități
extarcurriculare comune cu elevii  din România și Polonia.  Au avut posibilitatea de a vizita
România și Polonia în cadrul taberelor de vară. 

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1,0

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 - Proces  verbal  nr.  4  din  19.01.2021  a  CA„Cu  privire  la  constituirea  și  aprobarea

membrilor CA”;
- Ordinul nr. 45 din 11.01.2021 „Cu privire la aprobarea membrilor și constituirea CA”.

Constatări În înstituție  activează Consiliul de administrație constituit prin Ordinul nr. 45 din 11.01.2021 și
activează în baza Regulamentului în vigoare (Ordinul ME nr. 269/2020 din 09.03.2020. 
Problemele abordate şi deciziile luate la CA sunt consemnate în procese-verbale; subiectele 
examinate în  cadrul şedinţelor CA corespund planificării și ţin de organizarea şi desfăşurarea 
procesului educaţional şi gestionarea bugetului.
În instituţie activează Comitetul părintesc, care se implică în rezolvarea diferitor probleme în 
favoarea şcolii şi a elevilor. Un  părinte este membru al CA. Anual se planifică adunări 
generale cu părinţii la care se discută diferite teme. 

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1,0

Punctaj acordat:
0,5

  

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 - Activități asociative în baza planului de activitate a Directorului adjunct pentru educație.
Constatări Instituția planifică participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a 

comunității la elaborarea și implementarea documentelor programatice, dar asigură parțial 
consultarea și implicarea lor în elaborarea și implementarea documentelor programatice;



Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat: 0,5 

Total standard 3,75

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 - 104 Ore opționale anual de limbă poloneză.

Constatări Instituția  promovează sporadic respectul față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, 
religioasă și valorifică parțial feedbackul din partea partenerilor;
Nu avem în instituție elevi de alte cultură, etnie.  

Pondere 
și punctaj
acordat 

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

Indicator 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, religioase și
de valorificare a multiculturalității în toate documentele și în activitățile desfășurate în instituție și colectarea
feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea principiilor democratice
Dovezi - Comunicare nonformală;

- Activitate extracurriculară „Un mărțișor pentru Ion Creangă”;
- Tradiții și obiceiuri de iarnă ”Nașterea Domnului Isus Hristos”.

Constatări Instituția  monitorizează  parțial  sau  ocazional  respectarea  diversității  culturale,  etnice,
lingvistice, religioase în documentele programatice și în toate activitățile desfășurate;

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare   conform criteriilor:
0,5

Punctaj acordat:  
0,5

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/ copil indiferent
de  apartenența  culturală,  etnică,  lingvistică,  religioasă,  încadrarea  în  promovarea  multiculturalității,
valorificând capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor și varietatea de resurse (umane, informaționale
etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților
Dovezi - Ordinul nr. 15 din 26.08. 2020 „Cu privire la desemnarea responsabiuluil ANET”;

- Ordinul nr. 17 din 01.09.2020 „Cu privire la constituirea Comisiei multidisciplinare”.
Constatări La  început  de  an  școlar,  prin  ordinal  directorului  este  desemnată  persoana responsabilă  de

ANET. Totodată este constituită și comisia multidisciplinară.  Copiii aflați în situații de risc
sunt în vizorul administraţiei şi a cadrelor didactice;

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1,0

Punctaj acordat: 
0,5

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor/ copiilor și ale
cadrelor  didactice,  a  viziunilor  democratice  de  conviețuire  armonioasă  într-o  societate  interculturală,  a
modului de promovare a valorilor multiculturale
Dovezi - 104 ore opționale de limbă poloneză;

- 5 activități extracurriculare în limba poloneză;
- Activitatea dedicată Holocaustului.

Constatări Cadrele didactice promovează respectul valorilor naționale și ale minorităților entice în 
activitățile curriculare și extrașcolare; pun la dispoziția elevilor diferite resurse și material care 
promovează interculturalitatea în contextual unei societăți democratice. În gimnaziu nu sunt 



elevi ai minorităților naționale.
Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1,5

Punctaj acordat: 
0,75

Total standard 3,5

Dimensiune II Puncte forte Puncte slabe
- Consiliul Elevilor și Departamentele

Consiliului Elevilor au fost aleși în 
mod democratic; 

- Reprezentantul Consiliului Elevilor 
participă la luarea deciziilor cu 
privire la toate problemele de interes
pentru elevi.

- Se  organizează  și  desfășoară  sporadic
activități  care  promovează  diversitatea
culturală, etnică și religioasă.

                              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 - Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul Administrativ, proces - verbal nr. 

1 din 11.09.2020; 
- Statutul Instituției Publice Gimnaziul Tîrnova, aprobat la ședința Consiliului profesoral al

Instituției,  proces-verbal  nr.03  din  22.10.2013,  Regulamentul  intern  de  funcționare  al
instituției, aprobat la ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr.2  din 04.09.2020.

Constatări Statutul Instituției conține sarcini ce prevăd asigurarea incluziunii, respectării și egalității de
șanse pentru toți copii. Conform Statutului gimnaziului se urmărește: asigurarea incluziunii,
respectării și egalității de șanse pentru toți copii; 
Instituția  dispune de planul  strategic  și  operational  bazat  pe politicile  statului  cu privire  la
educația incluzivă EI.

Pondere 
și punctaj
acordat

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

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 - Ordin. 11 din 24.08.2020 „Cu privire la organizarea și îndeplinirea măsurilor de protecție

civilă în gmnaziu”;
- 1 Cadru didactic de sprijin;
- Lista nominală a copiilor din localitate inclusiv cu CES;
- Registrul de evidență a frecvenței elevilor inclusiv cu CES;
- Ordinul nr. 17 din 01.09.2020 „Cu privire la constituirea comisiei multidisciplinare”;
- Înmatricularea în instituție se realizează la cererea părinților.

Constatări Gimnaziul Tîrnova asigură sistematic funcționarea structurilor și procedurilorde sprijin pentru
înmatricularea și incluziunea tuturor elevilor.  

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 - 10 elevii cu CES  introduși în baza de date SIME împreună cu toți elevii școlarizați;

- Înmatricularea  în instituție se realizează la cererea  părinților inclusive a elevilor cu CES; 
- ordinul nr. 3  din 01.09.2021  cu privire la înscrierea copiilor în clasa I, pentru anul de 

învățământ 2020-2021;
- Baza de date SIME – completată şi actualizată anual de administrator; 

Instituția deține: 
- Registrul alfabetic al elevilor;  
- Registrul de evidență al actelor de studii; 
- Registrul proceselor-verbale al Consiliului profesoral și Consiliului de administrație;
- Registrul de ordine a fluctuației elevilor;
- Registrul elevilor pe ani.

Constatări Gimnaziul  dispune de o bază de date,  inclusiv a celor cu CES și duce o evidență activă a
înmatriculării elevilor.

Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor: 1,5 Punctaj acordat: 0,75

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 - Planul CMI aprobat de directorul gimnaziului  din 15.09.2020;

- Ordinul nr. 17 din 01.09.2020 „Cu privire la constituirea comisiei multidisciplinare”;
- 10 Rapoarte de evaluare complexă a elevilor cu CES de către SAP Edineț. 

Constatări Instituția  monitorizează  sistematic  progresul  și  dezvoltarea  fiecărui  elev/copil,  valorifică
perrmanent ascensiunea în dezvoltarea acestuia,  creează condiții  opptime pentru dezvoltarea
petențialului cognitiv, aptitudinal și afectiv al lui și asigură funcționalitatea CMI, serviciile de
sprijin.

Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile specifice
ale fiecărui elev/ copil și asigurarea unui Plan educațional individualizat (PEI), curriculum adaptat, asistent
personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin
Dovezi - Plan educațional Individualizat pentru elevii cu CES;

- 4 Elevi ce studiază după curriculum modificat;
- 6 Elevi ce studiază după curriculum adaptat;

Constatări Gimnaziul desfășoară  procesul  educațional  în  corespundere  cu  particularitățile  și  nevoile
specifice ale tuturor elevilor/ copiilor, inclusiv prin elaborarea a curriculumului adaptat, a PEI,
a  materialelor  didactice  necesare,  implicând  cadre  didactice  competente,  inclusiv  cadre  de
sprijin/ asistenți personali;

Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 
1,5

Punctaj acordat: 
0,75

Total standard 5,5

Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, nediscriminatorii și
respectă diferențele individuale
Domeniu: Management



Indicator 3.2.1. Existența,  în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare și combatere a
oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale
Dovezi - Ordinul nr. 15 din 26.08.2020 „Cu privire la desemnarea responsabilului ANET”;

- 26 fișe de post ale angajaților, avizate de director la data de 03.09.2020;
- Proces verbal nr. 1 din 19.08 2020  a CP „Studierea codului de etică”; 
- Regulamentul  intern  a  gimnaziului  aprobat  la  ședința  CP  process  verbal  nr.  2  din

04.09.2020
Constatări În fișele post a CD și ale angajaților, sunt prevăzute sarcini care prevăd respectarea normelor

etice și a principiilor morale: dreptate, echitate, umanism etc. Totodată, cadrele didactice, sunt
obligate prin fișa post, să nu facă propagandă șovinistă, naționalistă, religioasă; 
Gimnaziul dispune de mecanisme de identificare și combatere a oricăror forme de discriminare.
Fiecare diriginte și membru al administrației, monitorizează și observă contingentul de elevi și
eventuale acte discriminatorii.

Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

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

Constatări

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform
criteriilor:

0

Punctaj acordat:
0

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de , 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. 15 din 26.08.2020 „Cu privire la desemnarea responsabilului ANET”;

- În fișele post ale cadrelor didactice, avizate de director la data de 03.09.2020;
- Regulamentul  intern  a  gimnaziului  aprobat  la  ședința  CP  process  verbal  nr.  2  din

04.09.2020 este semnat de toți elevii și părinții acestora.
Constatări În fișele post sunt prevăzute sarcini care prevăd identificarea, prevenirea, semnalarea cazurilor

de abuz, discriminare. Instituția asigură șanse egale de incluziune  tuturor elevilor/copiilor și
respectarea  diferențelor  individuale,  informează/formează  frecvent  personalul,  copiii  și
reprezentanții lor legali cu privre la procedurile de prevenire, identificare, semnalare, evaluare
și soluționare a situațiilor de discriminare și utilizează aceste proceduri personal cu o anumită
formare și/sau uneori  prin parteneriate în domeniu;

Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform  criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ adaptat pentru
copiii  cu  CES,  și  evaluarea  echitabilă  a  progresului  tuturor  elevilor/  copiilor,  în  scopul  respectării
individualității și tratării valorice a lor
Dovezi - Profesorii realizează Curriculumul (CM, CA) la obiectul predat conform cerințelor SAP, în

urma evaluărilor complexe;
- Fiecare profesor își planifică activități diferențiate cu elevii. 

Constatări Instituția asigură evaluarea activității cadrelor didactice în vederea tratării echitabile al fiecărui
copil/ elev prin aplicarea eficientă a curriculumului, a documentelor de politici incluzive, prin
realizarea diverselor activități de cunoaștere și evaluare a progresului fiecărui elev/ copil;

Pondere 
și punctaj

Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor:
1

Punctaj acordat: 0,5



acordat

Indicator 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor individuale și
de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză
Dovezi - Registru de evidență acazurilor de abuz, exploatare neglijare, traffic;

- Fiecare caz este adus la cunoștință dirigintelui și responsabilului ANET.
Constatări Instituția organizează activități în vederea informării și recunoașterii de către copii a situațiilor

de discriminare și a cazurilor de nerespectare a diferențelor individuale
Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere:1 Autoevaluare  conform  
criteriilor: 

0,5

Punctaj  acordat: 0,5
   

Total standard 3

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 - Registrul de evidenţă a bunurilor materiale; 

- Gazete de perete; 
- Asigurarea cu manuale; 
- Materiale necesare lecției.

Constatări Instituția  asigură  crearea  unui  mediu  accesibil  și  favorabil  pentru  fiecare  elev/  copil
valorificând și utilizând rațional toate resursele instituționale disponibile, procură resurse noi.

Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor: 1,5 Punctaj acordat: 0,75

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la datele de
interes public
Dovezi Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază; 

- Ordinul nr.20 din  02.09.2020 „Cu privire la numirea administratorului SIME”;  
- Ordinul nr. 91 din 24.05.2020„„Cu privire la numirea administratorului SIPAS” prin care este 

numit și responsabilul de protecţia datelor cu caracter personal; 
Semnarea declarației de protecție a datelor cu caracter personal.

Constatări Gimnaziul Tîrnova asigură protecția deplină și accesul în limitele prevăzute de lege la datele cu
caracter personal și de interes public.

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 - O panta de acces pentru scaune cu rotile;

- bara de sprijin și orientare;
- Pe holuri indicatoare a ieșirilor; 
- Indicatoare pentru veceu

Constatări Instituția asigură  pe majoritatea segmentelor activității și prin condițiile fizice , prin spațiile
adaptate  (  dar  care  corespund  normelor  legale)  naturii  și  ponderii  activităților  și  nevoilor
generale  și  speciale  ale  copiilor  inclusiv  spații  destinate  serviciilor  de  sprijin,  un  mediu
preponderent accesibil pentru incluziunea elevilor. 

Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:  
0,5



Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator  3.3.4. Punerea  în  aplicare  a  mijloacelor  de  învățământ  și  a  auxiliarelor  curriculare,  utilizând
tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor
Dovezi - 9 registre şcolare;

- 1 registru de evidență a activității cercurilor; 
- Proiectele didactice de lungă şi de scurtă durată la fiecare odiect; 
- 2 clase dotate cu tablă interactivă  și proiector; 
- Cabinetul de informatică dotat cu 10  calculatoare, conectate la internet; 
- Cadrele didactice dispun de 4 calucatoare pentru pregătirea orelor și utilizarea la ore;
- 3 Cadrele didactice din clasele primare dispun de tablet;
- Biblioteca dotată cu calculator conectat la internet;
- 10 laptopuri pentru elevi în cazul instruirii on-line;
- Sală de poloneză dotată cu 5 calculatoare;
- 5 copiatoare;
- 3 zone WI-FI.

Constatări Instituția  monitorizează  sistematic  aplicarea  diverselor  mijloace  de învățământ  și  auxiliarele
curriculare, inclusiv TIC, adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor.

Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere:2 Autoevaluare  conform 
criteriilor: 

1,5

Punctaj acordat: 
0,75

Total standard 5

Dimensiune III Puncte forte Puncte slabe
- Părinții și elevii au acces la 

serviciu de asistență psihologică;
- Amplasarea geografică a 

instituției; 
- Mobilierul școlar ușor adaptabil 

necesităților elevilor. 
- Incluziunea  persoanelor cu 

dizabilități locomotorii (ex. căi 
de acces adaptate și blocuri 
sanitare pentru copiii cu CES); 

- Numărul mic de elevi în instituție.
- Lipsa  surselor  financiare  nu  permite

dotarea tuturor claselor cu TIC

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 - Planul strategic de dezvoltare a instituţiei aprobat la Consiliul de Administrație (p.v. nr 1 din

07.09.2016);
- Planul de activitate a instituției Aprobat la ședința CA Proces verbal nr. 1 din  11. 09. 2020;

- Statutul  Instituției  Publice Gimnaziul  Tîrnova,  aprobat  la ședința  Consiliului  profesoral  al
Instituției, proces-verbal nr.03 din 22.10.2013;

- Planul de formare continuă a CD;
- Planul de atestare a CD;

Constatări Planul strategic de dezvoltare a instituţiei este elaborat şi aprobat la Consiliul de Administrație 
(p.v. nr 1 din 07.09.2016). și corespunde cerinţelor de elaborare după structură.

Planul de activitate a instituției Aprobat la ședința CA Proces verbal nr. 1 din  11. 09. 2020. 



Sunt aprobate fişele post ale directorului, directorului adjunct pentru educaţie, bibliotecarului, 
asistentuliui medical, cadrelor didactice, diriginților, lucrătorilor auxiliari. Statutul instituţiei 
este înregistrat la Ministerul Justiţiei sub nr. 6918 din 07.11.2014.

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1,5

Punctaj acordat:  
0,75

Indicator  4.1.2. Realizarea  efectivă  a  programelor  și  activităților  preconizate  în  planurile  strategice  și
operaționale ale instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor
Dovezi - 5 Procese verbale ale CA;

- 8 Procese verbale ale CP;
- Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul Administrativ, proces - verbal nr. 1 

din 11.09.2020. 
Constatări Activitatea gimnaziului se desfășoară conform planurilor  de activitate aprobate la început de an

școlar în cadrul ședințelor CA, CP, CE.
Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor: 1,0

Punctaj acordat:  
0,5

Indicator  4.1.3. Asigurarea,  în  activitatea  consiliilor  și  comisiilor  din  Instituție,  a  modului  transparent,
democratic  și  echitabil  al  deciziilor  cu  privire  la  politicile  instituționale,  cu  aplicarea  mecanismelor  de
monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de comunicare internă și externă
cu privire la calitatea serviciilor prestate
Dovezi - Ordin nr. 13 din 25.08.2020 „Cu privire la constituirea comisiilor metodice”
Constatări În gimnaziul Tîrnova activează 5 comisii metodice conform planelor elaborate și discutate în

cadrul  primei  ședințe.  Planurile  de  activitate  a  CM  sunt  aprobate  de  director.   Comisiile
metodice activează conform recomandărilor MECC, în baza planului cadru și curriculumului. 

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1,0

Punctaj acordat:  
0,5

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  4.1.4. Organizarea  procesului  educațional  în  raport  cu  obiectivele  și  misiunea  instituției  de
învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia
Dovezi - 9 săli de clasă dotate cu mobilier necesar vârstei;

- O sală sportivă dotată cu echipament necesar;
- O sală de mese pentru 120 locuri;
- Un cabinet medical;
- O sală de calculatoare (10 calculatoare conectate la internet);
- Un laborator de fizică, chimie;
- Un centru de resurse;
- Teren de sport;
- Bloc sanitar;
- Sală de festivități;
- Cazangerie autonomă;
- Apeduct apă rece/caldă;
- Canalizare autonomă;
- O pantă de acces.

Constatări Infrastructura  instituției  asigură   organizarea  procesului  educațional  în
raport cu obiectivele și misiunea acesteia;  dispune de material auxiliare curricular necesare
aplicării curriculumului  național,  curriculumului  adaptat  și  a  planurilor  educaționale
individualizate;  este  asigurată cu  personal  didactic  calificat  în  raport  de  93%,  dispune  de
resurse  financiare  suficiente  pentru  realizarea curriculumului  național.  Necesită  reparație
acoperișul. Este necesară amenajarea terenului sportiv. 

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1,5

Punctaj acordat:  
0,75



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 - Se aplică curriculumul național la disciplinele de studiu.
Constatări Instituția aplică curriculumul național cu adaptare la condițiile

instituționale, în limitele premise de cadrul normative. Insituția nu elaborează curriculum la 
decizia școlii.

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: Punctaj acordat:  

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 - Un cadru didactic cu GD I;

- 6 CD cu GD II;
- Proiectări de lungă durată realizate;
- Planificarea zilnică realizată;
- 13 CD formate permament conform  cerințelor;
- Plan de perspectivă cu privire la atestare și formarea CD.

Constatări Se monitorizează realizarea curriculumului prin elaborarea planificărilor de lungă durată la 

toate disciplinele școlare; desfășurarea ședințelor comisiilor de specialitate; controale interne; 
evaluări summative; asistări la ore etc. Administraţia instituţiei monitorizează participarea 
cadrelor didactice din gimnaziu la seminarele metodice raionale, stagiile de formare în Centrele
republicane de formare continuă. Cadrele didactice dispun de plan individual de dezvoltare 
profesională. Este elaborat planul anual de perspectivă de formare a cadrelor didactice, astfel 
toate cadrele didactice au beneficiat de stagii de formare în cadrul Centrelor de formare 
republicane . Atestarea cadrelor didactie este realizată în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de atestare a cadrelor didactice în vigoare.

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat: 
0,5

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

Dovezi - 1 Mentor pentru tinerii specialiști, studierea experienței avansate;  
Constatări Insituția nu elaborează curriculum la decizia școlii.

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat:  
0,5

Total standard
6,5

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 - 13 cadre didactice informate cu reperele metodologice de organizare a procesului educațional 

(proces verbal nr. 1 din 19.08.2020);
- 13 cadre informate cu „Managmentul temelor pentru acasă” (proces verbal nr. 1 din 

19.08.2020);
- Proces verbal nr. 2 din 04.09.2020 cu privire la aprobarea proiectelor de lungă durată;
- Proces verbal nr. 3 din 22.12.2020 cu privire la calitatea implementării curriculumului 



modernizat;
- 5 Planuri PEI realizate.

Constatări Toate cadrele didactice din instituţie activează în baza proiectelor de lungă durată actualizate 
anual în corespundere cu cerinţele Curriculumului disciplinar, Reperele metodologice şi 
aprobate de către administraţia şcolii. În instituție se organizează diverse activități tematice 

extrașcolare și extracurriculare; elevii participă la concursurile rationale și cele locale. Toate 
cadrele didactice dețin PEI pentru elevii cu CES, elaborate conform recomandărilor SAP 

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat:  0,5

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 - 13 CD formate permament conform planului de formare a CD;

- Plan de perspectivă cu privire la atestare și formare.
Constatări Administraţia  instituţiei  monitorizează  participarea  cadrelor  didactice  din

gimnaziu  la  seminarele  metodice  raionale,  stagiile  de  formare  în  Centrele  republicane  de
formare continuă. Cadrele didactice dispun de plan individual de dezvoltare profesională. Este
elaborat  planul anual  de  perspectivă  de  formare  a  cadrelor  didactice,  astfel  toate  cadrele
didactice  au  beneficiat  de  stagii  de  formare  în  cadrul  Centrelor  de  formare  republicane  .
Atestarea cadrelor  didactie  este  realizată  în  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  de
atestare a cadrelor didactice în vigoare.

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 
0,75

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  4.2.3. Existența  unui  număr  suficient  de  resurse  educaționale  (umane,  materiale  etc.)  pentru
realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național
Dovezi - 16 CD calificate la fiecare disciplină școlară;

- 9 lucrători auxiliary;
- 9 săli de clasă amenajate;
- Sală sportivă amenajată;
- Sală de calculatoare; 
- Planșe;
- Sală de lb. poloneză;
- Bibliotecă dotată;
- Teren de sport;
- Laborator de fizică/chimie.

Constatări În gimnaziul Tîrnova activează 16 CD, din care 13 de bază 3 prin cumul, care asigură procesul
de  predare  –  învățare  –  evaluare.  Gimnaziul  dispune  de  bibliotecă  amenajată  adecvat
organizării şi păstrării colecţiilor de carte și manualelor. Fondul total de carte alcătuieşte 7000
exemplare, dintre care: manual - 2800 ex; literatură artistică în limba de stat -4200  exemplare.
Lecțiile de informatică se defășoară în sala de calculatoare dotată cu 10 calculatoare conectate
la internet. Lecțiile de educație fizică se defășoară în sala de sport sau teren sportiv.  Orele de
fizică, chimie se desfășoară în clase, la fel ca și lucrările practice.  În şcoală activează 3 cercuri
extraşcolare;  cercul  folcloric, cercurile  sportive  de  baschet  și  turism.  Sunt  antrenaţi  în
activitatea cercurilor  85  elevi.  Cadrele  didactice  dețin   planul  de  activitate,  şedinţele  sunt
înscrise în Registrul de evidență a orelor extrașcolare. În cadrul lecțiilor elevii sunt încadrați în
învățarea activă, de colaborare și cooperare, li se crează situații de învățare adecvate vârstelor
elevilor; solicită disciplinele opționale pentru studiu.

Pondere 
și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1,5

Punctaj acordat:
0,75



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 - 2 Table interactive;

- 3 proiectoare;
- 10 laptopuri;
- Sală de calculatoare (10 calculatoare );
- 5 calculatoare în sala de poloneză;
- 4 calculatoare pentru preofesori și administrație;
- 5 copiatoare;

Constatări Toţi  profesorii  din  gimnaziul  au  acces  la  cele  3  copiatoare  și  la  cele  4  calculatoare  ce  le
utilizează   pentru  pregătirea  orelor;  În  două  săli  de  clasă  sunt   instalate  cele  două  table
interactive și proiectoarele ce sunt utilizate în cadrul orelor. Pe întreaga suprafață a gimnaziului
este  zonă  wi-fi,  în  orice  moment  este   conectare  la  internet;  Elevii  au  acces  în  sala  de
calculatoare în cadrul orelor de informatică. Din cele 10 laptopuri deținute, 2 sunt utilizate de
CD la ore, 8 sunt date în exploatare elevilor ce nu dispun de tehnică, în cazul desfășurării orelor
online.  Instituția  monitorizează,  sistematic  și  eficient  utilizarea  resurselor  educaționale,
aplicarea strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul educațional.

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform 
criteriilor: 

1,5

Punctaj 
acordat: 

0,75
 

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 - Monitorizarea  elaborării proiectării didactice de lungă durată pentru anul curent de studii; 

- Calitatea implementării curriculumului modernizat axat pe competențe la disciplina lb.și lit. 
română, matematică, științe în clasele I –a IV-a;

Asistenţe la ore:
- Monitorizarea elaborării proiectării didactice a lecţiei sau pe unităţi de învăţare; 
- Participare  la seminarele metodice din perspectiva curriculumului modernizat; 
Masă rotundă „Abordarea activităţii metodice prin prisma triadei educaţiei: predare – învăţare –
evaluare în atingerea finalităţilor educaţionale”;
Dezbatere „Profesorul – factor principal în asigurarea calităţii educaţiei”;
Calitatea atingerii standardelor educaționale la disciplinile comisiei metodice „Arte, Tehnologii
și Sport” în prisma curriculumului axat pe evaluarea prin discriptori în clasele gimnaziale.

Constatări Instituția monitorizează elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației
centrate pe elev/ copil și pe formarea de competențe, cu valorificarea curriculumului predat în
baza Standardelor de eficiență a învățării.

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1,5

Punctaj acordat:  
0,75

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 - Raport de activitate pentru anul de studii 2019-2020;

- Rezultatele obținute la examenele de absolvire a gimnaziului sesiunea 2021;
- Proces verbal nr. 3 din 22.12.2020 a  CP „Raportul privind situația școlară simestrială”;
- Proces verbal nr. 5 din 12.01.2021 a  CP „Raportul privind situația școlară simestrială”;
- Proces verbal nr. 5 din 12.01.2021 a  CP „Rezultatele evaluărilor semestriale la disciplinile de

studii cl.V-IX-a”;
- Proces verbal nr. 8 din 31.05.2021 a  CP „Raportul privind situația școlară anuală”;
- Proces verbal nr. 8 din 31.05.2021 a  CP „Raportul privind rezultatele evaluărilor finale cl.IV 

- a”;
- Proces verbal nr. 8 din 31.05.2021 a  CP „Rezultatele evaluărilor anuale la disciplinile de 



studii în cl.II-III, cl.V-IX-a”;
- Proces verbal nr. 3 din 23.12. 2020, CA aprobarea graficului evaluărilor semestriale.

Constatări Instituția organizează și monitorizează desfășurarea sistematică a evaluării rezultatelor învățării
în  conformitate  cu standardele  și  refeențialul  de evaluare aprobate,  urmărind progresul  în
dezvoltare a elevilor.

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
1,5

Punctaj acordat: 
0,75

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 de activitate al cercurilor din gimnaziu proces-verbal al CA nr. 01 din 11.09.2020 

- Planul  de  activitate  a  directorului  adjunct  pentru educatie  proces-verbal  al  CP nr.  02 din
04.09.2020 

- Planul de activitate cu elevii 
Constatări Gimnaziul Tîrnova organizează și desfășoară activități extracurriculare  cu accent pe sprijinul

individual  pentru  elevi  în  concordanță  cu  misiunea  școlii,  cu  obiectivele  din  curriculumul
național și documentele de planificare strategică și operațională în care sunt implicați toți copii. 

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1,5

Punctaj acordat:
0,75

Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obține rezultate în conformitate
cu  standardele  și  referențialul  de  evaluare  aprobate  (inclusiv  pentru  elevii  cu  CES care  beneficiază  de
curriculum modificat și/ sau PEI)
Dovezi - 1 Cadru didactic de sprijin

- 1 Centru de resurse
-  Evaluări planificate conform finalităților dobândite, Ordin nr. 80 din 11.05.21

Constatări Instituția asigură  parțial spriginul individual pentru elevi  racordându – le sporadic rezultatele
la standardele și refențialul de evaluare și demonstrând anumite lacune în valorificarea elevului.

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 
1

Punctaj acordat:
0,5

Total standard 9,75

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 - Registrul de evidență a manualelor eliberate în clasă; 

- Schema de închiriere a manualelor școlare; 
- Asigurarea elevilor în proporție de 100% cu manuale școlare;  
- Biblioteca este dotată cu mobilierul corespunzător, adaptat spațiului și utilizatorilor, 

ajustat din punct de vedere ergonomic confortabil; 
- Fondul de carte corespunde numărului de elevi din instituţie; 
- Biblioteca este dotată cu un calculator conectat la internet; 
- Registru de evidență zilnică a activității bibliotecii școlare;
- Sală de sport dotată cu inventar necesar;
- Sală de ping-pong accesibilă tuturor elevilor;
- Sală de festivități dotată cu utilaj sonor (3 boxe, 4 microfoane),

Constatări Gimnaziul  asigură  participarea  copiilor  și  părinților  în  procesul  decizional  cu  referire  la
calitatea procesului educațional și accesul  tuturor   copiilor/ elevilor la resursele educaționale. 

Pondere 
și punctaj

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1,5

Punctaj acordat:  
0,75



acordat 
Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  4.3.2. Existența  bazei  de  date  privind  performanțele  elevilor/  copiilor  și  mecanismele  de
valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului modificat sau a
PEI
Dovezi - Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul Administrativ, proces - verbal nr. 1 

din 11.09.2020; 
- Ordin nr.20 din  02.09.2020 „Cu privire la numirea administratorului pentru SIME”;  
- Ordinul nr. 91 din 24.05.2021„Cu privire la colectarea datelor absolvenților ciclului 

gimnazial în  SPCG” prin care este numit și responsabilul de protecţia datelor cu caracter 
personal;

- Proces verbal nr. 5 din 12.01.2021 a  CP „Raportul privind situația școlară simestrială”;
- Proces verbal nr. 5 din 12.01.2021 a  CP „Rezultatele evaluărilor semestriale la disciplinile de

studii cl.V-IX-a”;
- Totalurile examenilor de absolvire.

Constatări Instituția  deține  și  își  actualizează  permanent  baza  de  date  privind   performanțele  tuturor
elevilor. 

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1,5

Punctaj acordat:  
0,75

Indicator  4.3.3. Realizarea  unei  politici  obiective,  echitabile  și  transparente  de promovare a  succesului
elevului/ copilului
Dovezi Succesul elevilor este motivat cu diplome, excursii tradiționale în țară și peste hotare (în afara

pandemiei):  
Constatări Instituția creează condiții necesare și diverse posibilități de manifestare a potențialului creativ

al  tuturor  copiilor/  elevilor  prin  activități  formale  și  nonformale  și  realizează  o  politică
obiectivă, echitabilă și transparentă de promovare a succesului școlar;
Din cauza restricțiilor cauzate de COVID -19, în acest an elevii nu au beneficiat de excursii
peste hotarele țării, care au fost organizate în ceilalți ani în Polonia și România. 

Pondere 
și punctaj
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,5

Punctaj acordat:  
0,5

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 - Portofoliul  comisiei metodice; 

- Fișele de asistențe la ore indică dotarea cu TIC a cabinetelor școlare și posibilitatea utilizării 
interactive și cooperantă  a resurselor; 

- Pagina de Viber a instituției;
- Ore realizate prin platforma MEET 
- Departamentele Senatului: 
- Voluntariat şi Asistenta Sociala; 
- Mass- Media; 
- Cultura; 
- Sport și programe de tineret; 
- Disciplina;

Constatări Instituția  încadrează  sistematic  elevii  în  învățarea  interactivă  prin  cooperare,  în  învățarea
individuală eficientă.

Pondere 
și punctaj

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
1,0

Punctaj acordat: 
0,5



acordat 
Total standard 3,5

Dimensiune IV Puncte forte Puncte slabe
Instituția deține informații complete 
privind performanțele elevilor; 
Rezultatele la examenele de absolvire 
a gimnaziului demonstrează că elevii 
ating standardele de evaluare; 
Cadrele  didactice  îmbină  reuşit
metodele  educaționale  cu  scopul
motivării  elevilor  în  timpul  studierii
materiei, orientează elevii spre succes,
asigură  o  relaţie  de  parteneriat  în
cadrul activităţii educaţionale.

Lipsa CD calificate  pentru oferirea mai  multor
servicii opționale, cercuri 

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 - Statutul Instituției Publice Gimnaziul Tîrnova, aprobat la ședința CP proces-verbal

nr.03 din 22.10.2014, 
Constatări Statutul  Instituției  conține  sarcini  ce  urmăresc:  pregătirea  copilului  pentru  a-și  asuma

responsabilitățile  vieții  într-o  societate  liberă,  în  spiritul  înțelegerii,  păcii,  toleranței,
egalității  între  genuri,  grupuri  etnice,  naționale,  religioase  și  respectării  culturii  altor
popoare;  Instituția planifică și informează în timp util toți elevii/  copiii și părinți despre
prevenirea discriminării de gen și  în privința politicilor de promovare a echității de gen.

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
1

Punctaj acordat:
0,5

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator  5.1.2. Asigurarea  planificării  resurselor  pentru  organizarea  activităților  și  a  formării  cadrelor
didactice în privința echității de gen
Dovezi - 2 veceuri amenajate pentru ambele genuri.
Constatări Nu sunt resurse suficiente pentru organizarea activităților de formare a cadrelor didactice

privind echitatea de gen

Pondere și 
punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor:
0,5

Punctaj acordat:
0,25

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 - Activitate extracurriculară „Ziua Bunicuței” 

-  Activitate extracurriculară „Toamna de aur”
- Activitate extracurriculară ”Florile toamnei ție dascăle”



-  Masă rotundă „Holocaust”
-  Masă rotundă „Ziua internațională a toleranței”
-  Acțiuni de salubrizare
-  Obiceiuri și datini de Crăciun și Anul Nou
-  Masă rotundă „ Ziua mondială a apei”
-  Ziua protecției civile

Constatări În cadrul activităților realizate, diriginții au implicat întreg contingentul de elevi indifferent
de gen, vârstă, apartenență religioasă, minoritate etnică. 

Pondere și 
punctaj 
acordat

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

Total standard 3

Dimensiune
V

Puncte forte Puncte slabe
• În gimnaziul sunt promovate 

politicile bazate pe principiile 
echității de gen. 

• Cadrele didactice și medicul 
organizează activități referitor la 
asigurarea echității de gen.  

• Cadrele didactice promovează 
modele diferențiate de gen în 
evaluare a performanțelor școlare.

Administrația gimnaziului nu se preocupă de 
asigurarea formării cadrelor didactice în 
privința echității de gen.
 Asigurarea serviciul psihologic pentru părinți 
și elevii în domeniul comunicării și 
interrelaționării genurilor

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată
Capacitate instituţională.

Puncte forte Puncte slabe
 Aplicarea  legislaţiei în domeniul educaţiei; 
 Implementarea politicilor educaționale;
 Abilităţi  de  planificare  strategică  ale  profesorilor

gimnaziului;
 Centrarea managementului şcolar   pe obiective strategice

şi  pe  obţinerea  de  performanţe  Dezvoltarea  unei  culturi
organizaţionale pozitive si a unui climat de lucru motivant;

 Colaborare  eficientă cu APL şi alţi parteneri educaţionali;
 Creşterea  numărului  cadrelor  didactice  care  utilizează

sisteme moderne de predare – învăţare – evaluare;
 Folosirea  pe  scară  din  ce  în  ce  mai  larga  a  softurilor

educaţionale, internetului;
 Existenţa unei baze de date privind şcolarizarea;
 Manifestarea  interesului  pentru  antrenarea  şcolilor  în

proiecte educaționale de parteneriat;
 Preocuparea  pentru  dezvoltarea  bazei  didactico  –

materiale;
 Preocuparea pentru formarea continuă a cadrelor didactice;

Starea fizică a spațiilor școlare și încadrarea în normele de igienă 
corespunzătoare;
Existența bibliotecii și sălii de lectură cu 6 locuri, sală sportivă 
dotată, cantină dotată cu mobilier nou,  cu capacitatea de 120 
locuri;
Există 2 cabinete multimedia cu tablă interactivă și proiector; 

 Lipsa fondurilor bugetare pentru
renovarea acoperișului și termoizolarea
pereților;
Sunt insuficiente și chear lipsă softurile 
educaționale; 
Fondurile banești nu sunt suficiente 
pentru stimularea  elevilor cu 
performanțe, pentru achiziționarea 
echipamentelor și materialelor 
didactice, softurilor educaționale, 
pentru renovarera și modernizarea 
spațiilor școlare; Mobilierul în unele 
săli de clasă este învechit și nu 
corespunde în totalitate vârstei;



Instituția  dispune de tehnică de calcul suficientă pentru 
desfășurarea interactivă a orelor; 
În vara anului 2020 în gimnaziul Tîrnova au fost schimbate toate 
corpurile de iluminat în clase și holuri. 
Blocul  sanitar din incinta gimnaziului corespunde normelor 
sanitaro – igienice  ( veceu, lavuare conectate la sistemul de apă și
canalizare ) și permite menținerea stării sănătății elevilor și 
prevenirea cazurilor de îmbolnăviri.  

Oportunități Riscuri
 Caracterul de prioritate naţională a învăţământului;
 Posibilitatea implicării în programe de cooperare naţională

şi internaţională;
 Lărgirea  ofertei  de  formare  continuă  a  personalului

didactic în management educaţional;
 Existenţa posibilităţilor de informare şi de formare;
 Creşterea gradului de autonomie instituţională a şcolii;
 Accentuarea  rolului  parteneriatelor  în  dezvoltarea

instituţiei  şcolare;
 Accesul  cadrelor  didactice,  al  elevilor  si  al  părinţilor  la

programele  de  implementare  a  tehnologiilor  de  comunicare  şi
informare în mediul şcolar şi comunitar;
Realizarea activităţilor specifice menite să creeze un mediu 
educaţional activ, în care copiii să se simtă în siguranţă fizică şi 
psihică;

Insuficienţa resurselor financiare pentru
realizarea unor proiecte; 
degradarea spațiilor școlare datorită 
fondurilor bănești limitate, alocate 
pentru întreținerea școlii; 
atitudinea elevilor privind păstrarea și 
întreținerea spațiilor școlare;

 Micşorarea efectivelor de elevi;
 Limitarea  autonomiei  unităţilor

şcolare în luarea deciziilor importante;
 Neîncrederea  unor  elevi  şi

părinţi în beneficiile educaţiei.
ritmul  accelerat  al  schimbărilor
tehnologice conduce la uzura morală a
echipamentelor existente.

Curriculum/proces educaţional.

Puncte tari Puncte slabe
Pentru fiecare nivel de școlarizare, gimnaziul 
dispune de întregul material curricular ( planuri de 
învățământ și programe școlare, programe școlare 
alternative, auxiliare curriculare - manuale, caiete de 
lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 
îndrumătoare etc.).
Activitatea Centrului de Resurse în gimnaziul, 
permite integrarea elevilor  cu CES în mediul școlar 
și accesul acestora la o educație de calitate.
Interesul cadrelor didactice pentru un învăţământ 
modern, complex;
Participarea elevilor şi a cadrelor didactice la 
activităţi extracurriculare și manageriale.
Medie bună în cadrul evaluării naționale și a 
examenelor de absolvire obţinută la nivel primar și  
gimnazial .
Posibilitate de a studia opțional limba poloneză.
Posibilitatea de a frecventa „Casa de creație” parțial 
gazduită în incinta gimnaziului. 

 Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala;
managerial-oferta școlii nu satisface nevoile tuturor 
elevilor; 

 administrativ-  opțiunile  se fac în funcție  de
decizia majorității elevilor clasei; 

 resurse  umane  -insuficienta  diversitate  a
abilităților cadrelor didactice în raport cu solicitările
(părinților și copiilor) beneficiarilor. 

 Şcoala,  prin  programele  de  educaţie
extraşcolară,  nu  reuşeşte  să  contracareze  efectele
negative  din zona informală, exterioară şcolii;

 Nu  se  folosesc  la  parametrii  maximi
computerele din dotare;

 Angajarea  insuficientă  a  părinţilor  în
activităţile şcolii, atât la nivel de gestionare cât şi de
realizare a activităţilor educaţionale;

 Insuficienta  adecvare  a  demersurilor
curriculare la particularităţile elevilor.

Rezultate  modeste  obţinute  la  olimpiade  şi
concursuri. 

Dotarea  terenului  de  sport  nu  corespunde
cerințelor.

Oportunități Amenințări
Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin 
realizarea unor proiecte de finanţare.
Cadre didactice și manageriale cu spirit de iniţiativă.

Situaţia socio-economică precară a familiilor din 
care provin unii elevii.
Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie 



Asigurarea unor cursuri de perfecţionare gratuite prin
instituțiile abilitate pentru formare..
Posibilitaea inițierii unor proiecte educaționale.
Identificarea oportunităților de formare a cadelor 
didactice. 
CDȘ oferă posibilitatea satisfacerii dorinței de 
informare și cunoaștere în diferite domenii de 
activitate. 
Oferta CDȘ vine în sprijinul ameliorării fenomenului
de absenteism școlar și contribuie la dezvoltarea unei
motivații intrinseci pentru învățare. 

privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare 
în educație.
Insuficienta conştientizare a părinţilor elevilor  la 
rolul lor de principal partener educaţional al şcolii.
Lipsa de supraveghere a elevilor în cazul familiilor 
dezmembrate sau ale celor plecate în străinătate.
Baza materială existentă nu permite realizarea 
tuturor solicitărilor  (opțiunilor) beneficiarilor.



CDȘ permite valorificarea abilităților individuale .

Management
________________ Puncte tari__________ ____

Managerii și Consiliul de administrație al școlii țin 
cont de resursele umane și materiale disponibile, de 
propunerile cadrelor didactice, de opiniile părinților, 
elevilor;- utilizarea la maximum a competențelor 
cadrelor didactice, stimularea creativității și a liberei 
inițiative, autonomia deciziilor; coordonarea 
procesului de ameliorare a infrastructurii și a dotării 
materiale; asigură utilizarea eficientă a planurilor de 
învățământ, a programelor analitice, a manualelor, a 
materialelor didactice, ameliorarea colectării 
informațiilor. Evaluarea/ Controlul întregului proces 
de învățământ din școală, propunându-și ameliorarea 
activității aflate în desfășurarea și planificarea celei 
viitoare.___________________________________

Oportunități
Posibilitatea realizării unei dirijări spre o viziune 
dinamică, urmărindu-se eficiența maximă în orice 
activitate; colaborarea amplă și eficientă cu unitățile 
școlare, extrașcolare și cu partenerii sociali; 
colaborarea cu celelalte instituții din raion; interes în 
realizarea educației incluzive; posibilitatea accesării 
unor proiecte cu finanțare națională și internațională; 
descentralizarea financiară; posibilitatea obținerii de 
fonduri extrabugetare.

____  Puncte slabe
Mobilizarea parțială a comunității locale . 
antrenarea slabă a agenților economici în implicarea 
susținerii finanțării în cadrul proiectelor instituției: 
slaba implicare a părinților in viața școlii.

Amenințări
Rata scăzută a natalității și reducerea populației 
școlare; migrația familiilor în căutarea unui loc de 
muncă.

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor

Standard de calitate Punctaj maxim
Anul de studiu

2020 - 2021
Autoevaluare, puncte Nivel realizare, %

1.1 10 8,5 85
1.2 5 4,5 90
1.3 5 3,5 70
2.1 6 4,5 75
2.2 6 3,75 62,5
2.3 6 3,5 58
3.1 8 5,5 68,75
3.2 7 3 42,8
3.3 7 5 71,42
4.1 13 6,5 50,0
4.2 14 9,75 69,64
4.3 7 3,5 50
5.1 6 3 50

Total 100 ____  64,5 64,5

Semnătura cadrului de conducere
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