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Date generale 

 

  

Raion/ municipiu Raionul Cahul 
Localitate Satul Chircani 
Denumirea instituției Gimnaziul-grădiniță „Constantin Stere” 
Adresa Satul Chircani, Strada Copilăriei 
Adresa filiale - 
Telefon 0299-51-6-29 
E-mail gimnaziulchircani@gmail.com 
Adresa web - 
Tipul instituției Gimnaziul-grădiniță 
Tipul de proprietate Publică 
Fondator/ autoritate administrativă Consiliul Raional Cahul 
Limba de instruire Română 
Numărul total copii preșcolari   33 
Numărul total grupe 2 
Numărul total de elevi 53 
Numărul total de clase 9 
Numărul total cadre de conducere 2 
Numărul total cadre didactice Gimnaziu -13 

Grădiniță- 4 
Program de activitate 8.00-17.00 (9 ore) 
Perioada de evaluare inclusă în raport 2021-2022 
Director Grigore Elena 
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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/ copiilor 

Domeniu: Management 

Indicator 1.1.1. Prezența documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale și monitorizarea 

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi   Autorizația sanitar-veterinară pentru funcționare nr. 0029543, seria 

ASVF 0029543, eliberată de către Subdiviziunea teritorială pentru 

siguranța alimentelor, cu termen de valabilitate nelimitat și evaluare 

anuală conform planului de control; 

 Raport a încercărilor de laborator Nr 153 din 30.10.2019 IM ,,Apă-

gaz”, s. Chircani, valabil 3 ani 

 Raportul de Autoevaluare privind pregătirea pentru redeschidere a 

Gimnaziului-grădiniță  „Constantin Stere” , s. Chircani, coordonat și 

aprobat de CSP și ANSA Cahul la data de 18.08.2021; 

 Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022 aprobat 

la ședința Consiliului pedagogic, proces-verbal nr. 01 din 15.09.2021 

Secțiunile: „Asigurarea vieții și sănătății copiilor”, „Consilii medico- 

sanitare”, „Control și monitorizare”; 

 Fişele medicale ale tuturor angajaţilor cu examenele medicale şi 

certificatele igienice valabile; 

 Registrul de evidență a vaccinării împotriva virusului SARCOP-

COVID19 

 Ordinul nr. 3 din 22.08.2022 cu privire la constituirea Comisiei de  

triere; 

 Ordinul nr. 4 din 20.08.2021 cu privire la desemnarea persoanei 

responsabile de monitorizarea stării de sănătate a angajaților și 

elevilor instituției; 

 Planul cadru de curățenie și dezinfecţie în Gimnaziul-grădiniță 

,,Constantin Stere”, s. Chircani pentru anul de învățământ 2021-2022 

 Registrul instruirilor privind implementarea măsurilor de control și 

prevenirea răspândirii infecției în perioada post-COVID-19; 

 Procesul-verbal nr. 08 din 07.08.2021 al ședinței de instruire a 

angajaților instituției privind implementarea măsurilor de control și 

prevenirea răspândirii infecției în perioada post-COVID-19; 

 Fișele de ambulatoriu a tuturor copiilor/elevilor din instituție cu 

evaluarea anuală a sănătății de către medicul de familie 

 Ordinul nr. 30 din 20.01.2021 cu privire la desemnarea responsabililor 

pentru instruirea lucrătorilor în domeniul sănătății, sanitar-sociale 

și 
sanitar-igienice. 
 

 

Constatări Instituția deține documentele tehnice, sanitaro-igienice și medicale 

necesare pentru organizarea și desfășurarea procesului educațional. Toți 

angajații dispun de carnete medicale cu examen medical actualizat. 

Serviciul medical din instituție duce evidență strictă a cazurilor de 

îmbolnăvire, dispune de registrul cu date despre starea de sănătate a 

tuturor copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 
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Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor pe 

toată durata programului educativ 

Dovezi   Regulamentul de activitate a Gimnaziului- grădiniță ,,Constantin 

Stere”   

 Graficul lunar de activitate a paznicilor, aprobat de directorul 
instituției; 

 Ordinul nr.09 din 03.09.2021 cu privire la numirea persoanei 

responsabile pentru protecție civilă; 

 Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de Securitate și sănătate în 

muncă; 

 Ordinul  nr. 31 din 21.01.2022 cu privire la organizarea la distanță a 

procesului educațional în condiții de carantină; 

 Ordinul nr.32 din 21.01.2022 cu privire la aplicarea Instrucțiunii de 
securitate și sănătate în muncă în legătură cu situația epidemiologică 
din țară și apariția riscului de îmbolnăvire cu COVID-19. 

 Orarul de serviciu al profesorilor/diriginților 

Constatări Instituția deține actele necesare pentru asigurarea pazei, securității și 

siguranței tuturor copiilor pe toată durata programului educativ. 

Siguranța copiilor pe toată durata programului educativ precum și 

securitatea instituției este asigurată prin: 
- paza de noapte efectuată de către personalul angajat, 

- instruirea personalul instituției în domeniul securității și sănătății în 

muncă și ocrotirii vieții și sănătății copiilor; 

- Fișa de post a paznicului. 

 

Punct slab: Lipsește îngrădirea teritoriului  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -  

0,75 

 

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

Dovezi   Regulamentul de activitate a Gimnaziului- grădiniță aprobat la ședința 

Consiliul profesoral,                   proces-verbal nr.1 din 15.09.2021 și Consiliul de 

administrație; 

 Programul zilnic de activitate al instituției, aprobat la ședința 

Consiliului                    pedagogic, proces-verbal nr. 01 din 15.09.2021; 

 Orarul activităților în grădiniță, aprobat de director; 

 Orarul lecțiilor, aprobat de director; 
 Planul săptămânal al activităţilor integrate pe grupe de vârstă 

aprobat de director;  

 

Constatări Începând cu perioada pandemică instituția a reconfigurat programul de 

activitate, reieşind din contextul epidemiologic existent, și modelul de 

organizare şi desfăşurare a procesului educaţional selectat prin 

realizarea activităților educaționale, în ET,  cu preponderență în aer liber 

și excluderea (temporară, pe perioada pandemică) a activităților în 

spațiile educaționale comune. Programul de activitate al instituţiei este de 

9  ore (08.00 - 17.00). Se atestă scheme orare aprobate pentru activitățile 

de     muzică şi educaţie fizică, plimbări, repartizarea bucatelor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5  
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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   Numărul total de copii din instituţie – 33; 
 Numărul total de elevi din instituţie – 53; 
 Numărul total de locuri la masă , gimnaziu- 80 locuri, 10 mese; 

                                                     grădiniță – 60 locuri, 15 mese; 
 Numărul total de scaune în sala de mese, gimnaziu – 30; 
 Dulapuri pentru haine pentru fiecare copil (grădiniță)–40; 
 Bănci   de o persoană – 40 unități; de două persoane – 31 unități; 

 Mapa cu bunurile materiale. 

Constatări Educație timpurie: Instituția dispune de spații educaționale adecvate și 

asigură toți copiii cu mobilier corespunzător particularităților psiho-

fiziologice individuale. Unitatea de învățământ oferă fiecărui copil un loc 

la masă, câte un scaun,                un pat și un dulap pentru haine, conform cerințelor 

din Standardele minime de dotare a IET, aprobate prin Ordinul MECC nr. 

253 din 11.10.2017. 

Gimnaziu: Instituția dispune de spații adecvate pentru toți elevii, mobilier 

corespunzător vârstei. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

1 

 

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

în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

Dovezi   Dotarea instituţiei cu echipament și materiale de sprijin conform 

cerinţelor: 

- sală de sport dotată cu echipament/ inventar în proporție de 80%; 

- cabinet medical asigurat cu mobilier, tehnică sanitară, 

echipament medical în proporție de 50%; 

 Asigurarea cu echipament TIC: (1 planșetă; 7 laptopuri, 13 
computatoare, 2 proiectoare, 2 imprimante); 

 Registre de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și 

materialelor; 

 Covorașe de dezinfectare la ușile principale; 

 Declarații pe propria răspundere a părinților privind respectarea 

prevederilor instrucțiunilor în contextul pandemiei. 

Constatări Instituția de învățământ este asigurată cu echipamente, utilaje, dispozitive, 

ustensile și materiale de sprijin necesare pentru desfășurarea activității 

educaționale a centrelor de activitate. 

Materialele didactice corespund cerinţelor de securitate, parametrilor 

sanitaro-igienici și îndeplinesc normele de siguranță pentru copiii de vârstă 

timpurie, primară, gimnazială. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 
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Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund normelor 

sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor/ 

copiilor*(după caz) 

Dovezi   Autorizația sanitar-veterinară pentru funcționare nr. 0029543, seria 

ASVF 0029543, eliberată de către Subdiviziunea teritorială pentru 

siguranța alimentelor, cu termen de valabilitate nelimitat și evaluare 

anuală conform planului de control; 
 Graficul de servire a meselor, aprobat de directorul instituţiei; 
 Graficul zilelor sanitare; 

 Meniul zilnic de repartiție întocmit în baza meniului model 

coordonat cu subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale de 

Sănătate Publică, aprobat prin semnătura asistentei medicale, a 

directorului şi ştampila instituţiei, acroşat pe avizierele pentru 

părinţi în fiecare grupă şi la blocul       alimentar; 

 Bufet asigurat cu cantitatea necesară de apă caldă și rece pentru 

spălarea veselei. 

Constatări Instituția dispune de spații necesare pentru prepararea și servirea hranei, 

care corespund normelor sanitare în vigoare, confirmate prin Autorizația 

sanitar-veterinară de funcționare și decizia Subdiviziunii Teritoriale 

pentru Siguranța Alimentelor. Pentru prepararea bucatelor, instituția 

dispune de un bloc alimentar, dotat cu utilaj şi tehnica necesară: aragaz,  

cuptor electric, chiuvetă, asigurat cu apă caldă. Alimentația copiilor                     se 

organizează conform normelor fiziologice de consum per copil stabilite și 

a programului de activitate al instituţiei (9 ore - 3 mese pe zi – educație 

timpurie; o dată pe zi la învățământ primar).   

Administraţia instituţiei desfăşoară activităţi de asigurare a alimentaţiei 

calitative a copiilor și de informare a părinților privind meniul zilnic prin 

grupele de Messenger al fiecărei grupe de vârstă, panouri informaționale 

amenajate pentru părinți. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

1 

 

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

și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi   Nr. de blocuri sanitare - 4 (pentru copii), 2 (pentru personal); 

 Fiecare bloc sanitar este dotat cu: lavoare - 2, scaune de WC - 2, 

dozator pentru săpun - 2, prosoape din hârtie de unica folosință, 

prosoape conform numărului de copii din listă, imagini privind pașii 

corecți de spălare a mâinilor; 

 Blocurile sanitare dispun de apă rece, iar cele din grădiniță și de apă 

caldă. 

Constatări Instituția dispune de spații sanitare pentru copii și adulți. Sunt respectate 

criteriile de accesibilitate, funcționalitate și confort pentru copii. 

Dotarea 

blocurilor sanitare corespunde cerințelor și Regulamentului               sanitar pentru 

IET. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

1 

 

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

Dovezi   Scheme de evacuare a personalului şi copiilor în caz de incendiu; 
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 Ordinul nr. 19 din 16.10.2021 cu privire la numirea persoanei 

responsabile de domeniul securității antiincendiare; 

 Sisteme de marcaje de direcție în interiorul edificiilor în caz de 

situații excepționale; 

 Mijloace antiincendiare funcționale. 

Constatări Instituția dispune de Plan de evacuare în cazul situațiilor de urgență; 

Holurile instituției sunt amenajate cu marcaje de direcție de evacuare 

în caz de situații excepționale; 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: -  

0,5 

 

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   Ordinul nr. 22 din 24.12.2022 cu privire la respectarea Instrucțiunii 

de ocrotire a vieții și sănătății copiilor; 

 Activități de învățare planificate și realizate cu copii la Dimensiunea 

„Educație pentru sănătate”: 

- „Micul pieton și agentul de circulație”, 01.02.2022, grupa mare-

pregătitoare; 

- „ Regulile de securitate. Traversarea străzii”, 05.10.2021, grupa 

mică; 

 Planșe cu imagini ale semnelor regulilor de circulație, jucării; 
 Afișele apelurilor de urgență 112; 

 Catalogul școlar la învățământ primar și gimnazial, pagina 

Securitatea traficului rutier – 15 ore pentru fiecare clasă; 

 Catalogul școlar, pagina Managementul clasei; 

 Certificat de participare la formare: ,,Abordare transfrontalieră 

integrată pentru o capacitate mai bună de prevenire , gestionare și 

reacție la situații de urgență – profesor Grigore Marin, elev Onuță 

Alina cl.IX; 

 Certificat de participare ,,Curs REPEMOL, primul ajutor în pediatrie” 

profesor - Burlacu Svetlana; 

Constatări Planificările cadrelor didactice prevăd activități de informare și formare 

a copiilor privind respectarea regulilor de circulație rutieră, a tehnicii 

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

la toate segmentele de vârstă: educație timpurie, învățământ primar și 

gimnazial.  

Nu se atestă activități de învățare și respectare a tehnicii securității 

și de acordare a primului ajutor realizate cu părinții. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -  

0,75 

Total standard 8 
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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   Raporturi trimestriale privind evidența și sesizarea cazurilor de ANET 

către OLSDÎ Cahul; 

 Regulamentul de ordine internă aprobat la ședința Consiliul pedagogic, 

proces-verbal nr. 01 din 15.09.2021 și Consiliul de administrație, 

proces-verbal nr. 01 din 15.09.2021, Cap.IX, Secțiunea 2: Drepturi şi 

responsabilităţi ale personalului instituţiei; 

 Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022 aprobat 

la ședința Consiliului pedagogic, proces-verbal nr. 01 din 15.09.2021. 

Obiectiv primordial: Respectarea drepturilor copiilor. Prevenirea 

violenței față de copii preșcolari din instituție; 

 Fișele de post pentru fiecare categorie de angajați,  conțin punctul: 

„Asigurarea protecției copiilor față de orice formă de violență”; 

 Ordinul nr. 10 din 16.09.2021 cu privire la crearea Comisiei 

multidisciplinare intrașcolare; 

 Ordinul nr. 19 din 16.10.2021 cu privire la numirea coordonatorului 

acţiunilor de prevenire, identificare, raportare şi referire a cazurilor de 

abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului; 

 Planul de acţiuni de prevenire/ intervenţie în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului pentru anul de studii 2021-2022, aprobat 

în cadrul ședinței Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 02 din 

15.10.2021; 

 Proiectarea activităților în cadrul proiectului EVA cu privire la violența 

în familie; 

 Participare la ședințele Comisiei de pe lângă APL Drepturile copiilor; 

   

Constatări Instituția colaborează cu APL și Inspectoratul de poliție ce vizează 
soluționarea cazurilor de abuz, neglijare a copilului, participă și 
cooperează cu membrii comisiei, desfășurând ședințe de informare. 

Fiecare diriginte, educator comunică cu familiile elevilor prin intermediul 

ședințelor de clasă, oglinda clasei, agendelor elevilor, al grupurilor inițiate 

de către diriginte/educator pe rețelele de socializare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: -  

0,5 

 

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   Ordinul nr. 20 din 16.10.2021 cu privire la numirea coordonatorului 

ANET din instituție (din cartea de ordine privind activitatea de bază 

a instituției); 

 Certificat de participare la sesiune de supervizare în cazurile de 

ANET, profesor Burlacu S.; 

 Fișele de post ale angajaților conțin prevederi ce țin de 

asigurarea protecției, copiilor de orice formă de violență; 

 Cadre didactice informate prin participare la instruiri în cadrul 
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proiectului EVA; 

 Registrul de evidenţă a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic al copilului; 

 Rapoarte ANET către OLSDÎ (semestrial); 

 Fişe de sesizare a cazului suspect de violenţă, neglijare, exploatare şi 

trafic al copilului, deținute de către diriginți, educatori și celelalte 

cadre didactice. 

Constatări Instituția dispune de personal calificat și instruit pentru asigurarea 

protecției fizice și psihice a copilului, conform statelor de personal și 

legislației în vigoare. Prin ordin intern este desemnat coordonatorul 

acțiunilor de prevenire, identificare, raportare cu referire la cazurile de 

abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. Semestrial se prezintă OLSDÎ 

Cahul rapoarte privind cazurile de abuz neglijare, exploatare, trafic al 

copilului.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență (relații 

elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar) 

Dovezi   Proiecte didactice la Dezvoltare personală 

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație; 

 Planul anual managerial; 

 Informare în cadrul careurilor școlare. 

Constatări Instituția promovează activitățile de prevenire a tuturor formelor de 

violență în cadrul activităților școlare și extrașcolare.  

În anul de studii 2021-2022 nu s-au constatat cazuri grave pentru raportare. 

Panoul informativ despre drepturile copilului din instituție conține materiale 

informative despre dreptul copilului de a fi protejat de orice formă de 

violență. Pe panoul pentru părinți se regăsește modelul Fișei de sesizare a 

cazului suspect de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului. 

Cadrele didactice realizează cu copiii activități de învățare axate pe 

stabilirea și dezvoltarea relațiilor eficiente între copil-copil și copil-cadru 

didactic. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -  

0,75 

 

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

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

a comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi   Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022, 

aprobat la ședința Consiliul pedagogic, proces-verbal nr. 01 din 

15.09.2021; 

 Ordinul nr.  din 03.09.2021 cu privire la constituirea Comisiei 

Multidisciplinare; 

 Planul de activitate al Comisiei multidisciplinare pentru anul de 

studii, 2021-2022; 

 Proiecte didactice ale activităților educaționale cu copiii: 
 „Piramida alimentară”, 01.02.2022, grupa mică-mijlocie; 

 „Regimul zilei”, 04.02.2022, grupa mică-mijlocie; 

 „Sănătate de la toate”, 23.10.2021, grupa mare-pregătitoare; 
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„Vitamine pentru sănătatea noastră”, 10.01.2022, grupa mare-

pregătitoare. 

 

 

Constatări În instituție copiii au acces și beneficiază de servicii de calitate: 

- de dezvoltare și instruire conform prevederilor Curriculumului 

pentru treptele de vârstă corespunzătoare; 

- de îngrijire: alimentare, somn, supraveghere, monitorizarea 

stării fizice, acordarea de asistență medicală în caz de urgență – 

educație timpurie; 

  Instituția oferă servicii ce țin de monitorizarea permanentă a stării fizice, 

la 

necesitate fiind invitați specialiști din cadrul SAP Cahul pentru a oferi 

asistență profesională copiilor, părinților și personalului didactic. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -  

1,5 

Total standard 3,75 

 

Standard 1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod 

sănătos de viață 

Domeniu: Management 

Indicator 1.3.1. Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănătate și alte instituții cu atribuții 

legale în acest sens în promovarea valorii sănătății fizice și mintale a elevilor/ copiilor, în promovarea 

stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi   Ordinele OLSDÎ cu privire la organizarea vacanțelor cu măsurile de 

securitate; 

 Catalogul școlar, pagina Managementul clasei; 

 Planul anual de activitate al Gimnaziului-grădiniță „C. Stere” 

pentru anul de studii 2021-2022; 

 Planul de activitate al CMI; 

 Planul de activitate al asistentului medical din instituție 

 pentru anul de studii 2021-2022, aprobat de directorul  instituției; 

 Declarații pe propria răspundere a părinților pe perioada de carantină. 

Constatări Documentele programatice ale instituției și ale cadrelor didactice conțin 

activități de colaborare cu familiile și, uneori, serviciile publice de sănătate 

privind promovarea unui mod sănătos de viață în instituție și în comunitate. 

Activitățile proiectate țin preponderent de cadrul instituțional, mar rar 

referindu-se la cadrul comunitar. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională etc.) 

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

Dovezi   Centrul de resurse pentru elevii cu necesități speciale; 
 Activitate instituțională ,,Colegul meu cu bune și cu rele” în cadrul 

proiectului EVA; 
 Ora opțională de Religie în instituție; 
 Chestionar de identificare a cazurilor de violență la nivel de clasă. 

  

Constatări Instituția dispune de resurse materiale și metodologice pentru profilaxia 

problemelor psiho-emoționale ale copiilor. În cadrul instituției activează 
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specialist -  asistentul medical, prezența preotului în instituție.  

Instituția gestionează starea psiho-emoțională a elevilor prin chestionare 

și diverse activități. 

Instituția susține dezvoltarea personalității copilului, a capacităților și a 

aptitudinilor lui spirituale și fizice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -  

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea accesului elevilor/ copiilor la 

programe ce promovează modul sănătos de viață 

Dovezi   Proiectare de lungă durată la Dezvoltare personală, Educație pentru 
sănătate; 

 Proiectarea directorului adjunct pentru educație; 
 Competiții sportive Starturi vesele la învățământ primar și gimnazial; 
 Panouri de promovare a modului sănătos de viață și alimentației 

sănătoase; 

Constatări Instituția realizează activități de promovare/ susținere a modului sănătos 

de viață, de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri, surmenaj, de 

profilaxie a stresului și oferă acces părinților la programe educative în 

acest sens, implicându-i uneori în desemnarea experiențelor valoroase 

legate de sănătate. Formarea cadrelor didactice la nivel local prin 

colaborare cu alți actori educaționali.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -  

1,5 

Total standard 3,75 

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 
 Blocuri sanitare în interior – 

gimnaziu și grădiniță; 
 Sală sportivă spațioasă dotată cu 

echipament; 
 Biblioteca școlară cu un 

calculator și un laptop cu internet 
Wi-Fi; 

 Fiecare elev dispune de spațiu 
suficient: bancă separată; 

 Teren sportiv parțial amenajat; 
 În sala de mese, elevii beneficiază 

de apă caldă și rece; 
 Planurile de evacuare a elevilor 

și personalului în cazuri de 
urgență; 

 Comunicare eficientă cu părinții 
prin rețelele de socializare: 
Messenger, Viber; 

 Organizarea alimentației în 
condiții corespunzătoare la toate 
treptele de școlaritate cu meniuri 
modele; 

 Asistent medical responsabil în 
instituție; 

 Teren de joacă pentru educație 
timpurie; 

 Asigurarea terenului de 
joacă cu pavilioane; 

 Îngrădirea teritoriului 
instituției; 

 Cheltuieli mari pentru 
întreținerea și încălzirea 
spațiilor în timpul 
sezonului rece; 

  Lipsa unui metodist, 
psiholog, logoped în 
instituție. 
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 Orarul de deserviciu al 
diriginților; 

 Registrul de evidență a curățeniei 
și dezinfecției în fiecare clasă; 

 Dotare foarte bună a instituției 
cu produse de igienă și 
dezinfecție; 

 Monitorizarea zilnică a frecvenței, a 

stării de sănătate,  

comportamentului,  curățeniei prin 

Oglinda clasei, Catalogul de 

evidență a frecvenței. 

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

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

[Standardul nu se aplică IET] 

Domeniu: Management 

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

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

asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce țin de 

interesul lor imediat 

Dovezi   În Programul de dezvoltare strategică a instituției sunt proiectate 
scopuri și obiective strategice cu referire la crearea unei imagini 
favorabile a instituției la nivel local, raional și internațional; 

 Alegerea liderului clasei  prin vot secret;  

Constatări Instituția proiectează participarea elevilor la procesul de luare a deciziilor, 

însă mecanismele nu sunt la nivel. Oferă informații oportune ce țin de 

problemele elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,25 

Punctaj acordat: -  

0,25 

 

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    

Constatări În instituție nu există o structură asociativă în anul de studii 2021-2022. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0 

Punctaj acordat: -  

0 

 

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   Reprezentant al elevilor în Consiliul de administrare al instituției; 
 Grupuri de lucru ale claselor și grupelor, cât și ale părinților pe 

rețelele de socializare Viber, Messenger; 
  

Constatări Instituția asigură frecvent  funcționalitatea mijloacelor de comunicare ce 
reflectă opinia liberă a elevilor/copiilor/părinților; 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: -  

0,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
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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   Implicarea elevilor în elaborarea criteriilor de apreciere la diverse 
concursuri școlare: Toamna de aur, Să trăiți, să-nfloriți etc.; 

 Implicarea elevilor la oraganizarea și desfășurarea diverselor activități 

școlare/extrașcolare; 

Constatări Instituția implică frecvent  elevii/copiii în consilierea aspectelor ce țin de 

viața școlară. Încurajează participarea elevilor la diferite concursuri atât 

locale, cât și raionale prin oferirea diplomelor, prin menționarea acestora în 

cadrul careurilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: -  

1 

Total standard 1,75 

 

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

procesul educațional 

Domeniu: Management  

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

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

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

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

Dovezi   Regulamentul de organizare și funcționare a IP Gimnaziul-grădiniță 

,,Constantin Stere”, aprobat la ședința Consiliului profesoral nr 1 din 

15.09.2021; 

 Ordinul nr. 59 din 20.09.2021 cu privire la actualizarea componenței 

Consiliului de Administrație; 

 Delegarea părinților în componența Consiliului de administrație; 

 

Constatări Documentele reglatorii și programatice ale instituției sunt discutate la 

Consiliul profesoral, coordonate cu reprezentanții APL și aprobate la 

Consiliul de administrație. 
Părinții sunt implicați în activitatea instituției prin diferite forme: 

membri ai Consiliului de administrație; 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -  

0,5 

Punctaj acordat: -  

0,5 

 

Indicator 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte ce țin 

interesul elevului/ copilului, și a acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor de 

învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi  Acord de parteneriat cu:  

 Biblioteca publică Chircani; 

 OMF Chircani; 

 Biserica ortodoxă Sfântul Ilie și Toți Sfinții; 

 Asociația Obștească ,,Mesagerii”; 

 Grupul de Acțiune Locală  ,,Valea Halmagei”; 

Colaborări cu: 

 Direcția Situații excepționale Cahul; 

 SAP Cahul; 

 CMAID   Zârnești; 

 Biserica Penticostală ,,Speranța Lumii”; 

 Mitropolia Basarabiei de Sud; 
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 APL de nivelul I și II; 

 Proptopopiatul din Piatra Neamț; 

 Biblioteca Națională pentru copii ,,Ion Creangă” Chișinău; 

Activități comune cu APL: 

 Un pas spre dezvoltare – amenajarea centrului 

satului; 

 Târgul micilor antreprenori; 

 Un arbore pentru dăinuirea noastră – sădirea copacilor lângă biblioteca 

publică; 

Constatări Instituția promovează și valorifică parteneriate cu reprezentanții comunității 

pe aspecte ce țin de interesul copilului cu impact pozitiv în ceea ce privește 

îmbunătățirea condițiilor educaționale pentru e le v i / copii. Se atestă 

acorduri de colaborare cu partenerii educaționali locali, raionali, republicani, 

internaționali. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -  

1 

Punctaj acordat: -  

1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în 

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

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

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

Dovezi   Regulamentul de organizare și funcționare a IP Gimnaziul-grădiniță 

,,Constantin Stere”, aprobat la ședința Consiliului profesoral nr 1 din 

15.09.2021; 

 Ordinul nr.11din 16.09.2021 cu privire la actualizarea componenței 

Consiliului de Administrație; 

 Procese-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație; 
 Mapa cu materiale de la ședințele Consiliului de Administrație; 

 Activități realizate împreună cu părinții, reprezentanții APL în anul de studii 

2021-2022; 

- Ședințe ale Consiliului de administrație, conform planului de activitate/ la 

necesitate. Scopul: asigurarea respectării prevederilor legale de 

organizare și funcționare a instituției; 
 Grupuri pe rețelele de socializare Viber, Messenger, Facebook, formate la nivel 

de clase/grupe; 
 Scrisori de intenție, adresate părinților privind Proiectul tematic planificat 

spre realizare, pentru a informa și permite implicarea acestora ca persoane-

resursă în procesul educațional. 

Constatări Autoritățile publice locale, părinții și un reprezentant din partea elevilor participă 

în cadrul consiliilor de administrație. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -  

1 

Punctaj acordat: -  

2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a comunității la 

elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea 

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

Dovezi   Planul de activitate al Consiliului de administrație pentru anul de 

studii         2021-2022 aprobat la şedinţa Consiliului de administrație, 

proces- verbal , nr. 1 din 10.09.2021; 
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 Recomandări/intervenții din partea părinților pentru completarea 

și îmbunătățirea mediului dezvoltativ din clase/grupe; 

 Ședințe cu părinții pentru consultări în elaborarea documentelor 

programatice ale instituției; 

 Scrisori de intenție, adresate părinților privind Proiectul 

tematic planificat spre realizare, pentru a informa și permite 

implicarea acestora ca persoane-resursă în procesul educațional; 

Constatări Instituția implică periodic părinții și comunitatea în procesul de luare a 

deciiziilor cu privire la educație. Reprezentanții părinților sunt deseori 

implicați în  realizarea activităților planificate ale instituției, mai puțin în 

elaborarea lor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -  

1,5 

Total standard 5 

 

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

societate interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management  

Indicator 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă, 

prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi   Ordinul nr.18 din 16.10.2021 cu privire la procedura de organizare, 

prevenire și intervenție instituțională a angajaților instituției de 

învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare și trafic al 

copilului; 

 Programul de dezvoltare strategică al instituției pentru 2022-2027; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a IP Gimnaziul-grădiniță 

,,Constantin Stere”, aprobat la ședința Consiliului profesoral nr 1 din 

15.09.2021; 

 Fișele de post ale angajaților conțin prevederi privind egalitatea de 

șanse și respectarea individualității fiecărui copil ce frecventează 

unitatea de învățământ; 
 Registrul de asistență la ore/activități, completate de directorul 

instituției; 
 Activități de promovare a egalității de gen în cadrul proiectului EVA; 

 

Constatări Administrația instituției promovează prin activitățile educaționale 

organizate și desfășurate la nivel de instituție respectul față de diversitatea 

culturală și creează oportunități și șanse egale de integrare în mediul 

educațional a tuturor copiilor. Planul de activitate al instituției pentru anul 

de studii 2021-2022 nu conține obiective/ prevederi referitoare la 

promovarea respectului față de diversitatea culturală, lingvistică, 

religioasă.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: -  

0,5 

 

Indicator 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, 

religioase și de valorificare a multiculturalității în toate documentele și în activitățile desfășurate în 

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi   Fișa de analiză a activității ,,Colegul meu cu bune și cu rele” în cadrul 

proiectului EVA; 

 Registrul de evidență a sesizărilor cazurilor de ANET; 
 Raportul privind evidența sesizărilor cazurilor de ANET; 
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 Prevederile din Fișele de post, privind egalitatea de șanse și 

respectarea individualității fiecărui copil ce frecventează unitatea de 

învățământ; 

 Colaborare cu biserica ortodoxă, baptistă, penticostală 

Constatări În localitate se constată o omogenitate relativă etnică.  

Planurile anuale de activitate ale instituției conțin activități de   

monitorizare cu privire la dezvoltarea personală, emoțională și socială a 

copilului. În procesul educaţional se promovează cunoaşterea şi 

respectarea valorilor naţionale şi ale celorlalte etnii. Instituţia asigură, în 

egală măsură, oportunităţi de dezvoltare tuturor copiilor, indiferent de 

gen, 

etnie, religie sau statut socio-economic. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -  

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

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

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

Dovezi   Centrul de resurse pentru educația incluzivă; 

 Procesul verbal nr. 2 al ședinței Consiliului administrativ 

,,Aprobarea Planului de acţiuni de prevenire /intervenţie în cazuri 

de ANET pentru anul de studii 2021-2022”; 

 Activități integrate realizate cu elevii/copiii în scopul identificării și 

evitării     stereotipurilor și prejudecăților: 

- „Colegul meu cu bune și cu rele”, 13.05.2022, treapta primară și 

gimnazială; 

-  „Sunt copil ca fiecare” 20.01.2022, grupa mică-mijlocie; 

 „Cine îți sunt prietenii?”, 27.09.2021, grupa mare-pregătitoare. 

Constatări Instituția creează condiții tipice pentru respectarea diversității și valorifică 

intens capacitatea de socializare a copiilor și resursele de identificare și 

evitare a stereotipurilor și prejudecăților. Instituția creează condiții pentru 

abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/copil, indiferent de 

apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă. Se atestă planificate un 

număr variat de activități integrate de promovare a valorilor naționale, de 

e v i t a r e  a stereotipurilor și prejudecăților. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -  

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor/ 

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

interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi   Proiecte didactice care promovează valorile naţionale, interculturale, 
democratice: 

- Concurs „Toamna de aur”, octombrie 2021, responsabil Burlacu, 

director adjunct; 

- Concurs raional „Grigore Vieru – poet național” locul III, oprea 

Adelina, cl. IV; 

- Concurs raional „Grigore Vieru – poet național”, diplome de 

participare pentru Ciobanu Rebeca, cl.I, Goropceanu Gabriel, 

cl.II, Taragan Mădălina, cl. III; 
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- Concurs raional ,,Nicolae Dabija – in memoriam” Grigore 

Andreea, cl. VII – diplomă; 

- Concurs raional ,,Живая класика”, Onuță Alina, cl. IX, Fiodor 

Anastasia, cl. VIII – diplome de participare; 

 Expoziții: 

- „Micii bucătari”, 13.12.2021 grupa mare-pregătitoare;  

- „Un mărțișor, un dar pentru tine”, responsabili – diriginții 

claselor I-IX,  martie  2022; 

- „Expoziție Pascală”, 16.05- 19.05.2022, responsabil– Hmeli 

Anastasia; 

 Activități integrate la domeniul „Eu, familia și societatea” la 

Dezvoltare personală, Educație pentru societate: 

- „Discuții despre importanța și necesitatea respectării regulilor 

de conduită civilizată: Cuvinte de politețe – cuvinte magice”; 

 Activități extracurriculare: 

- Universul muzical, cl. V-VIII, profesor Grigore Marin; 

- Holocaustul – crimă împotriva umanității, cl. VIII-IX, profesor 

Hmeli Sorin; 

 Dramatizare ,,Pâine de la iepure” cu participarea poetului Iulian Filip, 

autorul cărții pentru copii, dramatizat și regizat de Grigore Elena; elevi 

și copii implicați din toate treptele de școlarizare 

Constatări Instituția planifică și desfășoară activități curriculare și extracurriculare 

cu caracter democratic, național, etnic și spiritual ce pun în evidență 

conviețuirea armonioasă în societate de nivel local, raional, chiar și 

național. .  

 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

2 

Total standard 4,75 

 

Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 
 Realizarea activităților de 

voluntariat la nivel de instituție și 
localitate; 

 Activități extracurriculare la local, 
raional, chiar și național; 

 Crearea posibilităților de exprimare 
a opiniilor prin grupurile de lucru pe 
rețelele de socializare; 

  

 Absența  Consiliului 

elevilor; 

 

 

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 de dezvoltare al instituției pentru anii 2022-2027. Obiectiv 

strategic: Asigurarea accesului tuturor copiilor (eliminarea oricărei 

discriminări) la serviciile educaționale oferite de instituție; 
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 Planul de activitate al Gimnaziului-grădiniță ,,C. Stere” pentru anul 

de studii 2021- 2022. Obiectivul 3: Respectarea politicilor și 

practicilor incluzive nediscriminatorii, diferențelor individualizate 

ale copiilor; 
 Centrul de resurse pentru educație incluzivă dotat cu echipament 

necesar; 
 Existența în instituție a CMI care vizează copiii/elevii în situație de 

risc; 
 Instruiri periodice organizate de SAP din cadrul DI Cahul; 
 cursul online „Formarea competențelor profesionale ale cadrelor 

didactice de sprijin și ale psihopedagogilor” perioada 12.04-
12.05.2022 

 Participarea la trainingul- sesiune de supervizare ,,Medierea 

conflictelor. Asigurarea securității psihologice în instituțiile de 

învățământ prin asistența cazurilor mai puțin grave de violență” – 

15.04.2022; 

 Participare în cadrul activității de supervizare ,,Aplicarea medierii 

în practica psihologului școlar” – 05.05.2022; 

  

Constatări Planul de dezvoltare și Planul de activitate al instituției este elaborat în 

conformitate cu politicile statului cu privire la educația incluzivă și 

reflectă aspecte legate de promovarea atitudinii tolerante față de copiii cu 

CES, de asigurare a serviciilor de sprijin, de formare continuă a cadrelor 

didactice. În instituție nu este cadru de sprijin, funcțiile acestuia sunt 

preluate de către educator în grupa mare-preșcolară (un copil cu CES). 

Cadrele didactice  de la treapta primară și gimnazială țin cont de 

necesitățile moral-psihologice ale discipolilor, adaptând procesul 

didactic la particularitățile de vârstă ale elevilor. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -  

1,5 

 

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

procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin pentru 

copiii cu CES 

Dovezi   Planul de strategic de dezvoltare al Gimnaziului-grădiniță 

,,Constantin Stere” pentru 2022- 2024,: Viziunea și Misiunea 

instituției; 

 Prevederile Regulamentul de organizare și funcționare a IP Gimnaziul-

grădiniță ,,Constantin Stere”, aprobat la ședința Consiliului profesoral 

nr 1 din 15.09.2021; 

 Numărul de copii cu CES îmatriculați –2021-2022 – 1 copil; 
 Serviciile de educaţie incluzivă create în instituţie pentru copii cu 

CES: CMI, ,                   asistent medical, educator, asistent social, serviciul 

psihologic la nivel de SAP Cahul; 

 Raportul SAP cu recomandări de lucru pentru copilul cu CES; 

 Centrul de resurse pentru educația incluzivă este funcțional, dotat cu 

mobilier și echipament necesar activităților;  

 CREI  destinat tuturor copiilor, dar, în special, celor în situații de risc, 

cu manifestări psihoemoționale și comportamentale. 

Constatări Administrația instituției prevede în planurile strategice și operaționale 

obiective și activități specifice de aplicare a politicii statului cu privire la 

educația incluzivă. Planul de activitate al CMI prevede implementarea 
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actelor normative cu referință la educația incluzivă. Instituția dispune în 

măsură suficientă de personal: asistent medical, poate apela la serviciul 

psihologic, la necesitate, asistentul social comunitar. Instituția are o 

colaborare sistematică cu instituțiile implicate în acordarea asistenței 

psihopedagogice copiilor cu cerințe educaționale speciale și a copiilor în 

situații de risc. 

 

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   Cartea de ordine de bază a ordinelor de înmatriculare, 

exmatriculare, transferarea copiilor din clasă în clasă; 

 Registrul privind evidența copiilor 0-7 ani din localitate; 
 Registrul de evidență a copiilor de 7-16 ani din localitate; 
 Registrul de evidență a rapoartelor de evaluare complexă de la SAP; 
 Registrul cu dosarele elevilor/copiilor înmatriculați în instituție; 
 Cererile de înscriere a copiilor; 
 Baza de date privind copiii din Gimnaziul-grădiniță – nivel primar și 

gimnazial, responsabil – Sinegur Olga ; 

 Baza de date privind copiii din Gimnaziul-grădiniță – nivel educație 

timpurie, responsabil – Onuță Viorica; 

Constatări În instituție există și se complectează permanent baza de date a copiilor 

din comunitate, inclusiv a celor cu CES, se elaborează acte/raporte  privind 

evoluția  demografică. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

2 

 

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

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

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi    Rapoartele de activitate ale cadrelor didactice și rezultatele    evaluării 

finale ale copiilor privind nivelul de pregătire pentru școală si 

înscrierea în clasa I; 

 Ordinul nr.12 din 16.09.2021 cu privire la actualizarea componenței 

Comisiei  multidisciplinare intrașcolare CMI; 

 Dosarul personal al copilului cu CES. 
 Registrul proceselor-verbale ale Comisiei multidisciplinare 

intrașcolare; 

  

Constatări Instituția monitorizează progresul și dezvoltarea fiecărui copil, crează 

condiții pentru dezvoltarea capacităților cognitive, abilităților emoționale și 

asigură activitatea comisiei multifuncționale intrașcolare. Instituția asigură 

servicii de educaţie incluzivă. În anul de studii 2021-2022, în baza 

rezultatelor analizei dosarelor medicale și a observării pedagogice directe a 

fost identificat un copil cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

1 
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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   Fişe de monitorizare privind progresul şi dezvoltarea copiilor cu 
CES; 

 Lucrările realizate de copii cu nevoi speciale; 

 Ordinul nr. 13 din 22.09.2021 cu privire la aprobarea PEI pentru 

copilul                cu CES din instituție; 

 Raportul de evaluare complexă a dezvoltării copilului; 
 Asigurarea instituției cu cabinet medical; 

 Registrul proceselor-verbale ale Comisiei multidisciplinare; 

 Asigurarea instituției cu cabinet medical dotat cu ustensilele și 

materialele necesare; 

 Instruiri periodice organizate de SAP din cadrul DIG Cahul; 

 

Constatări Procesul educațional se desfășoară în corespundere cu particularitățile și 

nevoile specifice ale copiilor. În anul de studii 2021-2022 în baza 

rezultatelor analizei dosarelor medicale și a observării pedagogice directe 

a fost identificat un copil cu CES. Cadrele didactice din instituție au fost 

formate cu privire la: adaptările curriculare în contextul educației 

incluzive, 

elaborarea PEI și a Raportului de evaluare complexă a dezvoltării copilului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

2 

Total standard 7,5 

 

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

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 

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

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

Dovezi   Ordinul nr. 33 din 21.01.2022 cu privire la aplicarea Instrucțiunii 

privind  mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, 

evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime ale 

violenței, neglijării, exploatării și traficului; 

 Prevederile Regulamentului intern de organizare și funcționare al 

instituției,  privind asigurarea condițiilor sigure pentru copii; 

 Procesul-verbal nr. 02 din 15.10.2021 al ședinței Consiliului de 

administrație cu privire la informarea angajaţilor instituţiei cu 

următoarele documente: 

- Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a 

lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, 

neglijare, trafic al copilului, Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 77 

din 22 februarie 2013; 

- Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională 

şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar  în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului, Ordinul Ministerului Educaţiei nr.1049 din 10 octombrie 

2014; 

 Contratele individuale de muncă semnate de angajaţi în care se 

stipulează obligațiunea de a sesiza toate cazurile de violență; 

 Fișele post ale angajaților. 
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Constatări În documentele de planificare a instituției sunt reflectate mecanisme de 

identificare a formelor de discriminare. Planul de activitate al Consiliului de 

administrație prevede discutarea subiectelor ce țin de implementarea  noilor 

forme de colaborare cu familia în vederea prevenirii abuzului. Fișele de post 

ale angajaților conțin stipulări privind obligativitatea sesizării cazurilor de 

violență, neglijare, și trafic al copilului. Administrația instituției     organizează 

ședințe de informare a tuturor angajaților instituției privind procedura de 

identificare, înregistrare și evaluare inițială a cazurilor suspecte de violență, 

neglijare, exploatare și trafic al copilului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

1 

 

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

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

copiilor cu CES 

Dovezi   Planul strategic de dezvoltare al instituției, Obiectiv strategic: 

Asigurarea accesului tuturor copiilor (eliminarea oricărei 

discriminări) la serviciile educaționale oferite de instituție; 

 Fișele post ale angajaților; 
 Dovezi de formare a cadrelor didactice la capitolul Educație Incluzivă: 

- Cursul  de formare online „Formarea competențelor profesionale 
ale cadrelor didactice de sprijin și ale psihopedagogilor” perioada 
12.04-12.05.2022 

- Participarea la trainingul- sesiune de supervizare ,,Medierea 

conflictelor. Asigurarea securității psihologice în instituțiile de 

învățământ prin asistența cazurilor mai puțin grave de violență” – 

15.04.2022; 

- Participare în cadrul activității de supervizare ,,Aplicarea medierii 

în practica psihologului școlar” – 05.05.2022; 

Constatări În planurile stategige și operaționale ale instituției, există activități care 

au ca țintă EI și nevoile copiilor cu CES. Instituția implică, preponderent, 

personalul instituției în acțiuni de identificare și combatere a discriminării 

și marginalizării,  diseminând frecvent informații în acest sens. Pentru 

copiii cu CES procesul educațional este realizat în baza programelor 

individualizate, adaptate la necesitățile copilului, ținând cont de 

recomandările formulate de SAP în rezultatele evaluării complexe. Fișele 

de post ale angajaților conțin stipulări privind obligativitatea sesizării 

cazurilor de ANET. În instituție se duce evidența copiilor din familii social- 

Vulnerabile și a celor în situație de risc. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: - 

2  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

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

Dovezi   Ordinul nr. 33 din 21.01.2021 cu privire la punerea în aplicare a 

Instrucțiunii privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea asistența și monitorizarea 

copiilor victime și potențiale victime ale violenței, negligării, 

expoatării și traficului copilului; 

 Registrul de sesizare a cazurilor de abuz, negijare și trafic al copiilor; 
 Ordin de numire a persoanei responsabile de cazurile ANET – Reguș 
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Olesea; 
 Fişe post elaborate cu modificările necesare ce ţin de mecanisme de 

identificare şi combatere a oricăror forme de discriminare şi de 
respectare a diferenţelor individuale;  

 Posterul ,,Comunitatea mea are grijă de mine” 

Constatări Instituția asigură respectarea diferențelor individuale prin aplicarea 

procedurilor de prevenire, identificare, semnalare, evaluare și 

soluționare a situațiilor de discriminare și informarea personalului și 

reprezentanților legali ai copiilor. În instituție funcționează Comisia 

multidisciplinară intrașcolară, Persoana responsabilă de ANET,   care au 

menirea de a asigura respectarea și identificarea procedurilor 

menționate mai sus. Fișele de post ale angajaților conțin aspecte ce 

vizează asigurarea respectării diferențelor individuale de către angajați și 

obligativitatea sesizării cazurilor de violență, 

neglijare, exploatare și trafic al copilului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -  

1 

Punctaj acordat: -  

1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

respectării individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi   PEI pentru copilul cu CES din grupa mare-pregătitoare; 

 Fișele de observare și monitorizare a progreselor copiilor elaborate 

în conformitate cu Standardele de învățare și dezvoltare a copiilor; 

 Tabele generalizatoare de evaluare inițială și finală a copiilor per 

grupe, conform SÎDC pentru anul de studii 2021-2022; 

 Fișele de observare și monitorizare a progreselor copiilor elaborate 

în conformitate cu Standardele de învățare și dezvoltare a copiilor; 

 Fișe de lucru individualizat elaborate și aplicate copiluli cu CES; 

 Procesul educațional la treapta primară și gimnazială adaptat după 

necesitățile elevilot din grupurile de risc: deficit de atenție/hiperactivi, 

copii din familii cu situație moral-psihologică instabilă, familii cu 

părinți aflați în divorț, copii din familii social-orfani etc; 

  

Constatări Instituția aplică eficient curriculumul prin diverse activități de cunoaștere, 

mecanisme de susținere a individualității și tratării valorice a fiecăruia. 

Instituția monitorizează sistematic progresul și dezvoltarea fiecărui copil și 

asigură funcționalitatea CMI. Evaluarea copiilor se realizează conform 

metodologiei de evaluare a copiilor în baza SÎDC, utilizând fișa individuală 

de monitorizare a dezvoltării copilului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -  

1,5 

 

Indicator 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor 

individuale și de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză 

Dovezi   Ore tematice la lecțiile de Dezvoltare personală, Educație pentru 

societate care vizează 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; 

 Rezultatele evaluării finale a copiilor de 6-7 ani în baza SÎDC pentru 
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anul de studii 2020-20221, care țin de respectarea individualității: 

 

 Caietele de observări, completate de către cadrele didactice, despre 

progresul, stagnarea sau regresul copiilor. 

Constatări Instituția monitorizează recunoașterea de către copii a situațiilor de 

nerespectare a diferențelor individuale, de discriminare și manifestare a 

capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză. Instituția organizează 

frecvent activități educaționale îndreptate spre recunoașterea de către copii 

a situațiilor de discriminare și a cazurilor de nerespectare a diferențelor 

individuale și informează despre necesitatea de a le prezenta la momentul 

potrivit. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75  

Total standard 6,25 

 

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

Domeniu: Management 

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

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

noi 

Dovezi   Planul de strategic de dezvoltare al Gimnaziului-grădiniță 

,,Constantin Stere” pentru 2022- 2027,: Viziunea și Misiunea 

instituției; 

 Fișa de autoevaluare a pregătirii instituției prezentată DGÎ, CSP și 

CR  la deschiderea noului an școlar;                      

 Registrul de evidență a bunurilor materiale; 
 Lucrări de dotare, amenajare realizate: 

- Teren de joacă pentru copiii de vârstă preșcolară; 
- Procurarea unei căsuțe ,,Castelul dragonului” pentru interior – 

educație timpurie; 
- Toți copiii din instituție au beneficiat de masă caldă; 

 Dotarea instituției cu mobilier: bănci+scaune de o persoană; 

  

Constatări Resursele instituționale disponibile asigură în măsură suficientă  un mediu 

accesibil și sigur pentru fiecare copil, inclusiv cu CES. Aceste resurse sunt 

înnoite, conform planului strategic/ operational și sumelor financiare 

disponibile.  

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: -  

1 

 

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

datele de interes public 

Dovezi   Regulamentul intern de organizare și funcționare al instituției; 

 Fișele de post ale angajaților conțin prevederi privind asigurarea 

protecției datelor și informațiilor cu caracter personal al copiilor, 

părinților și personalului instituției; 
 Declarații pe propria răspundere ale părinților; 

  

Constatări Regulamentul de organizare și funcționare al instituției prevede 

obligativitatea angajatului de a asigura confidențialitatea și securitatea 

informației care conține date cu caracter personal, în conformitate cu 

legislația în vigoare. În Fișa postului angajaților sunt stipulate prevederi 
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privind asigurarea protecției datelor cu caracter personal. Administrația 

instituției asigură confidențialitatea și securitatea informației care conține 

date cu caracter personal în conformitate cu legislația în domeniul 

protecției datelor cu caracter personal. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a 

spațiilor dotate, conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin 

Dovezi   Adaptări ale clădirii/ teritoriului (spații le ducaționale accesibile, 

trotuare largi); 

 Săli de grupă dotate cu mobilier care corespunde vârstei copiilor 

și   Standardelor minime de dotare a instituțiilor școlare și a  IET, 

aprobate prin Ordinul MECC nr.253 din 11.10.2017; 

 Cabinetul medical dotat cu minimul necesar, inclusiv 

medicamente de  primă necesitate; 

 Registrul de dotare a bunurilor materiale din instituție; 

 Centrul de resurse pentru educația incluzivă amenajat și dotat cu 

mobilier și utilaj necesar pentru funcționare; 

 Sală de sport, dotată cu inventarul necesar în  proporție de 80%; 
 Spații largi pentru numărul relativ mic de copii; 
 Teren sportiv amenajat pentru lecții și activități sportive în aer  

liber; 

 Teren de joacă dotat cu utilaj modern pentru copiii de vârstă 

preșcolară. 

Constatări Instituția deține spații amenajate în conformitate cu nevoile generale și 

speciale ale copiilor și oferă un mediu accesibil pentru integrarea tuturor 

copiilor: cabinet medical, blocuri sanitare adaptate, sală de grupă dotată 

cu 

materiale în proporție de 80%, teren de joacă amenajat etc. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -  

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor 

Dovezi   Panouri tematice în toate sălile de clasă; 

 Panouri informaționale în  grupele de copii, ajustate vârstei copiilor: 

„Eu astăzi sunt aici”, „Dispoziția mea”, „Afișiere pentru părinți”, 

„Calendarul  naturii”, „Mesajul zilei”, „Harta emoțiilor”, „Panoul 

sănătății”, „Meniul zilei”, „Matematica”, „Trenulețul aniversar”, 

„Regulile grupei”, „Bunele  maniere”, „Moldova Plai natal”, 

„Creația copiilor”, „Ungherașul deserviciului”; 
 Registrul  asistărilor la activitățile didactice din instituție; 
 Fișe de asistență la activități; 
 Dotare TIC: proiector - 2, calculatoare/laptopuri - 20, imprimante - , 

rețea internet, copiator - 2,  ecran pentru proiector -1; 

 Grupuri create prin intermediul aplicației Viber, Messenger, Facebook 

pentru comunicarea cu părinții. 

Constatări În instituție se valorifică mijloacele de învățământ disponibile.  

Mijloacele TIC aflate la dispoziția instituției nu asigură desfășurarea 

instruirii la distanță pentrutoți elevii/cadrele didactice.         
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Se atestă lipsa materialelor necesare pentru desfășurarea activității 

educaționale a centrelor de activitate în proporție de 20%, conform cerințelor 

Standardelor minime de dotare a IET. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -  

1,5 

Total standard 5 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 
 Instituția se află într-o clădire 

standartizată cu spații largi, 
bine iluminate și cu o  
amplasare reușită în cadrul 
localității; 

 Spațiile, utilajele, mobilierul 
aflate în dotarea instituției sunt 
bine păstrate și îngrijite;  

 Instituția este susținută de către 

parteneri în crearea unui mediu 

accesibil și favorabil procesului 

educațional prin implementarea 

de proiecte, donații etc. 

  

 Dotarea insuficientă a 

instituției cu mijloace și 

TIC; 

 Lipsa materialelor 

necesare pentru 

desfășurarea activității        

educaționale a centrelor 

de activitate în proporție 

de 20%, conform 
cerințelor Standardelor 
minime de dotare a IET; 
 Buget limitat pentru 

dotarea/amenajarea 
instituției; 

 

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   Fișele de post ale cadrelor didactice, personalului; 

 Regulamentul intern ; 

 Portofoliile Comisiilor Metodice; 

 Program de dezvoltare strategică 2022-2027; 

 Portofoliile cadrelor didactice; 

 Dosarele de atestare ale cadrelor didactice; 

 Proiectele de lungă durată, discutate și aprobate în cadrul comisiilor 

metodice; 

 Planul anual al instituției pentru anul de studii 2021-2022;  

 Plan de activitate a directorului adjunct pentru anul 2021- 2022; 

 Certificatele de la formare continuă ale cadrelor didactice; 

 Lista de control cu referire la potențialul didactic din instituție; 
 Cabinetul de informatică reamenajat; 

 Bibliotecă dotată cu calculator, imprimantă și proiector; 

  

Constatări Administrația instituției planifică în Planul de dezvoltare instituțională și 

în Planul de activitate acțiuni ce vizează formarea continuă a cadrelor 

didactice și de dotare a instituției cu materiale curriculare/ didactice, 

tehnică informațională, echipamente, utilaje etc., necesare pentru 

asigurarea unui proces educațional de calitate. Toate cadrele didactice au 

fost antrenate pe parcursul anilor 2021-2022 în activități de formare 

continuă. Pentru realizarea unui proces educațional de calitate, instituția 

utilizează mecanisme de monitorizare a eficienței educaționale prin 
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evaluarea cadrelor didactice în baza Standardelor naționale pentru cadrele 

didactice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: -  

1 

 

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   Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022 ; 

 Fișe de asistență la orele publice; 

 Ședințele operative în prima zi din săptămână; 

 Portofoliile cu procesele verbale ale comisiilor metodice; 

 Dosarele de atestare ale cadrelor didactice; 

 Registrul cu procesele verbale ale Consiliului Profesoral; 

  

Constatări Activităţile strategice planificate în Programul de dezvoltare al instituției 

oferă informaţii despre activităţile majore proiectate pentru atingerea 

obiectivelor, perioada de timp, indicatori de performanță, persoanele 

responsabile și resursele necesare. Instituția realizează eficient și aproape 

integral programele și activitățile planificate în Programul de dezvoltare 

al instituției. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

2 

 

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

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

mecanismelor de monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de 

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi   Organigrama structurală și funcțională a instituției; 
 Registrul de procese-verbale ale ședințelor Consiliului profesoral; 

 Planul de activitate al Consiliului Administrativ; 

 Planul de activitate al Consiliului Metodic; 

 Planul Comisiei multidisciplinare intrașcolare; 

 Planul Comisiei de Evaluare Internă și Atestare; 

 Planurile Comisiilor Metodice; 

 Ședințele cu părinții; 

 Rețelele de socializare: Viber și Messenger; 

 Panourile informative din grădiniță; 

  

Constatări Activitatea realizată de către instituție este prezentată la ședința comună a 

Consiliului pedagogic și Consiliului de administrație. În instituție se 

asigură modul transparent, democratic și echitabil al activităților 

consiliilor.  

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

2 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Dovezi   Terenul de joacă pentru copiii de grădiniță instalat în curtea instituției, 

proiect realizat cu ajutorul AO ,,Mesagerii”, APL, DGÎ Cahul; 

 Act de donație BCCE Penticostală ,,Speranța Lumii”: 
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- 57 de bănci pentru clasele primare; 

- 41 de scaune școlare; 

- 3 saltele pentru sala de sport; 

 Act de predare- primire: Materiale didactice: hărți, planșe, colecție de 

minerale, eprubete, modele de ochi, inimă, cavitate bucală etc. în 

valoare de 6570 de lei, donate de DGÎ Cahul 
 Act de donație de către Asociația Obștească CMIAID, Zârnești: 

- 4 Găleți cu mop; 

- 200 de bucăți de Spray antibacterial în valoare de1466 de le); 

- 9 kg  de măști de protecție de unică folosință în valoatre de 3721 de 

lei; 

- 12 kg de detergent de rufe  în valoare de 1685 de lei; 

- 79 de kg de săpun pentru mâini în valoare de 7357 de lei; 

-  42 de kg de detergenți/ dezinfectanți ( pentru spălarea podelelor) în 

valoare de 1306 lei 
 Jucării de pluș pentru copiii de grădiniță, donate de Preotul Paul 

Gheorghiță, Parohia Lipia 2, Arhiepiscopia Buzăului, România; 
 27 de elevi alimentați cu micul dejun în valoare de 10.729 de lei dintre 

care 8200 donație din partea Preotului Nicolae Telpiz din Torino, 
Arhiepiscopia din Italia, și 2529 din partea CMIAID, Zîrnești 

 6 scaune pentru cabinetul metodic în valoare de 1860 de lei, donație 
din partea diasporei; 

 Factură pentru Dulap într-o sală de clasă din bugetul instituției; 
 Bon de plată pentru Margina scenei îmbrăcată cu covor verde și colțar 

în valoare de 2835 de lei, donație făcută de Preotul Valentin Tofan, 
protopop de  Piatra Neamț Arhiepiscopia Iașilor, România; 

 Factură pentru Tensiometru mecanic profesional, cumpărat din bugetul 
instituției 

 Cartuș pentru imprimantă și rechizite școlare, donate de Viorica Tanasă, 

Italia; 

 Factura cu medicamentele procurate 

Constatări Instituția anul acesta a  beneficiat de donații datorită parteneriatelor. 

Se atestă lipsa pavilioanelor pe   terenul de joacă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -  

1,5 

 

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

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

curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

Dovezi   Terenul de joc pentru copiii de grădiniță instalat în curtea 
instituției, proiect realizat cu ajutorul AO ,,Mesagerii”, APL, DGÎ 
Cahul; 

 Act de donație BCCE Penticostală ,,Speranța Lumii”: 
 57 de bănci pentru clasele primare; 
 41 de scaune școlare; 
 3 saltele pentru sala de sport; 
 Act de predare- primire: Materiale didactice: hărți, planșe, colecție 

de minerale, eprubete, modele de ochi, inimă, cavitate bucală etc. în 
valoare de 6570 de lei, donate de DGÎ Cahul 

 Act de donație de către Asociația Obștească CMIAID, Zârnești: 
 4 Găleți cu mop; 
 200 de bucăți de Spray antibacterial în valoare de1466 de le); 
 9 kg  de măști de protecție de unică folosință în valoatre de 3721 de 

lei; 
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 12 kg de detergent de rufe  în valoare de 1685 de lei; 
 79 de kg de săpun pentru mâini în valoare de 7357 de lei; 
  42 de kg de detergenți/ dezinfectanți ( pentru spălarea podelelor) în 

valoare de 1306 lei 
 Jucării de pluș pentru copiii de grădiniță, donate de Preotul Paul 

Gheorghiță, Parohia Lipia 2, Arhiepiscopia Buzăului, România; 
 27 de elevi alimentați cu micul dejun în valoare de 10.729 de lei 

dintre care 8200 donație din partea Preotului Nicolae Telpiz din 
Torino, Arhiepiscopia din Italia, și 2529 din partea CMIAID, 
Zîrnești 

 6 scaune pentru cabinetul metodic în valoare de 1860 de lei, donație 
din partea diasporei 

 Factură pentru Dulap într-o sală de clasă din bugetul instituției; 
 Bon de plată pentru Margina scenei îmbrăcată cu covor verde și 

colțar în valoare de 2835 de lei, donație făcută de Preotul Valentin 
Tofan, protopop de  Piatra Neamț Arhiepiscopia Iașilor, România; 

 Factură pentru Tensiometru mecanic profesional, cumpărat din 
bugetul instituției 

 Cartuș pentru imprimantă și rechizite școlare, donate de Viorica 

Tanasă, Italia; 

Constatări Instituția dispune  de echipamente, materiale curriculare, necesare pentru 

realizarea Curriculumului pentru educația timpurie. Sălile de grupă sunt 

dotate cu materiale în corespundere cu parametrii sanitaro- igienici, cu 

cerințele de securitate și parțial, cu cerințele de dotare cu materiale conform 

SMDIET. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

2 

 

Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice 

(eventual titluri științifice), pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în 

vigoare 

Dovezi   Registrul de evidenţă a cadrelor didactice şi de conducere din instituţie 

(2021-2022); 

 Dosarele personale ale angajaţilor cu dovezi privind angajarea, 

promovarea, pregătirea de specialitate conform prevederilor 

normativelor în vigoare, pentru anii de studii 2021-2022; 

 Ordinile de confirmare/conferire la gradul doi a 4 cadre didactice în 

anul de învățământ 2021- 2022 

  

Constatări Conform statelor de personal în Gimnaziu -grădinița ,,C. Stere”, activează 

17 cadre didactice. Din numărul total de cadre didactice, 100% dețin studii 

pedagogice. Instituția este asigurată cu personal în proporție de 100%. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

permise de cadrul normativ 

Dovezi   Proiectele de lungă durată pe anul studii 2021-2022; 
 Proiectarea zilnică a cadrelor didactice; 
 Cataloagele școlare pe anul de studii 2021- 2022 
 Fișele de observare și monitorizare a progreselor copiilor, elaborate 
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în conformitate cu Standardele de învățare și dezvoltare a copiilor; 

 Portofoliile copiilor de grădiniță; 
 

Constatări Instituția aplică Curriculumul pentru educație timpurie/gimnaziu în 

proiectarea, organizarea și desfășurarea demersului educaţional cu copiii. 

Proiectele didactice, elaborate de către cadrele didactice demonstrează 

realizarea conexiunii dintre competenţele specifice, unitățile de 

competență și activitățile de învățare planificate.  

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

- 1 

Punctaj acordat: 

2 

Total standard 11,5 

 

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   Procesele verbale din portofoliile comisiilor metodice; 

 Procesele verbale ale consiliului profesoral; 

 Ore publice: 

 Activitate la matematică în grupa pregătitoare ,, O călătorie în lumea 

cifrelor”, educator Burlacu Nina; 

 ,, Figurile geometrice”, clasa a III-a, învățător Goropceanu Tatiana; 

 ,,Adunarea cu numerele 6,7,8,9”. Recapitulare, clasa I, învățător 

Reguș Olesea; 

 ,,Textul nonliterar ,informativ”, clasa a II-a, învățător Popa 

Parascovia; 

 Ore publice on-line: 

- „Opera elementele operei”, clasa a VII-a, profesor Grigore Marin 

- ,,Muzica polifonică”, clasa a VIII-a, profesor Grigore Marin 

- ,,Germania în perioada postbelică”, clasa a IX-a, profesor Hmeli 

Sorin; 

- ,,SUA în perioada anilor 1850 – 1914”, clasa a VIII-a, profesor 

Hmeli Sorin; 

 Activități extracurriculare: 

- Ziua profesorului, organizată de elevii clasei a IX-a în colaborare 

cu Biblioteca Publică Teritorială Chircani,diriginte responsabil 

Pădure Ecaterina; 

- Concurs „Toamna de aur”, 28.10.2021, gimnaziu; 

- „Vine, vine Anul Nou”, 27,12.2021, ambele grupe, responsabili- 

conducătorul muzical Crețu Lilia și educatorii:Brancovici 

Efrosinia și Onuță Viorica ; 

- ,,Nicolae Dabija- în memoriam”, clasa VI, VII, IX, responsabil 

Grigore Elena , profesor de limbă și literatură română și Curjos 

Diana, bibliotecar; 

- Revelion 2022, gimnaziu 

- Concurs -online ,,Grigore Vieru- poet național, februarie, clasele 

primare, responsabili toți învățătorii din clasele primare și Curjos 

Diana, bibliotecar; 

- Serbare de 1 Martie, prezentată de clasele primare, responsabil 

Goropceanu Tatiana; 

- Serbare ,,O mamă, dulce mamă..”, prezentată de clasele 
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gimnaziale; 

- „Mamei primăvara-n dar”, 03.03.2022, ambele grupe, 32 de copii; 

- ,,Holocaust- crimă împotriva umanității” , clasa a VIII, IX, 

profesor Hmeli Sorin; 

- ,,Univers muzical” clasa a VII-a și a VIII-a, profesor Grigore 

Marin; 

- ,,Pâine de la iepure”, toate treptele de școlarizare, profesor 

Grigore Elena; 

- ,,Colegul meu cu bune și cu rele”, clasele I-IX, diriginții claselor, 

responsabil Grigore Elena;50 de elevi implicați din clasele 

primare și gimnaziale; 

- ,,Starturi vesele” în clasele primare, 26 de elevi , învățător Chistol 

Taisia; 

- ,,Starturi vesele”, clasele gimnaziale, 27 de elevi, profesor Mazîlu 

Petru; 

 

Constatări Administrația instituției monitorizează sistematic realizarea 

curriculumului, prin organizarea activităților metodologice din instituție în 

scopul realizării eficiente a curriculumului. Nu se atestă decizii, ordine cu 

privire la rezultatele unor controale 

realizate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

1 

 

Indicator 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de 

recrutare și de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale, 

instituționale și naționale 

Dovezi   Planul de formare continuă a cadrelor didactice , 2020-2021; 

 Certificatele de formare continuă; 

  Lista cadrelor didactice solicitante de grad didactic pentru anul de 

studii 2020-2021; 

  

Constatări Administrația instituției planifică și implică sistematic cadrele didactice în 

programe de formare/ dezvoltare profesională. În Planul de activitate al 

instituției sunt planificate acțiuni de implicare a personalului didactic în 

activități de dezvoltare profesională realizate de către OLSDÎ și directorul 

instituției. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: - 

1  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi   Asigurarea cu personal 100%; 
 Lista de inventariere a bunurilor materiale; 
 Schema de încadrare a personalului din instituție; 
 Asigurarea centrelor educaționale cu materiale în proporție de - 75%; 
 Registrul de evidență a bunurilor materiale din instituție, 

completat sistematic; 

 Dotarea mediului educațional extern (terenul de joacă) cu materiale 

necesare; 

Constatări Instituția dispune de cadre didactice calificate în domeniu învățământului 
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preșcolar, primar și gimnazial în proporție de 70%, materiale didactice – 

75% și surse financiare necesare pentru realizarea finalităților stabilite prin 

curriculumul . 

. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -  

1,5 

 

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

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

educațional 

Dovezi   Certificate de participare la cursuri de formare a competențelor 

digitale 

 Grupuri Viber, Messenger create în cadrul fiecărei grupe /clase. 

 Cardurile cadrelor didactice la centrul de profesori CMIAID; 

 Cabinetul de informatică dotat cu calculatoare, proiectoare și laptopuri 

  

Constatări În cadrul instituției sunt încurajate inițiativele de aplicare a strategiilor 

didactice interactive. Instituția monitorizează periodic procesul educațional 

prin aplicarea diverselor strategii didactice și utilizarea resurselor 

educaționale disponibile. Lipsește pagina Web sau de Facebook a instituției. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

a învățării 

Dovezi   Proiectările globale și tematice pentru anul de studii 2021-2022 

aprobate de directorul instituției; 

 Portofoliul cadrului didactic; 
 Fișe de evaluare a activităților integrate ale cadrelor didactice: 

 „Călătorie imaginară în lumea poveștilor”, 09.02.2022, grupa mare 

și pregătitoare; 

 Procesul-verbal nr. 01 din 15.09.2021 al ședinței Consiliului 

pedagogic     cu privire la proiectarea curriculară; 

 Seminarul: „Metodologia educației fizice și pentru sănătate a 

preșcolarilor ” educație timpurie în anul de studii 2021-2022”, 

07.04.2021. 

 Note informative despre realizarea procesului educațional; 

Constatări În instituție procesul educațional este monitorizat periodic prin asistențe la 

activități și momente de regim, controale tematice, verificarea planurilor 

cadrelor didactice etc. Sunt încurajate inițiativele de aplicare a strategiilor 

didactice interactive. Lipsesc rapoartele de evaluare a cadrelor didactice 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

2 

 

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

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

Dovezi   Raport cu privire la rezultatele examenilor de absolvire a clasei a IX-

a; 

 Raport al diriginților de clase, însușita școlară; 

 Rapoartele despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a 
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limbajului şi comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi 

atitudinilor de învăţare la finele grupei pregătitoare, înregistrate şi 

semnate de părinţi; 

 Nota informativă: „Rezultatele evaluării copiilor din grupa 

pregătitoare la debutul școlar pentru anul de studii 2021-2022, 

prezentată DGÎ Cahul; 

 Fișe individuale de evaluare ale copiilor: iniţială și finală pentru anii 

de studiu 2021-2022; 

 Rezultatele evaluării finale a copiilor de 6-7 ani în baza Standardelor de 

învățare și dezvoltare a copilului, realizate în mai 2022. 

Constatări Evaluarea dezvoltării copiilor se realizează de către cadrul didactic în baza 

Metodologiei de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului conform 

Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului (vârsta1,5-7 ani), 

elaborate de MECC. Pentru a monitoriza și evalua copiii, educatorul 

utilizează Instrumentul și Fișa de monitorizare și evaluare a dezvoltării 

copilului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: - 

2  

 

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

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

Dovezi   Activități extracurriculare: 

- Ziua profesorului, organizată de elevii clasei a IX-a în colaborare 

cu Biblioteca Publică Teritorială Chircani; 

- Activitate de voluntariat în colaborare cu APL, sădirea pomilor 

- Concurs „Toamna de aur”, 28.10.2021, clasele primare și 

gimnaziale, îndrumate de diriginți; 

- „Vine, vine Anul Nou”, 27,12.2021, ambele grupe; 

- ,,Nicolae Dabija- în memoriam”, clasa VI, VII, IX; 

- Revelion 2022, clasele primare și gimnaziale, diriginții de clase; 

- Concurs -online ,,Grigore Vieru- poet național”, februarie, clasele 

primare; 

- Serbare de 1 Martie, prezentată clasele primare; 

- Serbare ,,O mamă, dulce mamă..”, prezentată de clasele 

gimnaziale 

- „Mamei primăvara-n dar”, 03.03.2022, ambele grupe; 

- ,,Holocaust – crimă împotriva umanității”, clasele VIII, IX, 

profesor Hmeli Sorin; 

- ,,Univers muzical” clasele VII-VIII, profesor Grigore Marin 

- ,,Pâine de la iepure”, toate treptele de școlarizare, profesor 

Grigore Elena 

- ,,Colegul meu cu bune și cu rele”, clasele I-IX, diriginții claselor; 

,,Starturi vesele” în clasele primare , învățător Chistol Taisia; 

- ,,Starturi vesele”, clasele gimnaziale, profesor Mazîlu Petru; 

 

 

Constatări Instituția organizează și desfășoară pe parcursul întregului an diverse 

activități extracurriculare în concordanță cu obiectivele din curriculum și 

din documentele de planificare, în care sunt implicați toți copiii. În 

organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare se implică activ 

și 

părinții copiilor. 
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Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

2 

 

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

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

beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

Dovezi   Raport SAP ; 
 Caiete de observare a comportamentului copilului. 

 Plan individualizat pentru copilul cu CES 

Constatări Pentru copilul cu CES procesul educaţional este realizat în baza 

programelor  individualizate, adaptate la necesitățile copilului. 

Neparticiparea elevilor la olimpiade raionale, iar cele locale nu se pot 

organiza din cauza numărului prea mic al elevilor 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: -  

1 

Total standard 12,5 

 

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

educațional 

Domeniu: Management 

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

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

decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi   Sală de sport; 

 Sală festivă; 

 Bibliotecă cu calculator și internet WI-FI; 

 Registrul de evidență a activității bibliotecii ; 

 Laborator de chimie/ biologie și laborator de informatică/fizică; 

 Spațiile instituției vizitate: 9 săli de clasă, cabinet de informatică, centru 

de resurse, cabinet medical, 2 săli de grupă. 

Constatări Instituția își onorează obligațiunea de a asigura accesul elevilor la 

bibliotecă, sală de lectură, ateliere, sală de festivități, de sport. Cadrele 

didactice instruiesc elevii cu privire la 

regulile de conduită, însoțindu-i la activitățile care se desfășoară în aceste 

spații educaționale.. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: -  

1 

 

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   

 Registrul de înregistrare a Rapoartelor copilului despre dezvoltarea 

fizică, socio-emoțională, cognitivă a limbajului și comunicării, 

precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare; 

 Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a 

limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și 

atitudinilor de învățare, la finele grupei pregătitoare pentru fiecare 

copil cu vârsta de 6-7 ani. 

 Proces verbal din portofoliul comisiei metodice ,,Consiliere și Dezvoltare 

personală”, privind mediile pe clase; 
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Constatări Instituția deține bază de date și informații actualizate privind performanțele 

elevilor care sunt analizate sistematic în cadrul Consiliului Profesoral și a 

Consiliului de administrație prin prezentarea rapoartelor cu privire la 

rezultatele academice ale elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

 

Punctaj acordat: -  

1 

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi   Planul de activitate al instituției 2021-2022,  
 Diplome de participare la Concursul raional ,,Живая класика” 
 Diplomă de participare în cadrul Concursului ,,Nicolae Dabija -în 

memoriam” și publicație în ziar ,,Scrisoare de dor” 
 Diplome de participare în cadrul concursului on-line dedicat poetului 

Grigore Vieru, premiul III 
 Diplome și premii cu cele mai bune rezultate în clasă 

 Diplomă și premiu de 3000 de lei pentru elevul cu cea mai bună medie, 

Grigore Andreea, clasa a VII-a; 

Constatări Instituția asigură o politică de promovare a succesului prin diverse 

activități. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -  

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/ copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-le 

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

finală de după ultima virgulă nu se referă la IET] 

Dovezi   Proiectele didactice ale activităților curriculare pentru anul de studii 

2021-2022; 

 Activitate de voluntariat: Plantarea arborilor; 

 Activitățile extracurriculare organizate în anul de studii 2021- 2022; 

 Portofoliile comisiilor metodice; 

 

Constatări Managerul instituției monitorizează modul în care cadrele didactice 

încadrează toți copiii/ elevii în învățarea interactivă prin asistențe la 

activități, controale tematice, controale operative etc. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: -  

1 

Total standard 3,75 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția asigură organizarea 

eficientă a procesului educațional 

în raport cu obiectivele și cu 

misiunea sa printr-o infrastructură 

adaptată necesităților actuale; 

 Personal didactic calificat, deschis 

spre schimbare, preocupat de 

propria perfecţionare şi formare 

continuă, cu disponibilitate pentru 

 Absența paginii Web sau a 

paginii de Facebook a 

instituției; 

 Numărul mic de elevi 

pentru a organiza 

olimpiade locale pe 

discipline; 

 Absența cercurilor; 
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inovaţie şi muncă în echipă, 

capabil să asigure implementarea 

eficientă a curriculumului 

modernizat; 

 În instituție s-au desfășurat 

activități extracurriculare; 

 Cadrele didactice participă la 

seminare, instruiri și formări; 

 Lipsa internetului în 

grădiniță și în sălile de 

clasă 

 

 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile 

echității de gen 

Domeniu: Management 

Indicator 5.1.1. Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității de 

gen, prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în privința acestor 

politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților de 

prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul 

interrelaționării genurilor 

Dovezi   Planul de strategic de dezvoltare al Gimnaziului-grădiniță ,,Constantin 

Stere” pentru 2022- 2027 

 Aplicarea procedurii legale de organizare instituțională și de intervenție 

a angajaților în cazurile de ANET și asigurarea cu servicii de consilere 

și orientare în domeniul interrelaționării genurilor; 

 Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, 

 Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022 aprobat 

la ședința Consiliului profesoral din 15.09.2021,  

  

Constatări În Planul de activitate al instituției sunt planificate activități de prevenire 

a acțiunilor privind discriminarea de gen, de consiliere și orientare în 

domeniul interrelaționării genurilor. Se atestă prevederi privind 

asigurarea echității de gen în Regulamentul de organizare și funcționare al 

instituției. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: -  

1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării 

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi   Cadre didactice formate în domeniul egalității de gen – EVA proiect 

(6 sesiuni cu participarea a câte 4 persoane); 

 Materialul informativ pentru părinți privind educația pentru gen; 

 Condiții fizice asigurate de instituție privind promovarea echității de  

gen. 

Constatări În Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022 sunt 

planificate activități de formare a cadrelor didactice în privința echității 

de gen. În fișele de post ale angajaților (la capitolul obligațiile angajatului) 

sunt introduse prevederi cu privire la acțiunile salariatului în caz de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic al copilului. 

Instituția a fost menționată în rezultatul formărilor la domeniul egalității 

de gen - EVA proiect. 
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În instituție nu se atestă cazuri de abuz sau discriminare pe motiv de gen la 

nici un nivel: copii, elevi, personal angajat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -  

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-

cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen 

Dovezi   Activități de formare a cadrelor didactice în domeniul egalității de 

gen– EVA proiect (6 sesiuni cu participarea a câte 4 persoane); 

 Ore de clasă cu elevii de vârstă primară și gimnazială la subiectul 

egalității de gen; 

 Ore curriculare la disciplinele de studiu în clasele I-IX la Dezvoltare 

personală, Educație civică/Educație pentru societate la subiectul 

egalității de gen; 

 Activitate de totalizare comună ,,Colegul meu cu bune și cu rele” – 

clasele primare și gimnaziale; 

 Subiecte  planificate de către cadrele didactice la nivelul vârstei 

preșcolare, privind principiile de  educație, care iau în considerare 

specificul de gen: 

- „Înfățișarea omului: băiat-fată”, 17.01-21.01.2022, grupa mică-

mijlocie, educator responsabil Onuță Viorica; 

- „Cunoaște și explorează corpul tău”, 10.01-14.01.2022, grupa 

mare-pregătitoare, educator responsabil Brancovici Efrosinia; 

 

Constatări Instituția este asigurată cu spații educaționale adecvate particularităților 

de gen. Cadrele didactice valorifică educaţia de gen și manifestă 

comportament nediscriminatoriu în raport cu genul. Copiii participă la 

activități curriculare/ extracurriculare care presupun eliminarea 

stereotipurilor și prejudecăților legate de gen. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 

Punctaj acordat: -  

2 

Total standard 4,5 

 

 

 

 

Dimensiune V 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 În anul școlar 2021-2022 

instituția a fost antrenată într-o 

serie de activități de formare la 

nivelul cadrelor didactice și 

activități educaționale la nivelul 

elevilor la subiectul egaliltății 

de gen și a violenței; 

 În instituție nu se atestă cazuri 

de abuz sau discriminare pe 

motiv de gen la nici un nivel: 

copii, elevi, personal angajat; 

 Buget limitat pentru reparația 

vestiarului în sala de sport cu 

camere separate pentru 

băieți/fete. 
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 Spațiile sanitare interioare și 

exterioare ale instituției permit 

respectarea particularităților de 

gen ale elevilor. 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Așezarea geografică a localității pe traseul 

national; 

 Cadre didactice cu experiență, competente,  

motivate spre succes; 

 Educatorii/ învăţătorii /profesorii sunt la 

curent cu Politicile educaționale naționale 

actuale; 

  Activitățile sunt structurate reieșind din 

particularitățile individuale ale copiilor;  

 Cadrele didactice pledează pentru un mediu 

educațional prietenos copiilor; 

 Mai mulți ani în instituție nu se atestă elevi 

neșcolarizați sau abandon școlar; 

 Cadrele didactice participă cu interes la toate 

formele de activități și de formare 

profesională; 

   In instituție persistă o atmosferă sănătoasă 

de activitate;  

  Imobilul este standardizat, corespunde 

cerințelor sanitare; 

 Încăperile pentru grădiniţă dispun de 

dormitoare separate;  

 Existența în grădiniță şi în şcoală a tehnicii 

pentru realizarea activităților cu folosirea 

TIC; 

 Desfășurarea procesului instructiv- educativ 

la distanță în format on-line pe grupuri de 

lucru prin rețelele de socializare Viber, 

Messenger, Facebook. 

 Absența abandonului școlar; 

 Procent înalt al frecvenței în gimnaziu; 

 Număr mic de copii și elevi; 

 Deficit de buget; 

 Resurse financiare limitate pentru 

achitarea unor salarii motivante 

angajaților; 

 Consum mare pentru energie 

termică; 

 Rezultatele mici la învățătură; 

 Lipsa internetului în sălile de 

clase și grădiniță; 

 Absența Comitetului Părintesc; 

 Din părinți mai slab se implică 

bărbații; 

 Absența Consiliului Elevilor; 

 Absența rapoartelor cadrelor 

didactice 

 Lipsesc Fișele de Evaluare pentru 

performanță 

 Micșorarea cadrelor didactice din 

localitate; 

Oportunități Riscuri 

 Asigurarea unui Plan de școlarizare realist în 

concordanță cu nevoile școlii, cerințele și 

 Declanșarea crizei economice 

influențează negativ costurile la 
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nevoile comunității;  

 Menținerea și creșterea prestigiului 

instituției, prin creșterea permanentă a 

calității procesului educațional, dezvoltarea 

și modernizarea bazei didactice a școlii; 

  Crearea unui climat de siguranță fizică și 

libertatea spirituală pentru toțicopiii/elevii 

școlii;  

 Adaptarea procesului educațional la nivelul 

fiecărui copil/elev. 

energia electrică,termică, precum 

și a costurilor tuturor celorlalte 

cheltuieli administrative; 

 Migrația populației tinere adduce 

la  scăderea numărului copiilor 

din grădiniță și școală; 

 Bugetul insuficient nu va acoperi 

cheltuielile instituției și vaface 

dificilă realizarea procesului 

educațional. 

 

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  În baza punctajului obținut și a procentului de realizare, instituției i se atribuie calificativul bine. 

 

 

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

 
Anul de studiu Nr. total cadre 

didactice 
Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

2021-2022 17 17    

  

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:  

 
Anul de studiu Nr. total cadre de 

conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

se aprobă nu se aprobă 

2021-2022 2 Proces verbal nr.     din 12.10.2022  

 

 

 

 

Standard 
de calitate 

Punctaj 

maxim * 

Anul de studiu 
2021-2022 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

1.1 10 8 80 
1.2 5 3,75 75 
1.3 5 3,75 75 
2.1 6 1,25 20,8 
2.2 6 5 83,3 
2.3 6 4,75 79,16 
3.1 8 7,5 93,75 
3.2 7 6,25 89,2 
3.3 7 5 71,4 
4.1 13 11,5 88,4 

4.2 14 12,5 89,2 

4.3 7 3,75 53,5 

5.1 6 4,5 75 

Total 100 77,5 77,5 
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