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Date generale 

 

Raion/ municipiu Cahul 

Localitate s. Lebedenco 

Denumirea instituţiei IP Gimnaziul – grădinița «M. Lomonosov» 

Adresa r-l Cahul  s. Lebedenco 

Adresa filiale  

Telefon 0299-73-5-21 

E-mail gimnaziulebedenco@gmail.com 

Adresa web  

Tipul instituţiei Gimnaziul-grădinița 

Tipul de proprietate  

Fondator/ autoritate administrativă Consiliul Raional 

Limba de instruire rusă 

Numărul total de elevi 83 

Numărul total de clase 9 

Numărul total cadre de conducere 3 

Numărul total cadre didactice 16 

Program de activitate  

Perioada de evaluare inclusă în raport 01.09.2020 – 31.05.2021 

Director Chebac Galina N. 
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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  ● Certificat de înregistrare a instituţiei de învăţământ. Aprobat de 

Ministerul Justiției la 12.12.2012. 

● Procesul verbal Nr.2 din 13.11.2015. Carta instituției de învățământ, 

avizată de Ministerul Educației, înregistrată la Ministerul Justiției, 

coordonată de Consiliul raional Cahul, aprobată de Consiliul 

Pedagogic. 

● Autorizație sanitară nr.002300/2019 din 03.09.2019, eliberată de 

Agenția Națională pentru Sănătate Publică. 

● Autorizație sanitar-veterinară ASVF 0025218 din 14.10.2016, 

eliberată de Agenția pentru Siguranța Alimentelor. 

● Posturi aprobate de  DGI Cahul în septembrie 2021. 

● Reviste  de înregistrare a stării de sănătate a preșcolarilor, elevilor, 

muncitorilor. 

● Fișe medicale ale tuturor angajațiilor cu examenele medicale și 

certificate igienice valabile. 

● Schema de evacuare pentru fiecare grupă și pentru toată clădirea. 

● Elaborarea meniului model. 

● Proces verbal nr. 3 din 17.08.2021.  De autoevaluare a pregătirii 

instituției de învățământ pentru începutul anului universitar 2021-

2022  al anului. 

Constatări Instituția deține documentația tehnică, sanitaro-igienică și medicală prin 

care se atestă pregătirea școlii pentru desfășurarea procesului educațional.                                                                                                                      

Instituția de învățământ colaborează cu autoritatea publică locală, cu 

respectarea atribuțiilor stabilite de lege pentru fiecare parte, pentru 

asigurarea securității și siguranței elevilor.   

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

toată durata programului educativ 

Dovezi  ● Atribuțiile funcționale ale agenților de pază. 

● Registrul de evidență a vizitatorilor.     

● Program de serviciu pentru personalul superior. 

● Implimentarea Metodologiei de aplicare a Procedurii de organizare 

instituțională și de intervenție a lucrătorilor de învățământ în cazurile 

de ANET.    

● Elaborarea bazei de date cu privire la elevii aflați în grupa risc. 

● Monitorizarea permanentă a elevilor din grupa de risc. 

Constatări Aprobarea acestor documente normative și reglatorii ne permit asigurarea 

securității și protecției copilului și familiei.  

Elaborarea bazei de date cu privire la elevii aflați în grupa de risc ne permite 

să monitorizăm permanent starea de bine a elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

Dovezi  ● Plan-cadru de învățământ aprobat de MECC; 
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● Proces-verbal nr.2 din 02.09.2021 al CA: “Programul lecțiilor, 

durata pauzelor, activități extracurriculare”; 

● Proces - verbal nr.2 din 02.09.2021 al CA: «Informații despre 

furnizarea de manuale a elevilor». 

Constatări Instituţia de învăţământ este dotată cu personalul didactic necesar la toate 

disciplinele academice. Repere metodică - Orientări pentru disciplinele 

școlare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  ● Instituția dispune de spații educaționale adecvate pentru toți elevii din 

gimnaziu. 

● Fiecare elev ocupă câte un loc stabil în bancă la distanță de 1 m  unul 

de altul.    

Constatări În anul de studii 2021 -2022 desfășurarea orelor s-a efectuat în conformitate 

cu modelul 1 stabilit (sistem de clasă), fiecare elev din treapta gimnazială  a 

avut la dispoziție locul propriu conform recomandărilor MECC. Directorul  

instituției  monitorizează amplasarea elevilor în bănci, conform necesităților 

fizice și psihologice. 

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  ● Monitorizarea asigurării cu material de sprijin conform cerințelor 

sanitaro-igienice. 

● Dotarea gimnaziului 

● - cu echipamente TIC în cabinetul de informatică, centrul metodic, 

CRE, 

● bibliotecă, cabinetul directorului; 

● - 8 calculatoare, 17 lăptopuri, 1 tablete, 1 proiectoare. 

● - conexiune la internet și Wi Fi; 

● - utilaje și ustensive la fizică, chimie, biologie; 

● - echipamente pentru sala de sport; 

● - materiale didactice pentru obiectele de studii; 

● - televizor conectat la internet. 

Constatări Aprovizionarea claselor cu dezinfectanți pentru suprafețe și mâini, fiecare 

cabinet a dispus de o căldare, mop, mătură,iar personalul nondidactic a fost 

asigurat cu materiale necesare pentru efectuarea dezinfecției: mănuși, măști, 

lavete pentru activitatea gimnaziului conform normelor stabilite. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

copiilor*(după caz) 

Dovezi  ● Autorizație sanitar-veterinară ASVF 0025218 din 14.10.2016, eliberată 

de Agenția pentru Siguranța Alimentelor; 

● Monitorizarea respectării normelor sanitare în spațiile de pregătire, 

servire și păstrarea a  hranei; 
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● Meniul pentru 10 zile aprobat şi coordonat cu Agenția Națională pentru 

Sănătate Publică CSP Cahul; 

● Plan de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și bolilor diareice acute; 

● Ordin nr. 6 din 01.09.2021  cu comisia de rebutare; 

● Sală amenajată cu mese speciale pentru servirea hrane.                                                                               

Constatări Instituția dispune de spațiile necesare pentru servirea și pregătirea hranei , 

de personal instruit în bucătărie, cu examenul sanitar efectuat . Dispune de 

depozit pentru legume și mini depozit pentru alimente, frigidere pentru 

păstrarea hranei conform normelor. 

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  ● Elaborarea buletinilor sanitare (COVID-19), reguli de spălare pe 

mâini, reguli de dezinfectare a mâinilor; 

● Apă caldă și lavuare cu dozatoare de săpun lichid în cantina 

gimnaziului; 

● WC-uri în interior pentru băieți și fete aparte, care sunt dotate 

cu dozatoare cu săpun lichid și apă; 

Constatări Gimnaziul este dotat cu spaţii și bloc sanitare în interior şi se respect în 

totalitate normele sanitare şi criteriile de accesibilitate, funcţionalitate, 

confort pentru elevi. 

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  ● Schema de evacuare a preșcolarilor, elevilor și personalului în situații 

de urgență; 

● Disponibilitatea echipamentelor de stingere a incendiilor; 

● Disponibilitatea ieșirilor de rezervă. 

Constatări Sunt afișate planuri de evacure în locuri vizibile și acceptabile pentru fiecare 

elev și angajatul instituției. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  ● Orientări pentru activitățile conducătorilor de școli în vederea predării 

unui comportament responsabil al copiilor în trafic și în situații de 

urgență; 

● Conversații cu elevi despre: 

- Reguli de conduită în perioada sărbătorilor (toamnă, iarnă, primăvară, 

Paște); 

- Reguli de conduită pe apă; 

- Reguli de conduită în perioada sărbătorilor de Anul Nou; 

- Reguli de conduită în activitățile de iarnă; 

- Reguli de manipulare a aparatelor electrice; 

- Norme de securitate la incendiu; 

- Precautii impotriva toxiinfectiilor alimentare; 

- Precautii pentru contractarea infectiei cu COVID-19.  
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Constatări Elevii dezvoltă competențe de adoptare a comportamentului activ, centrat 

pe responsabilitate, privind securitatea personală, starea de bine a sa și a 

celor din jur.                                                                                                                                                         

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 9 

 

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  ● Proces verbal nr. 5 din 20.09.2021 aprobat de CP: “ Plan de lucru 

gimnazial – gr. pentru anul de studii 2021-2022”; 

● Cooperarea direcției, educatorilor, profesorilor, diriginții, profesorilor 

de materii cu familiile; 

● Cooperarea cu Administrația Publică Locală; 

● Crearea unei comisii multidisciplinare intrașcolare. 

● Organizarea de evenimente în cadrul deceniului „Securitate pe 

Internet”; 

● Prezentarea elevilor în serviciul de apeluri de urgență 112; 

● Plan de acțiune pentru reducerea violenței școlare. 

Constatări Instituția cooperează cu Administrația Publică Locală, cu Comisariatul de 

Poliție în vederea prevenirii cazurilor de abuz asupra copilului și neglijare 

a copilului. Profesorii lucrează sistematic cu familiile preșcolarilor și 

elevilor prin întâlniri cu părinții, apeluri telefonice, întâlniri, rețele sociale. 

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  ● Procesul verbal nr. 5 din 20.09.2021: “Planul de lucru al gimnaziului 

– gr. pentru anul de studiu 2021-2022”, aprobat CP; 

● Planul de lucru al comisiei multidisciplinare intrașcolare; 

● Registru de înregistrare a cazurilor de abuz, neglijență, exploatare; 

● Instruirea cadrelor didactice privind aplicarea procedurilor de 

interventie in cazuri de abuz, neglijare, exploatare. 

Constatări Instituţia de învăţământ utilizează resursele existente pentru a asigura 

protecţia fizică şi psihică şi integritatea fiecărui copil. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  ● Proces - verbal nr. 5 din 20.09.2021. “Planul  de  lucru al gimnaziul – 

grădinița pentru  anul  de studiu 2021-2022”, aprobat CP; 

● Ord. MECC nr. 380 din 26.03.2020 cu privire la aprobarea Instrucțiunii 

privind organizarea asistenței psihologice copiilor/ elevilor, părinților și 

cadrelor didactice pe perioada suspendării procesului educational; 
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● Ord. MECC nr. 1069 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Reperelor 

metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul 

educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ primar, secundar 

și liceal în anul de studii 2020-2021; 

● Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație anul de studii 

2021 – 2022; 

● Ordin MECC Nr. 858 din 23.08.2021 «Planul  de măsuri de prevenire a 

violenței în rândul copiilor, neglijare, exploatare, trafic, conform 

Metodologiei 3»,  

● Registrul de evidență a sesizărilor cazurilor de abuz; 

● Proiecte didactice ale lecțiilor „Dezvoltare personală”; 

● Proiecte și scenarii de măsuri de prevenire a violenței; 

● Materialele activităților educative de prevenire și combatere a oricărui tip 

de violență, postere/ pliante plasate la locuri vizibile; 

● Lucrul cu părinții pe subiecte legate de violență. 

Constatări Instituția realizează un proces formativ sistemic de prevenire și combatere a 

oricărui tip de violență pentru cadrele didactice, elevi și personalul auxiliar. 

Se asigură informarea periodică a cadrelor didactice, părinților și copiilor 

despre tipurile de abuz, modalitățile de prevenire și acțiunile de intervenție 

în cazurile de ANET. 

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  ● Centrul de Resurse a Educţiei Incluzive; 

● Plan de activitate a CDS și a Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; 

● Procesul - verbal Nr.2 din 13.11.2015: ”Carta instituției de învățământ, 

avizată de Ministerul Educației, înregistrată la Ministerul Justiției, 

coordonată de Consiliul raional Cahul”, aprobată de CP.  

● Procesul - verbal nr. 2 din 15.09.2020. “Planul de lucru al gimnaziului 

– grădinița  pentru anul universitar 2021-2022”,  aprobat de CP.  

● Proceduri de formare a cadrelor didactice, personalului cu privire la 

aplicarea procedurilor de ANEТ: participarea la seminarul instructiv-

metodic: „Personalitatea cadrului didactic-diriginte în asigurarea 

protecției elevilor în mediul școlar (ANET); 

● Activitățile comisiei multidisciplinare intrașcolare; 

● Parteneriat cu poliţistul de sector. 

Constatări Activitățile comisiei multidisciplinare intrașcolare. 

Personalul instituţiei de învăţământ, elevii şi, după caz, părinţii, 

tutorii/reprezentanţii legali,autoritatea publică locală şi celelalte 

instituţii cu atribuţii legale în acest sens sunt implicaţi sistematic în 

campaniile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii..   

Centrul de resurse funcționează; 

5 elevi au fost evaluați de Serviciul Psihologico-Pedagogic Cahul și sunt 

înscriși în programe individuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 2,75 
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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  ● Proces-verbal nr. 1 din 15.09.2020 “Planul managerial anual pentru 

anul de studii 2021 – 2022”, aprobat la ședința CP; 

● Planul de lucru al gimnaziului - grădinița pentru anul universitar 2021-

2022  aprobat de consiliul profesoral - Procesul verbal nr. 2 din 

15.09.2021; 

● Dosarul Comisiei metodice diriginții: procese-verbale, planuri ale 

activităților, materiale,  Proiecte didactice de lungă și de scurtă durată 

la Dezvoltarea personală; 

● Ședințe de informare cu părinții pe segmentul susținerii sănătății 

fizice și mintale a elevilor, procese-verbale ale ședințelor cu părinții 

la nivel de clasă; 

● Colaborarea reprezentanților gimnaziului cu părinții și reprezentanții 

autorităților locale pentru prevenirea cazurilor de abuz și violență 

asupra adolescenților; 

● Planul de lucru al comisiei intrașcolare de prevenire și intervenție în 

cazuri de abuz și violență. 

Constatări Instituția colaborează cu părinții și cu serviciile publice de sănătate, cu alte 

instituții în promovarea stilului sănătos de viață la elevi. În Programul 

managerial anual pentru anul de studii 2021 – 2022 de activitate și în Planul 

de activitate a directorului adjunct pentru educație sunt prevăzute activități 

de promovare a unui mod sănătos de viață. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

Dovezi  ● Materiale educaționale pentru activități didactice. 

● Documente normative care demonstrează monitorizarea activității fizice 

și psihice a elevilor. 

● Centrul de Resurse pentru Învățare Incluzivă. 

● Evenimente cu elemente de instruire, susținute de directorul adjunct 

pentru activitate educațională. 

●  Panouri informative, chestionare, teste. 

Constatări Instituția de învățământ asigură condiții, resurse materiale și metodologice, 

organizează diverse activități medicale și educaționale pentru prevenirea 

problemelor psiho-emoționale ale elevilor. Instituția sprijină dezvoltarea 

personalității, abilităților și aptitudinilor copilului. Potențial spiritual și fizic 

care satisface nevoile educaționale ale copilului. 

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

programe ce promovează modul sănătos de viață 

Dovezi  ● Planul de lucru al gimnaziului - grădinița pentru anul universitar 2021-

2022 aprobat de consiliul profesoral - Procesul verbal nr. 2 din 

15.09.2020. 

● Portofoliul profesional al personalului didactic. 

●  Planul de lucru al Consiliului Elevilor. 

● Planificare calendaristică pentru disciplina „Dezvoltare personală”. 

● Planul de lucru al directorului adjunct pentru activitate educațională. 

● Planul pentru Ziua Sănătății. 

Constatări Instituția încurajează activ inițiative și activități de promovare/susținere a 

modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri 

și oferă acces elevilor la programe educative în acest sens. Sunt organizate 

proiecte tematice prin derularea activităților instructiv-educative și 

extracurriculare privind promovarea și susținerea modului sănătos de viață, 

prevenirea riscurilor de accident, prevenirea riscurilor infectării și 

îmbolnăvirii cu COVID – 19, care contribuie la dezvoltarea 

comportamentelor specifice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 3,75 

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

● Asigurarea securității școlilor și 

zonelor, a siguranței copiilor elevilor 

pe o perioadă îndelungată de timp; 

● Asigurarea condiţiilor pentru 

desfăşurarea optimă a unui proces 

educaţional de calitate; 

●  Dotarea instituţiilor de învăţământ 

cu materiale auxiliare; 

● Planificarea și desfășurarea 

activităților de informare și 

verificare în clasă și în afara clasei 

cu participarea oficialilor 

guvernamentali; 

●    Asigurarea accesului elevilor  la 

servicii de sprijin pentru dezvoltarea 

fizică, mentală și emoțională; 

● Organizarea hranei pentru elevi în 

cantina școlii; 

● Organizarea transportului elevilor 

din satul Ursoaia. 

● Sfera mare de 

responsabilități ale 

personalului didactic și de 

conducere; 

● Criza epidemiologică 

actuală COVID-19; 

● Disponibilitatea 

materialelor metodologice 

învechite; 

● Deficit bugetar; 

● Finanțarea insuficientă a 

instituției de învățământ; 

● Lipsa cadrelor didactice 

tinere. 

 

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  ● Procese-verbale ale Consiliilor profesorale şi de administraţie 
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● Panouri informative,  E-mail-ul instituţiei, buletine informative; 

● Activitatea Consiliului elevilor, existența proceselor-verbale, prortofoliul 

Consiliului elevilor;  

● Planurile de lucru ale directorilor adjuncți, aprobate de director. 

● Proiect de dezvoltare școlară pentru 2021-2025, care este revizuit 

periodic.  

Constatări Instituția de învățământ permite elevilor să fie aleși în structurile de 

conducere ale instituției de învățământ. Participa la evaluarea si 

imbunatatirea calitatii educatiei. Acest lucru oferă elevilorlor dreptul de a 

forma asociații care să le protejeze interesele și pe cele ale altor elevi. 

Elevii participă activ la procesul decizional în activitățile instituției de 

învățământ. Inițiativele studenților sunt auzite și folosite. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   

● Plan de activitate CE pentru anul școlar 2021-2022; 

●  Președintele Consiliului Elevilor este eleva din clasa a IX-a, membru 

al Consiliului de Administrație al gimnaziului-grădiniță; 

● Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor. 

Constatări Disponibilitatea Consiliului Elevilor și a documentelor legate de activitățile 

acestuia. Consiliul Elevilor și comisiile sale au fost alese democratic. 

Membrii Consiliului Elevilor participă la luarea deciziilor cu privire la toate 

problemele ridicate. La ședințele Consiliului Elevilor discută diverse 

probleme școlare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

Dovezi  ● Utilizarea diferitelor mecanisme de informare pe teme legate de aspecte 

ale vieții școlare și participarea elevilor la rezolvarea problemelor și 

luarea deciziilor la nivelul școlii; 

● Panou informativ; 

● Chestionare, teste, rapoarte privind activitățile elevilor; 

● Caseta pentru mesaje anonime.  

Constatări Elevii au posibilitatea de a-și exprima liber opiniile în diverse forme de 

comunicare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

evaluare propriului progres 

Dovezi  ● Procese-verbale  ale ședinței Consiliului Elevilor; 

● Implicarea elevilor în evaluarea performanței școlare și în rezolvarea 

problemelor; 

● Fișe de autoevaluare și evaluări; 

● Organizarea olimpiadelor de materii şcolare; 
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● Scrisori de informare; 

● Rapoarte de autoevaluare la nivelul unei instituţii de învăţământ, pe 

materii, departamente metodologice. 

Constatări Se implică elevii în majoritatea cazurilor, cu eficienţă considerabilă, în 

consilierea aspectelor legate de viaţa şcolară. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 3,25 

 

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

procesul educațional 

Domeniu: Management  

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

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

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

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

Dovezi  ● Procese verbale ale Consiliului părinților pentru anul 2021-2022; 

● Ședințe cu părinții la nivel de clase (ordine ale sedințelor cu parinții); 

● Consiliul de părinți al gimnaziului - d/s este format din 7 părinți. 

Constatări Consiliul de Părinți este implicat în rezolvarea problemelor de viață și 

activități ale școlii, asistență în desfășurarea activităților la clasă și 

extrașcolare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi  ● Colaborarea cu reprezentanții comunității pe probleme legate de 

elevi/copii. 

● Acor de parteneriat cu SRL “Iri-Carmen”; 

● Acord de parteneriat cu Biblioteca sătească din Lebedenco 

● Acord de parteneriat cu poliţistul de sector. 

Constatări Prin acorduri de parteneriat, condițiile de învățare și recreere pentru 

elevi/copii sunt îmbunătățite. 

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  ● Întâlniri cu părinții dintr-o instituție de învățământ la întâlniri părinți-

profesor, la diverse evenimente educaționale, comunicare cu părinții prin 

telefon, în rețelele de socializare; 

●  Procese - verbale al Consiliului de Administrație; 

Constatări Părinții sunt implicați activ în realizarea de sondaje, în întâlnirile tematice 

ale părinților desfășurate la instituția de învățământ. 

Rapoarte ale directorului școlii, materiale pentru audieri publice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 
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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  ● Organizarea de activități pentru părinți pentru îmbunătățirea învățării 

elevilor; 

●  Întâlniri tematice cu părinții la nivel de clasă; 

● Întâlniri tematice ale părinților din întreaga școală. 

● Proces – verbal nr.2 din 22.10.2021.Întâlnire cu părinți:” Аdevăruri 

simple”. 

● Proces – verbal nr.3 din 01.04.2022. Întălnire cu părinți:  “Cum să 

crești un copil rezistent”. 

● Proces – verbal nr.8 din 28.03.2022. Şedinţa Consiliului Pedagogic: 

“Ce vor părinții și copiii de la școală?” 

Constatări Nu toți părinții participă la întâlnirile cu părinți. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6 

 

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

societate interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management  

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

prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi  ● Săptămânile de materii se desfășoară anual la disciplinele școlare; 

● Promovarea și monitorizarea culturilor etnice.  

● Educație pentru societate – Curriculum național, Ghid de implementare, 

Repere metodologice. 

Constatări  Activități legate de respectul pentru diversitatea culturală, etnică și 

lingvistică. 

Vizitarea persoanelor de diferite naționalități, culte religioase. 

 Prin aceste activități, profesorii promovează comunicarea și cooperarea 

între copiii de diferite medii etnice și culturale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi  ● Planul de lucru al directorului adjunct pentru activitate educațională. 

●  Organizarea de evenimente culturale (excursii, mese rotunde, 

sărbători);  

● Seminar cu profesorii clasei  despre metodologia de desfășurare a 

lecțiilor „Dezvoltarea personală”. 

● Plan de management pentru anul de studio 2021-2022. Planificarea 

profesorilor; fotografii, clipuri video, fișe de evaluare pentru lecțiile 

deschise, ore demonstrative pentru discipline școlare precum: 

educație pentru societate, educație civică, dezvoltare personală. 

Constatări Gimnaziul monitorizează frecvent respectarea diversităţii culturale, etnice, 

lingvistice, religioase şi valorificarea multiculturalităţii, în documentele 

programatice şi în activităţile desfăşurate. 



14 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

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

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

Dovezi  http://gimnazija-detskij-sad-im-m-lomonosova.mozellosite.com 

● Linie festivă dedicată începutului de an școlar; 

● Linie festivă dedicată sfârșitului de an școlar; 

● Zi de școală; 

●  Săptămânile subiectului; 

● Felicitări profesorilor cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua 

Profesorului”; 

● Felicitări copiilor gimnaziului –gr. pentru Anul Nou și prezentarea 

cadourilor de Anul Nou;  

● Prezentarea  solemnă a certificatelor de studii gimnaziale 

absolvenților 2022. 

●  Competiții sportive: 1-4 clase - „Început amuzant”: 5-7, 8-9 clase - 

„Puternic, curajos, abil”.  

Constatări Asigurarea de condiții și spațiu educațional pentru a facilita comunicarea și 

cooperarea între copiii de diferite medii etnice și culturale și prietenia 

copiilor. 

Se desfășoară activități educaționale de respectare a diversității culturale, 

etnice, lingvistice, religioase, în scopul promovării valorilor naționale ale 

statului nostru. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   

● Planul activităților extracurriculare; 

● Participare la concursul recitatorilor de poezii de Grigore Vieru 

● Participarea la activitatea în cadrul Festivalului raional a sărbătoare 

Pascal; 

● Planul de activitate al Consiliilor elevilor; 

● Proiecte didactice de lungă/ scurtă durată. “Dezvoltarea personală”; 

● Planul de activitate al  Comisiilor metodice;  

Constatări Educația interculturală este promovată de către cadrele didactice pe 

parcursul desfășurării procesului educațional.Instituția de învățământ 

prezintă un model de practici pozitive în promovarea dialogului intercultural 

între copiii de diferite origini etnice, religioase. Elevii demonstrează 

cunoașterea și respectarea atât a culturii și tradițiilor naționale, cât și a altor 

comunități etnice din Republica Moldova. Cadrele didactice promovează 

respectul valorilor naționale și al minorităților etnice în activitățile 

curriculare și extracurriculare. Administrația instituției implică activ elevii 

și cadrele didactice în diverse activități educaționale de nivel local și 

municipal și promovează ideea de conviețuire armonioasă într-o societate 
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interculturală. Pentru toți elevii gimnaziului sunt create condiții egale pentru 

desfășurarea activităților de învățare și de odihnă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 4,5 

 

Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

● Instituția proiectează și elaborează 

mecanisme de participarea elevilor 

la procesul de luare a deciziilor: 

     Consiliul de administrație;  

● Există o structură asociativă a 

elevilor, constituită democratic cu un 

plan de activitate, ce participă 

permanent la luare deciziilor: 

      Consiliul elevilor; 

● Elevii își exprimă liber opinia prin 

intermediul:  panouri informative; 

activități extracurriculare; 

● Existența în instituție a unui Consiliu 

părintesc ce participă la procesul de 

luare a deciziilor; 

● Implicarea părinților și comunitatea 

în procesul de luare a deciziilor: 

Consiliul de administrație; 

● Stabilirea și valorificarea eficientă a 

parteneriatelor cu diverși 

reprezentanți ai comunității. 

 

● Scăderea interesului pentru 

învăţarea elevilor. 

● Cantitate mare de material 

educațional la discipline. 

● Un proces de învățare la 

distanță care nu a permis 

tuturor elevilor să participe la 

procesul de învățare. 

● Lipsa internetului necesar în 

instituția de învățământ. 

 OPORTUNITĂȚI RISCURI 

 ● Motivarea tuturor cadrelor didactice, 

elevilor și părinților pentru implicare 

în activități de parteneriat. 

 

● Implicarea formală, fără 

impact direct asupra elevilor 

cu diverși reprezentanți ai 

comunității 

 

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  ● Ordinul nr.179 din 04.09.2020 „Cu privire la crearea Comisei 

multidisciplinare intrașcolare”, Planul anual de activitate al Comisiei 

Multidisciplinare intrașcolare pentru anul de studii 2021-2022; 

● Proiectul planului de dezvoltare strategică a instituției pentru anii 

2021-2025, discutat  la ședința Consiliului Profesoral, proces-verbal 

nr.4 din 09.09.2021 ;   

● Statutul IP Gimnaziul-grădiniță “M. Lomonosov” s.Lebedenco;   

●   În instituția de învățământ, educația incluzivă este deschisă. Centrul 

de resurse este în funcțiune. În listele elevii educației incluzive în 
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anul de studii 2021-2022 - 6 elevi: clasele 1-4 - 2 elevi, clasele 5-9 - 

4 elevi.        

Constatări Instituția elaborează planul strategic și operațional și reflectă sistemic 

activități specifice bazate pe politicile statului cu privire la educația 

incluzivă. În instituţie este creat prin ordin Comisia Multidisciplinară 

Intrașcolară pentru educaţia incluzivă. Pentru întreg corpul didactic, se 

organizează ședințe de informare/studiere a actelor normative în domeniul 

incluziunii prevăzute în Planul de activitate al Comisiei Multidisciplinare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

copiii cu CES 

Dovezi  ● Planul de activitate al instituției; 

● Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază; 

● Planul de activitate al Comisiei Multidisciplinare și al serviciilor de 

suport; 

● Ordinele de angajare și contractele de muncă al personalului de 

● suport; 

● Fișele postului personalului didactic și personalului de support; 

● Procesele verbale ale CMI; 

● Procese verbale ale consiliului profesoral; 

● Proiectele didactice ale specialiștilor care asigură serviciile de suport; 

● Regisrtul copiilor cu CES; orarul activităților pentru fiecare copil, 

stabilirea tipului de suport, incluziune; 

● PEI elevilor. 

Constatări Gimnaziul asigură sistemic funcţionalitatea structurilor, mecanismelor şi 

procedurilor de sprijin pentru toti copiii. 

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  ● Baza de date SIME (fișa instituției)completată şi actualizată anual de 

către diriginţii de clasă și baza de date SIPAS pentru clasa a IX-a; 

● Ordin cu privire la actualizarea datelor în SIME nr.11 din 04.09.2020; 

● Ordinul nr. 153 din 24.05.2022 personalizarea certificatelor de studii 

gimnaziale în SIPAS; 

● Registrul de evidență al copiilor cu CES; 

● Dosarul Copiilor cu CES; 

● Lista copiilor în situație de risc; 

● Lista copiilor cu CES din cadrul instituției și tipurile de support; 

● Conlucrare cu SAP în stabilirea copiilor cu CES ce vor accede în 

instituție cu scopul dezvoltării/perfecționării serviciilor de suport și 

instruirii cadrelor didactice/personalului implicat. 

Constatări Dispunem de o bază de date permanent actualizată. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 
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Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev/ copil și 

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

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi  ● PEI pentru fiecare copil- monitorizate semestrial; 

● CREI dispune de condiții pentru fiecare elev cu CES; 

● Fișa de monitorizare a progresului copiilor; 

● Demersuri către SAP la necesutate; 

● Acordul părinților pentru evaluarea copiilor cu CES; 

● Materiale și evaluări oferite în condiții specifice și individuale ale 

elevului; 

● Registrul de evidență și eliberare acte de studii pentru elevii cu CES. 

Constatări Cadrul didactic de sprijin duce evidenta copiilor cu CES care au inregistrat 

progrese pe parcursul anului de studii. Instituția monitorizează progresul 

școlar al fiecărui copil și oferă servici de sprijin de calitate conform 

necesităților individuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile 

specifice ale fiecărui elev/ copil și asigurarea unui Plan educațional individualizat (PEI), curriculum 

adaptat, asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin 

Dovezi  ● Tabele de performanță ale elevilor claselor primare; 

●  Fișă de monitorizare e elevilor cu CES; 

● Registrul proceselor verbale ale ședințelor CMI; 

●  Demers către SAP pentru acordarea asistenței psihologice; 

●  Constatările SAP în procesul de reevaluare al copiilor; 

● Dosar personal al elevului cu CES în CREI. 

Constatări În instituție există 6 copii cu CES. Pentru toți elevii au fost elaborate 

individual curriculum modificat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6,75 

 

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   

● Fișe de post a angajaților; 

● Fișe de sesizare ( la necessitate); 

● Anual sunt planificate și organizate activități de sensibilizare în 

vederea  promovării diversității și nonviolenței; 

● Săpătămâna nonviolenței în instituție. 

Constatări Instituția realizează activități de prevenire și combatere a oricărui tip de 

violență. 

În Fişele de post a tuturor angajaţilor sunt stipulate obligaţiuni privind 

sesizarea cazurilor de ANET al copilului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

●  PDS cu ținte strategice privind educația incluzivă; 

● Implicarea elevilor în activitățile extrașcolare; 

●  Bugetul instituției pentru educația  inclusivă. 

Constatări Instituția promovează diversitatea, interculturalitatea, în planurile strategice 

și operaționale, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile 

copiilor cu CES. Gimnaziul asigură în majoritatea acţiunilor şanse egale 

tuturor elevilor 

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  ● Informarea angajaților cu Ordinul nr. 77 din 22.02.2013 cu privire la 

ANET, la data de 24.08.2020  și a Ordinului Ministerului Educației 

nr.559 din 12.06.2015 cu privire la ”Instrucțiunea privind prevenirea 

și combaterea abandonului școlar și absenteismului în învățământul 

general; 

Constatări În instituţie se desfăşoară activităţi de informare cu elevii, părinţii, cadrele 

didactice cu privire la sesuzarea cazurilor de ANET: şedinţe, ore de clasă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

respectării individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi  ● Curriculum modificat la cei 6 elevi cu CES; 

● Plan de asistare a elevului cu CES la lecții de către CDS; 

● Raport de activitate a CDS; 

● Cadrul didactic la clasa acorda asistență individuala a copiilor cu CES; 

● Ordin nr.3 din 01.09.2021 referitor la constituirea comisiei 

multidisciplinare. 

Constatări Gimnaziul tratează toţi elevii în mod echitabil prin aplicarea documentelor 

de politici inclusive, pune în aplicare PEI al copiilor cu CES și evaluiază 

echitabil progresul școlar al elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  ● Activități de sensibilizare în vederea promovării educației incluzive și 

a nondiscriminării în rândurile elevilor în Săptămâna Educației 

Incluzive; 

● Managmentul clasei; 

● Discuții individuale; 

● Fise de sesizare. 

Constatări Gimnaziul organizează sistematic activităţi educaţionale cu elevii. Copiii 
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recunosc cazurile de neglijare și abuz, apelează la cadrele didactice care în 

dependență de situație organizează și desfășoară activități de prevenire și 

evitare a situațiilor de discriminare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5,25 

 

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  ● S-au procurat materiale didactice pentru CREI; 

● Au fost donate 4 laptopuri din partea MECC. 

Constatări Instituția utilizează resursele instituționale disponibile pentru asigurarea unui 

mediu accesibil și sigur pentru fiecare copil, inclusiv cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

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

datele de interes public 

Dovezi  ● Se respect Legea 133/2011 “Cu privire la protecţia datelor cu caracter 

personal: numirea administratorului de introducerea datelor în SIME și 

responsabilii a datelor fiecărei clase”. Ordinul 5 din 

01.09.2021; 

●  Declarații angajament de protecție a Datelor cu caracter personal – 

SIME și SIPAS, se semnează anual. 

Constatări Gimnaziul asigură protecţia deplină a datelor cu caracter personal a 

angajaților și elevilor. 

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  ● Sălile de clasă dotate cu bănci corespunzătoare vârstei elevilor și 

particularităților fiecărui elev (marcarea băncilor);  

● Cabinet de informatică dotat cu 8 calculatoare individuale conectate 

la internet și 5 laptopuri  conectat la internet prin wi-fi. 

● Sălile de clasă dotate cu  mobilier pentru materiale individuale, 

portofolii; 

● Sala de sport  dotat cu inventar sportiv pentru incluziunea tuturor 

elevilor ;  

● Aplicarea mijloacelor de învățare în procesul educațional, inclusiv 

TIC, în realizarea învățământului la distanță.  

● Sala de festivități cu 75 de locuri; 

● Săli de clasă dotate cu  lăptopuri;  

● Biblioteca școlară.                                                                                                                                                                                                                                         

Constatări Gimnaziul asigură condiţiile fizice prin spaţiile adaptate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
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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  ● Fondul de manuale al bibliotecii şcolare, manuale și literatură; ghidurile 

profesorului; curriculum la disciplinele şcolare; mijloace didactice; 

● Mijloace didactice adaptate necesităților fiecărui copil; 

● PEI-uri elaborate și curricule individualizate conform necesităților 

copiilor; 

● Mijloace TIC în dotarea instituției; 

● Cadrele didactice utilizează TIC în activități, conform necesităților 

copiilor, încurajând participarea tuturor copiilor, inclusiv și copiii cu 

CES.  

Constatări Gimnaziul aplică variate mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare, 

inclusiv TIC. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

● Instituţia asigură protecţia deplină a 

datelor cu caracter personal; 

● Existența CREI bine dotat; 

●    Instituția cuprinde toți copiii, 

indiferent de naționalitate, gen, origine și 

stare socială. 

● Fiecare elev cu CES are în funcție de 

recomandările SAP un plan educational 

individualizat, curriculum modificat; 

● Instituția este dotată cu WC conform 

cerințelor. 

● Sursele financiare alocate 

pentru Educație Incluzivă sunt 

suficiente doar pentru salarizarea 

CDS. 

● Prioritatea majorităţii 

părinţilor sunt banii, învăţătura 

fiind un lucru neesenşial şi de 

care, după părerea lor, trebuie să 

se ocupe doar profesorii. 

 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

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

calitate 

Domeniu: Management 

Indicator 4.1.1. Orientarea spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a 

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

monitorizare a eficienței educaționale 

Dovezi  ●  Planul managerial de activitate; 

● Planurile Comisiilor Metodice pentru anul școlar 2021-2022; 

● Planul de activitate al Consiliului Elevil; 

● Plan de activitate al instituției; 

● Planul de activitate a Consiliului de Administrare; 

●  Planul de activitate a Consiliului Profesoral; 

● Planul de activitate al CMI; 

● Planul de formare a CD; 

● Planul de atestare a CD; 

●  Evaluările sumative și analiza rezultatelor; 

● Procesle verbale ale CP, CA, CMI, CM; 

●  Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază ce include ordine de 

delegare a cadrelor didactice la cursuri de formare profesională continua 

și la activități de dezvoltarea profesională (seminare, reuniuni 

metodice,schimb de experiență). 
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Constatări Gimnaziul proiectează sistemic şi holistic de orientare spre creşterea 

calităţii educaţiei. Activităţile planificate în planurile strategice şi 

operaţionale ale instituţiei de învăţământ sunt orientate spre asigurarea 

calității educației.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

Dovezi  ● Rapoarte de activitate ale comisiilor metodice pentru anul 2021- 

2022; 

● Raport de activitate a IP Gimnaziului – gr. M. Lomonosov  pentru 

semestru I și  semestru II; 

● Raportul anual privind Controlul Intern Managerial, anul 2021; 

● Raportul de monitorizare a implementării Planului măsurilor 

anticorupție în gimnaziu, pentru anul 2021; 

● Raport de activitate a CDS, în anul școlar 2021-2022; 

● Proceduri interne de monitorizare și revizuire a planurilor anuale, 

operaționale/ manageriale; 

● Note informative cu privire la monitorizarea procesului; 

● Analiza lucrărilor de evaluare la finele sem.I și anual pe clase; 

● Rezultatele obținute la evaluarea finală la finele ciclului primar. 

Constatări În instituţie sunt toate documentele necesare care satisfac cerinţele de 

asigurare a calităţii educaţie. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

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

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

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

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi  ● Regulamentul intern de activitate al instituției; 

● Procese verbale ale CA, CP, CM, CE, Comitetul părintesc; 

● Chestionare și rezultatele chestionării. Chestionare de consultare a 

părinților în luarea anumitor decizii. 

Constatări Deciziile cu privire la politicile instituţionale au asigurat modul transparent, 

democratic şi echitabil, implicând toate consiliile şi comisiile constituente în 

monitorizarea eficienţei educaţionale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Dovezi  Au fost efectuate următoarele reparații: 

● redecorare săli de clasă, coridoare, sală de adunări, sală de sport, secție 

catering; 

Constatări Instituţia dispune partial de echipament necesar, spaţiu în corespundere cu 

particularităţile de vârstă (mese, scaune). 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 
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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  ● 8 calculatoare, 1 proiector, 18 laptopuri, 1 tableta, 1 televizor; planşe 

la disciplinele şcolare, harţi; 

● Fond de carte adecvat numărului de elevi. 

● Contractul de conectare la Internet, care probează accesul la TIC şi 

Internet și WiFi în instituție; 

● Toți profesorii de gimnaziu au laptop. 

Constatări  Instituţia dispune parţial de echipamente, materiale didactice şi auxiliare 

curriculare 

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  ● Contractele individuale de muncă sunt întocmite conform prevederilor  

articulelor din Codului Muncii al Republicii Moldova; 

● Fișa de atestare pentru confirmarea gradului didactic; 

● Dosare personale ale cadrelor didactice; 

●  Listele de control; 

● Cercetarea ctatistică anuală nr. 83-edu, 1-edu, 85-edu. 1-inf.rev.; 

● Tabele de salarizare; 

●  Dosarele personalului didactic și auxiliar; 

●  Contractele individuale de muncă ale angajaților; 

● Portofoliile și dosarele de atestare a CD; 

● Certificate de participare la cursuri, seminare, formări, training-uri; 

● Statele de personal/funcţiile sunt acoperite 100%, 18 cadre didactice: 1 

cadru didactic are grad didactic I; 10 cadre didactice deţin gradul 

didactic doi 

Constatări Personalul din gimnaziu  este angajat conform cerinţelor, se încheie CIM, 

prin ordinul directorului. 

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   

● Curriculum modificat pentru 6 elevi la diferite discipline şcolare. 

● Fișe de lucru pentru elevii cu CES, se regăsesc în dosarele acestor elevi; 

Constatări Gimnaziul aplică eficient un curriculum adaptat pentru elevii cu CES. 

 Orele opţionale sunt repartizate conform Planului cadru. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 12 

 

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) 
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Dovezi   

● Rapoartele semestriale discutate la CP privitor la: progresul elevilor, 

realizarea controalelor și a probelor de evaluare; 

● Raportul diriginților – dare de seamă privind rezultatele școlare. 

Constatări Administrația instituției de învățământ monitorizează, prin proceduri 

specifice, realizarea curriculumului (inclusiv curriculumul modificat și PEI). 

Rezultatele monitorizării procedurii de realizare a curriculumului sunt 

discutate la ședințele CA, CP. 

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  ● Informații cu privire la participarea la cursuri de formare continua; 

● Planul strategic de atestare a cadrelor didactice pe 5 ani; 

● Certificate de formare profesională ale cadrelor didactice, conform 

ofertei anuale prezentate la DGÎ Cahul. 

● Grafic de formare profesională continuă pe an. 

Constatări Administraţia monitorizează permanent necesarul de cadre. 

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  ● Lista de control. 

● Tarificația aprobată de DGÎ Cahul; 

● Contracte individuale de muncă, dosarele personalului angajat; 

● Fişe şi alte documente de evaluare a performanţei profesionale; 

● Ordin de aprobare a numărului de clase și elevi; 

● Schema de încadrare a angajaților. 

Constatări Instituția de învățământ dispune de un număr suficient de cadre didactice și 

auxiliare pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculum-ul național 

În gimnaziu sunt 6 cadre didactice de vârstă pensionară și 1 cadru didactic 

angajat prin cumul. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

educațional 

Dovezi   

● Orarul lecțiilor şi activităţilor extraşcolare aprobat la şedinţa Consiliului 

de Administraţie, proces -verbal nr.2 din 02.09.2021; 

● Registrul de evidență a orelor înlocuite; 

● Bugetul instituției şi planul anual de achiziţii; 

● Accesul tuturor elevilor şi al cadrelor didactice la reţeaua de calculatoare 

pentru documentare şi informare în timpul şi în afara orelor din programul 

şcolar; 

● Utilizarea TIC în cadrul orelor, monitorizarea prin asistenţe la ore; 

● Proiecte didactice de scurtă şi lungă durată;      

● Rapoarte cu privire la rezultatele evaluărilor semestriale/anuale; 
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● Portofoliul Comisiilor metodice şi ale cadrelor didactice;  

● Note informative elaborate în rezultatul Controlului Intern; 

● Rețea internet  prin fir și Wi-Fi în instituție;  

● Acte de inventariere;  

Constatări Instituția planifică și monitorizează elaborarea de către cadrele didactice a 

proiectelor didactice de lungă și scurtă durată, în conformitate cu principiile 

educației centrate pe elev și pe formarea de competențe în baza 

Curriculumului la disciplinele școlare, Ghidului metodologic și Reperelor 

metodologice. Cadrele didactice din instituție aplică strategii interactive și 

tehnologii informaționale în procesul de predare-învățare-evaluare. 

Instituția monitorizează sistemic implementarea curriculumului școlar 

centrat pe Standardele de eficiență a învățării și contribuie la dezvoltarea 

abilităților cadrelor didactice în utilizarea resurselor educaționale, inclusiv 

TIC. Toți profesorii sunt asigurați cu laptopuri, proiectoare și conexiune la 

internet, în organizarea procesului educațional la distanță utilizează diverse 

platforme educaționale online. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   Toate cadrele didactice au elaborat Planul de lungă durată în cadrul lunii 

septembrie, proiectele didactice zilnice şi unităţi de învăţare conform 

curriculumului modernizat 2010, curriculumului naţional disciplinar 2018 şi 

2019 (clasa a V-a, VI-a, VII-a). 

Constatări Administraţia monitorizează elaborarea de către cadrele didactice a 

proiectelor. Cadrele didactice elaborează proiecte didactice de lungă și 

scurtă durată în conformitate cu principiile educației centrate pe elev și pe 

formarea de competențe, valorificând curriculumul. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

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

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

Dovezi  ● Întocmirea graficilor evaluărilor sumative semestriale; 

● Evaluări sumative la sfârşitul fiecărui modul; 

● Ordinul nr.660 din 01.06.2021 privind completarea catalogului şcolar; 

● Completarea registrelor de clasă și dosarele elevilor; 

● Tabelul de performanță al elevilor; 

● Portofoliile cadrelor didactice ce include fișe cu indicatori de 

evaluare/autoevalure pentru diverse produse curriculare; 

● Rezultatele pretestării. 

Constatări Cadrele didactice evaluează rezultatele şcolare în conformitate cu 

standardele şi referenţialul de evaluare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

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

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

Dovezi  ● Portofoliul clasei;  

● Catalogul școlar; 
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● Fotografii; Înregistrări video etc. 

● Planurile de activitate ale comisiilor metodice pentru anul de studii 2021-

2022; 

● Dovezi de desfășurare a activităților extracurriculare: 

Primul sunet, Ziua  pedagogului; Concurs literar în memoria lui 

G.VIERU; Concurs de desene reglementare în Energetică; Ziua Școlii; 

Sărbătorilor de Iarnă 2021-2022; 8 martie; Concursul “Sfintele sărbători 

de Paști”; Proiectul Dialogica; Ziua Victoriei; Ultimul sunet de clopoțel 

în anul școlar 2021-2022. 

Constatări S-au organizat şi desfăşurat pe parcursul întregului an activităţi 

extracurricuiare în cele mai multe privinţe conforme misiunii şcolii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

 

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

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

beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

Dovezi  ● Rezultatul Olimpiadelor școlare în portofoliile Comisiilor metodice- 

Procese-verbale; 

● Diplomele elevilor obținute la diverse concursuri școlare și extrașcolare, 

lucrările elevilor participanți la diverse concursuri și expoziții; 

● Participarea la Concursul raional “Bucuria învierii”; 

● Participarea la Trening Dialogica. 

Constatări Instituţia asigură sprijinul individual al elevilor pentru obținerea 

rezultatelor învățării conform standardelor și referențialului de evaluare 

aprobate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 11 

 

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  ● Accesul tuturor la bibliotecă, sala de sport, cabinetul de informatica; 

● Planul de Activitate al Bibliotecii; 

● Registrul de Evidență a manualelor școlare; 

● Programul de activitate a bibliotecii, CREI; 

● Raport ”Cu privire la asigurarea elevilor cu manuale școlare; 

● Registrul de evidență a literaturii artistice pentru elevi; 

● Fișele de împrumut de la bibliotecă ale elevilor. 

Constatări Se garantează accesul la resursele educaţionale şi este asigurat atât prin 

dotarea instituției cu materialul necesar cât și prin disponibilitatea acestor 

resurse pentru elevi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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 
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Dovezi  ● Bazele de date SIME, SIPAS; 

● Panouri cu lucrările cele mai reuşite ale elevilor, concursuri ale 

lucrărilor elevilor, participări la activităţi extraşcolare; 

● Rapoarte semestriale/anuale cu privire la rezulatetele academice ale 

elevilor; 

● Portofoliile elevilor; 

● Rezultatele elevilor la evaluarea finală a ciclului primar; 

● Proiectele activităților extrașcolare organizate (expoziții de lucrări, 

concursuri de desene, poezii, eseie). 

Constatări În instituţie toate rezultatele elevilor sunt introduse în Bazele de date SIME 

și SIPAS. 

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  ● Ordine ale Administrației gimnaziului cu privire la promovarea elevilor, 

cu privire la absolvirea, cu privire la menționarea elevilor; 

● Panou informațional; 

● Diplome, premii etc.; 

● Regulamentul de organizare a olimpiadelor școlare; 

Constatări Politica de promovare a succesului este realizată prin intermediul. 

Regulamentelor aprobate în cadrul CA și motivaţi prin diplome, cadouri. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

finală de după ultima virgulă nu se referă la IET] 

Dovezi  ● Portofoliul comisieii metogică; 

● Proiecte didactice; 

● Produsele elevilor pe materie; 

● Portofoliul elevilor; 

● Fișe de evaluare și autoevaluare. 

Constatări Politica de promovare a succesului este realizată prin intermediul 

Regulamentelor aprobate în cadrul CA și motivaţi prin diplome, cadouri. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

● În instituția se asigură un mod 

transparent, democratic și echitabil 

al deciziilor cu privire la politicile 

instituționale:  gmail, grupul pe 

Viber al angajaților/părinților/ 

elevilor; 

● Procesul educațional se desfășoară 

conform cerințelor actuale, 

utilizându-se materiale didactice și 

aucziliare curriculare moderne 

● Refuzul unor elevi 

performeri de a iniția în 

activități competitive 
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inclusiv și pentru învățământul la 

distanță; 

● Există o bază de date actualizată 

privind performanțele tuturor 

elevilor. 

 

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   

●  Programul de dezvoltare strategic; 

● Rapoarte statistice ce reflectă numărul de baieți și fete; 

●  Proiectarea didactică la disciplina Dezvoltarea Personală. 

Constatări  Planul managerial și Programul de dezvoltare strategică cuprind acţiuni 

referitor la prevenirea discriminării de gen. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi  ● Dovezi privind participarea cadrelor didactice la stagii/seminare/formare 

profesională pe probleme de egalitate de gen; 

● Certificate de pregătire pe teme care includ aspectul egalității de gen. 

Constatări Instituţia asigură formarea cadrelor didactice în privinţa echităţii de gen 

prin seminare. 

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  ● Proiecte didactice de lungă durată la disciplinele Dezvoltare personală; 

Educație moral-spirituală; Educaţia civică (Activități curriculare de 

promovare a echității de gen); 

● Realizarea curriculumului şcolar, implicarea în egală măsură atât a 

fetelor cât şi băieţilor la activităţi extracurriculare. 

● Activități realizate de diriginți. 

Constatări Cadrele didactice încuragează, sprijină și stimulează participarea fetelor și 

a băieților în egală măsură în diverse activități curriculare și 

extracurriculare. 

Lipsa acestei problemă la nivel de instituție. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 5 
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Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

● Instituția asigură echitatea de gen; 

● În instituție arctivează cadre 

didactice formate în privința echității 

de gen; 

● Instituția realizează activități 

curriculare și extracurriculare cu 

privire la echitatea de gen 

● Colaborarea insuficientă a 

familiei cu instituția de 

învățământ în scopul tratării 

individuale a copilului;  

● Lipsa motivației școlare, 

dezinteres pentru studii a unor 

elevi. 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

● Instituția asigură securitatea și protecția 

tuturor copiilor; 

● Instituția de învățământ oferă servicii de suport 

pentru promovarea unui mod sănătos de viață; 

● Instituția școlară comunică sistematic și 

implică familia și comunitatea în procesul 

decisional; 

● Instituția 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 

educational; 

● Instituția creează condiții de organizare și 

realizare a unui proces educațional de calitate 

● Funcționalitatea Centrului de Resurse pentru 

Educație Incluziva; 

● Toți elevii de gimnaziul  mănâncă. 

● Rezultatele școlare depind de 

potențialul elevilor, care scade de pe 

an pe an. 

● Deficit bugetar; 

● Nu toate familiile sunt active și 

participă la procesul decisional; 

 

 

Oportunități Riscuri 

● Modernizarea bazei materiale a instituției; 

● Formarea continua a cadrelor didactice prin 

participarea la programe si proiecte educaţionale; 

● Implicarea părinţilor şi a unor agenți 

economici în sprijinirea îmbunătăţirii bazei 

materiale a instituției; 

 

● Dezinteresul unor elevi şi părinţi faţă 

de activitatea educativă; 

● Scăderea numărului de elevi în 

gimnaziu; 

● Impactul creşterii migraţiei forţei de 

munca, şomajul (cu consecinţe asupra 

copiilor lăsaţi în grija unui părinte/ 

bunici, demografice/ economice etc); 

 

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completează pentru Raportul de activitate ce urmează 

a fi prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe]: 

 

Standard 
de calitate 

Punctaj 
maxim * 

Anul de studiu 
2020-2021__ 

Anul de studiu 
2021-2022 

Anul de studiu 
20__-20__ 

Anul de studiu 
20__-20__ 

 

Autoevalua
re, puncte 

Nivel 
realizare, % 

Autoevalua
re, puncte 

Nivel 
realizare, % 

Autoevalua
re, puncte 

Nivel 
realizare, % 

Autoevalua
re, puncte 

Nivel 
realizare, % 

1.1 10 9 90% 9 90%     

1.2 5 2,75 55% 2,75 55%     

1.3 5 3,75 75% 3,75 75%     

2.1 6 3,25 54,16% 3,25 54,16%     

2.2 6 6 100% 6 100%     

2.3 6 4,5 75% 4,5 75%     

3.1 8 6,75 84,37% 6,75 84,37%     
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3.2 7 5,25 75% 5,25 75%     

3.3 7 6 85,71% 6 85,71%     

4.1 13 12 92,3% 12 92,3%     

4.2 14 11 78,57% 11 78,57%     

4.3 7 6 85,71% 6 85,71%     

5.1 6 5 83,33% 5 83,33%     

Total 100 81,25 79,55% 81,25 79,55 %     

 

* În cazul în care un anumit standard sau anumiți indicatori nu se aplică la evaluarea instituției date, la Total se va înscrie suma 

punctelor acordate prin indicatorii evaluabili. 

 

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

 
Anul de studiu Nr. total cadre 

didactice 
Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

2020-2021  19 19    

2021-2022 18 18    

      

      
  

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 

2020-2021  3 3  

2021-2022 3 3  

    

    

 

 

 

 

Semnătura cadrului de conducere  _______________________ 

 


	Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE
	Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/ copiilor
	Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui elev/ copil
	Standard 1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață

	Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ
	*Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare [Standardul nu se aplică IET]
	Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în procesul educațional
	Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o societate interculturală bazată pe democrație

	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 pro...
	Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, nediscriminatorii și respectă diferențele individuale
	Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil

	Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ
	Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional de calitate
	Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu finalitățile stabilite prin curriculumul național
	Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul educațional

	Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN
	Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile echității de gen


		2022-11-08T11:34:53+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




