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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  1. Extras din Registrul de stat al unităților de drept № 5688 data 14.09.2016. 

2. Certificat de înregistrare a organizațieie necomerciale  

3. Statutul deInstituției publice gimnaziul-grădiniță  20.12.2015. 

4. Autorizație sanitară pentru funcționare din 24.11.2021. 

5. Act de recepție  pe anul 2021-32022 

6. Probe de laborator a calității apei potabile . 

7. Procesul-verbal de control № 86 от 31.03.2022г. ANSA). 

8. Forme statistice: 

a) Nr. 83-edu 2021 – 2022уч.г. 

b) № 6-с 2019г. 

c) Nr. 1-cf 2019 – 2020уч.г. 

d) Nr. 1-edu 2021– 2022уч.г. 

e) Nr. 50-san. 

 

9. Proces- verbal de control CSP 01.11.2021 

10. Contractele înregistrate  în perioada  01.01.2021г. - 31.12.2022г. 
a. CAHULGAZ S.A. 

b.  I.C.S. GNF FURNIZARE ENERGIE    S.R.L. 

c.  MOLDTELECOM S.A. 

d.  S.A. APA-CANAL 

e.  Gospodăria Comunală Cahul 
f.  MOLDTELECOM S.A. 

g.  AO ECVATORIA 

11. Nomenclatorul registrelor din punctul medical: 

1) Fișele individuale sanitare ale elevilor. 

2) Registrul de evidență a sănătății elevilor. 

3) Registrul de evidenâă al elevilor cu boli infecțioase. 

4) Registrul vaccinărilor. 

5) Registrul de evidență al elevilor bolnavi ambulator. 

6) Fișele medicale ale angajaților. 

7) Registrul de evidență al examinării medicale ale angajaților. 

8) Registrul cu listele elevilor pe clase. 

9) Registrul de evidență a sănătății elevilor. 

10) Registrul de înregistrare a certificatelot medicale. 

11) Registrul de evidență a stării canitaro-igienice a instituției. 

12) Registrul fluctuației elevilor. 

13)  Evidența temperaturilor în frigidere. 

14) Registrul de evidență a termometriei la intrare în școală.. 

15) Documentația asistentei medicale. 

16) Meniul-model pe 10 zile. 

Constatări Necesitatea de a angaja o asistentă medicală; 

Necesitatea de asigurare cu echipament medical necesar; 

Insuficienâa profilacticii bolilor sezoniere, infecțioase. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

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

toată durata programului educativ 

Dovezi  1. Planul de dezvoltare al instituției pe anii 2017-2022.  

2. Regulamentul intern . 

3. Fișa postului. 
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4. Contractele individuale de muncă. 

5. Fișa personală de instruire în domeniul securutății și sănătății la locul de 

muncă. 

6. Registrul de instruire periodică. 

7. Planul de lucru al Comisiei pentru Securitate în muncă. 

8. Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de Securitate și 

Sănătate în muncă. 

9. Registrul de serviciu al paznicilor. 

10. Instrucția cu privire la protecția securității muncii și sănătății. 

11. Planul protecției civile în caz de situații excepționale. 

12. Planul pregătirii în domeniul protecției civile. 

13. Ordine: 

1) «Ordinul de fondare al Comitetului de Securitate și Sănătate  în muncă 

». 

2)  «Оrdin cu privirea la numirea persoanei responsabile pentru exploatarea 

utilajelor electrice și prevenire a incendiilor». 

3)   «Оrdin cu privirea la numirea persoanei responsabile pentru exploatarea 

aparatelor de gaz ». 

 

14. Registrul de evidență de instrucție a elevilor de respectarea regulilor de 

securitate în timpul lecțiilor și în afara lor ». 

15. Planul de evacuare în caz de situații excepționale și incendii.  

16. Registrul de evidență a instrucțiunilor privind securitatea în muncă și sănătatea 

la locul de muncă. 

Constatări Toate actele asigură funcționarea instituției 

Insuficiența iluminării teritoriului aferent instituției 

Lipsa observării video 

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   Planul cadru pentru învățământulprimar, gimnazial și liceal pe 2021-2022  

 Orarul lecțiilor pe I și al II semestre (aprobat la ședința Consiliul 

Administrativ Proces-verbal  № 1 din02.09.2021 ) 

 Orarul sunetelor și al regimului de activitate al instituțieie (aprobat la 

ședința Consiliul Administrativ Proces- verbal № 1 din 02.09.2021 ). 

 Orarul activității extracurriculare. 

 Orarul alimentației elevilor. 

 Orarul consultațiilor pentru pregătirea către examenelor de absolvire clasa 

a 9-a. 

 Orarul desfăsurării olimpiadelor in cadrul instituției. 

 Orarul desfășurării evaluărilor sumative și finale.  

 Orarul desfășurării săptămînilor pe discipline ale Comisiilor metodice. 

 

Constatări 1.Este elaborat și aprobat graficul repartizării timpului de muncă și odihnă al 

fiecărui angajat conform șarjei didactice.  

2. Prezența mapei cu materiale instructive referitor la repartizarea timpului de 

lucru. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.1.4. Asigurarea pentru fiecare elev/ copil a câte un loc în bancă/ la masă etc., 

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi   Instituția de învățământ dispune de încăperi de studiu. 

 Clasele de studiu sunt dotate cu mobilă corespunzătoare particularităților 
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de vârstă ale elevilor.. 

 Numărul de locuri în clase corespunde numărului de elevi și 

particularităților  psihofiziologice ale acestora.  

 Iluminarea încăperilor corespunde cerințelor sanitaro- igienice. 

 Spațiul educational corespunde cerințelor sanitaro- igienice. 

Constatări Clădire tip, în trei nivele, preconizată pentru 700 de elevi .  

Funcționează 30 de săli de studiu.  

Sălile de studii sunt amenajate . 

În sălile de studii mobila este amplasată conform cerințelor sanitaro-igienice. 

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   Asigurarea parțială a laboratorului chimic cu reactive și substanțe chimice 

necesare pentru desfășurarea lucrărilor de laborator. 

 Asigurarea totală a cabinetelor de fizică și biologie cu dispozitive necesare 

procesului de instruire.   

 În sălile de clasă, cabinete, birouri, blocuri sanitare se efectuează 

sistematic curățenia conform graficului.   

  

 Se realizează instructajul elevilor referitor la securitaea sănătății și vieții 

elevilor în timpul desfășurării lecțiilor de educație fizică, competițiilor 

sportive și altor activități sportive desfășurate în sala sportivă și pe terenul 

sportiv.  

 Se efectuează activități referitor la educatia sanitaro-epidimiologică a 

elevilor. 

 Se completează registrele de instructaj al tehnicii de securitateîn cadrul 

lecțiilor de biologie, chimie, fizică, informatică, educația tehnologică, 

educația fizică.  

 Există instrucțiuni de securitate și reguli de comportament pentru elevi în 

clasele de calculatoare, la lecțiile de fizică, chimie, biologie, educație 

fizică, educație tehnologică.  

 Se respectă regulile și normele prevăzute în Deciziile Agenției  de  

Sănătate Publică a Republicii Moldova. № 21 din 29.12.2005 (Моnitorul 

oficial РМ, 2006, № 146—149, p.489)  

 Аcte de decontare ale bunurilor materiale în cadrul instituției. 

Constatări Am constatat că necesită asigurare laboratorului de chimie cu reactive, substamțe 

chimice, dispozitive necesare pentru procesul de instruire. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.5 

Punctaj acordat: - 

0.5 

 

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

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

copiilor*(după caz) 

Dovezi   Prezența încăperilor pentru pregătirea hraneiîn conformitate cu cerințele 

sanitaro-epidemiologice.  
 Ordin referitor la împuternicirea persoanei responsabile de primirea produselor, 

prepararea hranei calitative în conformitate cu normele existente.  
 Acte normative : 

1. Certificate de corespundere a calității produselor alimentare. 

2. Orarul efectuării curățeniei generale în cantina școlii, bucătărie etc.  

3. Registrul de evidență a inventarului și utilajului .  

4. Registrul de inregistrare a termometriei în blocul alimentar, frigidere etc.  

5. Registrul de evidență a elevilor ce se alimentează la cantina școlii.  

6. Lista angajaților autentificati cu controlul medical. 
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7. Registrul de evidență zilnică a hranei preparate.  

8. Registrul de evidență a produselor alimentare. 

9. Meniul model pe 10 zile.  

10. Meniul zilnic pentru elevi.grupa pregătitoare,  1 – 4, 5-9   

11. Registrul de evidență a produselor utilizate confor normelor. 

Constatări Alimentația se efectuează în trei etape. 

Fiecare elev este asigurat cu un loc individual de luare a mesei.  

Blocul de alimentare este asigurat cu veselă, utilaj, aparate necesare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: -  

0.75 

 

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

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi   Existența și accesibilitatea elevilor la blocurile sanitare, veceurilor. 

 Divizarea veceurilor ¸separat pentru fete, separat pentru băieți, separat 

pentru grupa pregătitoare.  

 Echiparea blocurilor sanitare conform normelor sanitaro-igienice.  

 Aprovizionarea blocurilor sanitare cu apă rece.  

 Asigurarea blocurilor sanitare cu mijloace igienice necesare. 

 Igienizarea și prelucrarea blocurilor sanitare cu dezinfectanții 

corespunzători. 

 Prezenâa vestiarelor echipate cu cuiere pentru vestimentația elevilor.   

Constatări Necesită reparația blocului sanitar la etajul al III. 

Necesită divizarea blocului sanitar pentru profesori.  

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

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

Dovezi   Existența mijloacelor antiincendiare li ieșirilor de rezervă.  

 Asigurarea instituției de învățământ cu mijloace de protecție: stingătoare. 

 Certificate a calității a mijloacelor de protecție, a stingătoarelor.  

 Mijloacele antiincendiare primare   (lada cu nisip, lopata, căldare,). 

 Schema planului de evacuare  a elevilor și a angajaților în caz de incendii 

și situații excepționale.  

 Semne indicatoare ale ieșirilor de rezervă în caz de incendiu. 

Constatări În clădire funcționează trei ieșiri de rezervă care pot fi accesate . 

 La fiecare etaj există stingătoare , dulapuri antiincendiare.  

Lipsesc fântâni antiincendiare cu inventarul necesar. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi   Diriginții de clase sistematic petrec conversații cu tema respectarea 
regulilor de circulație. 

 În registrul de evidență se înregistrează lista elevilor ce au făcut cunoștință 
cu regulile de circulație, cu tehnica securității, cu securitatea in timpul 
incendiilor, clasele 1-9  

 Planul de lucru al DAE. 
 Proiectele didactice   

 Concurs de desene ,,Siguranța în trafic,, 
 Standuri  «Tehnica securității», «Mijloace de securitate», «Cunoaștem 

regulile de circulație rutieră»  
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Constatări În legătură cu sitiația pandemică existentă nu au fost desfășurate activități 

suficiente. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.5 

Punctaj acordat: - 

0.5 

Total standard 7.25 

 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare cu 

familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevului/ 

copilului și de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile ANET 

Dovezi   Planul de lucru în privința combaterii violenței, și atitudinei neglijente, 

exploatării și a traficului de ființe umane. 

 Ordin de desemnare unui coordonator referitor la combaterea și depistarea 

cazurilor comportament agresiv, neglijență, exploatarea și traficul de ființe.   

 Ziua consacrată combaterii violenței față de copii.  

 Registrul de evidență a cazurilor de violență, neglijență, exploatare, trafic 

de copii. 

Constatări Administrația instituției cooperează cu autoritățile publice  locale, asistenții sociali 

ai  Centrului de integrare socială, cu Centrul de Sănătate, Inspectoratul general de 

poliție.  

Diriginții de clase cercetează, observă, monitorizează condițiile de trai ale elevilor, 

fiind în strânsă legătură cu părinții, asistenții sociali. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) și comunitare (servicii de 

sprijin familial, asistență parentală etc.) pentru asigurarea protecției fizice și psihice a copilului 

Dovezi   Plan de activitate al grupului de lucru pentru gestionarea situațiilor de criză în 

instituție.  

 Convorbiri în cadrul orelor de Dezvoltare personală referitor la combaterea 

violenței în parteneriat cu părinții, cu alte organizații abilitate în domeniu. 

Constatări Nu au fost depistate și înregistrate cazuri de violență, neglijență, abuz și trafic de 

copii, grație lucrului eficient desfășurat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  Planul de activitate referitor la prevenirea, combaterea a violenței, neglijenței, 

exploatării și traficului de copii pe anul 2021-2022  

Măsuri educative a diriginților referitor la prevenirea, combaterea violenței, 

neglijenței, exploatării și traficului de copii.  

Acte normative, ordine, dispoziții, metodologii referitor la  procedurile de 

organizare a susținerii de către colaboratorii instituției în caz de violență, 

neglijență, exploatare și trafic de copii. 

 Ordine interne: 

 Ordin cu privire la desemnarea desemnare unui coordonator referitor la 

combaterea și depistarea cazurilor comportament agresiv, neglijență, 

exploatarea și traficul de ființe.   

 Ordin cu privure la constituirea unei comisii de depistare și examinare a 

cazurilor de violență, neglijență, exploatare și trafic de copii.  
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 Rapoarte referitor la cazurile  înregistrate  de violență, neglijență, exploatare și 

trafic de copii. 

 Registrul de evidență al cazurilor de violență, neglijență, exploatare și trafic de 

copii. 

 

Constatări Convorbiri cu elevii la teme ,, Combaterea violenței,,  

Studierea modului ,, Identitatea personală și atitudinea armonioasă,,  în cadrul  

lecțiilor de Dezvoltare personală. 

Lucrul individual cu copiiii și părinții acestora. 

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   Organizarea și desfășurarea activităților Centrului de incluziune al 

instituției. 

 Planul de activitate al Centrului de incluziune al instituției. 

 Acte normative,l egi,  ordine, decizii referitor la respectarea drepturilor 

copilului ( № 140 от 14.06.2013г. Convenția ONU referitor la respectarea 

drepturilor copilului). 

 Colaborarea cu  organele de drept referitor la respectarea drepturilor 

copilului.(consultări, discuții, etc.) 

 Planul educativ al instituției. 

 Planul de activitate educațională al dirigintelui. 

 Lucrul individual cu copiii. 

 Lucrul individual cu părinții. 

 

Constatări Elevii și părinții au acces la serviciile de susținere. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 4.25 

 

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   Colaborare cu Centrul medicilor de familie (controlul medical al copiilor, 

vaccinarea copiilor, ) 

 Activitate de informare și instruire a fetelor claselor a 5-7 de către 

specialiștii ginecologi de la Centrul de Sănătate pentru femei.  

  Activități educative ale diriginților cu copiii și părinții pentru educarea 

unui mod sănătos de viață.  

 Participarea la competiții sportive și alte activități sportive la nivel raional, 

regional. 

 Organizarea și petrecerea activităților sportive în cadrul institiției.  
 Organizarea și desfășurarea Zilei Sănătății în instituție.  

 Panoul informativ,, Nocivitatea fumatului,, . 

 Panoul informativ,, Igiena mâinilor,,. 

Constatări Activitățile enumerate au un impact eficient asupra  menținerii unui nivel înalt al 

sănătății fizice și psihice la elevi. 

Pondere și punctaj Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 
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acordat  0.75 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   Colaborarea cu SAP, cu IGP și APL. 

 Activitate consacrată combaterii intoxicațiilor cu produse chimice. 

 Panou informative:,,Violența informațională,,. 
 Colaborarea cu Centrul de Sănătate prietenos tinerilor. 

 Activități educative pe clase desfășurate de diriginți cu tema ,, Sănătatea 

fizică și psihoemoțională,, . 

 Sedințe de părinți cu tema ,, Menținerea sănătății fizice, psihoemoționale la 

copii de diferte vărste ,, 

 Năsură extracurriculară cu tema ,, Tot adevărul despre droguri ,, cl. 7-9. 

Constatări Activitățile desfășurate au obiectivele de profilactică a stării psihoemoționale  si 

altor probleme psihice la copii.Apare necesitatea de a organiza și desfășura diverse 

activități metodice referitor la problema dată. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.5 

Punctaj acordat: - 

0.5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

la programe ce promovează modul sănătos de viață 

Dovezi   Activități  în colaborare cu CSE, IRSE cu tematica ,, Prevenirea 

accidentelor de electrocutare, înec în timp de vară și pe gheață , 

accidentelor rutiere,, 

 Profilaxia infectării cu Corona virus și alte boli infecțioase. 

 Activități petrecute de diriginți îreferitor la profilactica stresului în csarul 

procesului instructiv-educativ.  

 Desfășurarea orelor opționale ,,Un mod sănătos de viață,, cl. 7-9.  

 Desfățurarea orelor de Dezvoltare personală cu tematica ,,Ce e stresul și 

cum să-l evităm ? ,,   

 Sedință cu părinții cu tematica, Respectarea regimului zilei – un factor 

decisiv la combaterea stresului ,,  

 Monitorizarea stării sanitaro-igienice a încăperilor instituției.  

 Discuția în cadrul orelor metodice referitor le organizarea și desfășurarea 

procesului instuctiv-educativ cu evitarea situațiilor de stres,,  

 Aplicarea metodologiei de dozarea a temelor pentru acasă cu scopil evitării 

stării de stres a copilului. 

Constatări  Intensificarea activității de implementare a diverselor programe și poiecte ce ar 

motiva și ar facilita un mod sănătos de viață al elevilor, cadrelor didactice, 

părinților. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

Total standard 3.5 

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția dispune de resurse 

umane calificate  

 Funcția vacantă a 

asistentei medicale 
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 Există baza documentară și 

normativă  

 Există baza materială 

necesară 

 Există planul de activitate 

în domeniu 

 Lipsa accidentelor 

 Insuficiența activității 

de profilaxie 

a boliilor, maladiilor și 

accidentelor,stărilor 

emoționale. 

 Insuficiența dotării 

cabinetului medical. 
 

 

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   Planul da lucru al instituției. 

 Ordinul MI  №77 din 20 februarie 2015 .,,Regulament tip referitor la 

organizarea și funcționarea Consiliului administrativ în instituțiile de 

învățământ general,, .  

 Ordin cu privire la aprobarea componenței Consiliului de administrație 

№55 din 03.09.2020г., Proces verbal al Consiliului profesoral  №2 от 

09.09.2020г. 

 Participarea președintelui Consiliului elevilor la Consiliului  profesoral, 

Consiliului de administrație.  

 Ședițele Consiliului elevilor . 

Constatări Necesită mobilizarea activității Consiliului elevilor. 

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   Regulamentul referitor la fondarea și funcționarea Consiliului elevilor.  

 Planul de lucru al CE. 

 Planul de lucru al aotogestionării clasei.  

 Rețeaua Facebooc, Panoul informativ. 

Constatări Informarea elevilor referitor la aspectele activității instituției prin intermediul 

rețelei Fasebooc, Panoul informativ 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.5 

Punctaj acordat: - 

1.0 

 

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   Panouri informative. 

 Lădița cu solicitări și opinii. 

Constatări Insuficiența funcționalității mijloacelor de comunicare. 

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   Ședințe CE în cadrul cărora se discută despre reusita claselor, probleme 

existente în dobîndirea performanțelor. 

 Motivarea și stimularea elevilor olimpici cu diverse premii 

 Completarea fișelor de autoevaluare a progresului școlar  

Constatări Prezența fișelor de autoevaluare. 

Implicarea Comitetului părintesc în stimularea elevilor învingători în diverse 

concursuri, olimpiade etc. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.5 

Punctaj acordat: -  1 

Total standard 3.0 

 

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

procesul educațional 

Domeniu: Management  

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

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

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

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

Dovezi   Proces verbal a Sedinței parintești pe școală №1 din 15 04.2022г 

«Particularitățile procesului de instruire în anul de studiu 20201-2022 » 

 Participarea părinților în activitatea CA și a CP. 

 Тabelul reușitei al elevului. 

 Agendele școlare. 

 Grupele părintești pe rețele de socializareVIBER. 

 Consultații individuale. 

  Activitatea comitetelor părintești. 

 Chestionare efectuate de părinți ,, Bunăstarea copilului în școală,, , ,, 

Succesul școlar,,. 

Constatări S-a constat că cooperarea dintre elev- cadru dudactic și părinte își are rezultate, 

fiind implicați activ toți agenții (fiecare în măsura sa ) în luarea de decizii 

instituționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

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

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

de învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi   Acord de colaborare cu Școala Sportivă.  

 Acord de colaborare cu Școala de Arte.  

 Acord de colaborare cu Școala de Pictură 

 Acord de colaborare cu Ansamblul de dansuri populare ,, Bobocel,, și de 

dansuri moderne ,, Iuventa ,,. 

 Acord de colaborare cu cercul ,, Arta pănușii,,. 

 Acord de colaborare cu Cercul teatral-dramatic al Casei de Cultură ,, 

Nicolae Botgros,,.  

 Acord de colaborare cu Federația moldovenească de fotbal în cadrul 

proiectului educațional ,, Fotbalul în școală ,,. 

Constatări Rămâne rezervă de a organiza și desfășura accorduri de parteneriat  și cu alți 

reprezentanți ai comunității. 



13 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

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   Participarea părinților- membri  în activitățile CA 

 Participarea părinților la ședințe părintești 

 

Constatări Informarea părinților elevilor despre reușitele  copiilor prin intermediul : 

 Agende  

 Tabele 

 Diplome 

 Scrisori de la administrație 

 Consultații 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea 

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

Dovezi   Planul de dezvoltare a instituției. 

 Planul de lucru al instituției. 

 Discursuri tematice. 

 Ședințe de părinți  (Procese verbale, referate) 

Constatări Necesită intensificarea cooperării profesorilor cu părinții în îmbunătățirea 

rezultatelor școlare ale elevilor 

Existența planul de lucru cu părinții al diriginților la nivel de clasă și instituție.  

Implicarea părinților în desfășurarea actăvităților curriculare și extracurriculare. 

Asigurarea participării părinților în activitățile CA. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

Total standard 4.5 

 

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   Desfășurarea diverselor activități interculturale la nivel de clasă, școală, 

municipiu, raion. 

Constatări 1. Implicarea tuturor elevilor spre participarea în activitățile înterculturale la nivel 

de clasă, instituție, comunitate prin desfășurarea diverselor activități. (Florilr dalbe, 

Maslenița, Crăciunul )  

2. Desfășurarea activităților ce ar implica elevii în  diversitatea culturală, etnică, 

lingvistică, religioasă.   

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 
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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   Crearea unei atmosfere prielnice pentru toși copii necătând la apartenența 

culturală, etnică, lingvistică și religioasă.  

 Institușia facilitează atitudinea efectiva respectul față dediversitatea  

culturală, etnică lingvistică și religioasă.  

 

Constatări Instituția cu actele interne facilitează respectul efecient și sistematic față de 

diversitatea culturală, etnică, lingvistică, și religioasă. 

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   Implementarea eficientă e disciplinei Istoria, Cultura Tradișiile poporelor 

conlocuitoare în Republica Moldova. 

 Desfășurarea activităților educative din diferite culturi ( Crăciunul, Maslenița, 

Toamna de aur. etc. ) 

Constatări Crearea condițiiloe egale de dezvoltare a diferitor culturi în instituție. 

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   Crearea condițiilor tipice pentru respectarea diversității și valorificarea intensă 

a capacității de socializare a elevilorprin diverse activități educaționale și 

desfășurarea eficientă a educației incluzive.  

 Diferențierea și individualizarea procesului instructiv-educativ.   

Constatări Includerea în planul educațional al instituției diverse activități menite să cunoască, 

să respecte cultura și tradițiile tuturor etniilor conlucoitoare, stima si respectul fața 

de persoanele de alte culturi. 

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 

 Funcționarea Consilului de 

administrație, Consiliul 

pedagogic  

 Funcționează Consiliul de 

Etică. 

 Implicarea părinților și a 

elevilor în activitățile 

curriculare și 

 Postul vacant DAE 

 Lipsa activității DAE 

 Insuficiența activității 

Consiliului elevilor.  

 Un nivel scăzut al 

participării elevilor în 

activitatea cercurilor 

pe interese.  
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extracurriculare.  

  Interesul major al elevilor, 

părinților, cadrelor 

didactice față de diversita-

tea culturală, etnică, 

lingvisstică, religioasă.  

 Un nivel înalt de educație a 

toleranței.  

 Insuficiența implicării 

angajaților, părinților, 

elevilor în luarea de 

decizii.   

 

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   Hotărâre Guvernului R.M. № 523 din 11.07.2011. 

 Planul de dezvoltare a l educației incluzive în instituție pe anul 2021-2022. 

  Crearea Comisiei multidisciplinare. 

 Planul de activitate a CM. 

 Planul de activitate a CEI.  

 Planul de activutate a pedagogului de sprijin.  

 Crearea PEI. 
 Procesele verbale de examenare a copiilor cu CES.  

Constatări În gimnaziu se instruiesc 9 copii cu CES .  

Activitatea EI se desfășoară eficient , la un nivel înalt . 

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   Crearea Comisiei multidisciplinare. 

 Existența proceselor verbale de examinare a copiilor cu CES. 

 Existența planu,llui de activitate a CI și a planificării PEI.  

 Planul de activitate al instituției pe 2021-2022. 

Constatări Documentele existente, implementarea lor eficientă aduc rezultate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

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   Desfășurarea recesământului copiilor de vârstă școlară și preșcolară din 

discript.  

Constatări Existența listelor copiilor care necesită o examinare complexă și redicrecționați la 

Serviciul psihopedagogic. 
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Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.5 

Punctaj acordat: - 

1.0 

0.5 

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   Monitorizarea nivelului de dezvoltare și progresarea copiilor cu CES la finele 

semestrelor și la sfârșit de an școlar. 

 Teste individuale pentru petrecerea evaluărilor sumative.   

Constatări În concordanță cu necesitățile și posibilitățile copiilor cu CES se elaborează PEI 

pentru disciplinele recomandate.  

Se realizează diverse colnsultări cu părinții și cu elevii .  

Diriginții implică toți copiii cu CES în toate activitățile educaționale desfășurate in 

instituție.  

 

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   PEI este elaborat  conform cerințelor.  

Constatări Profesorii la discipline au elaborat curriculume adaptate  și modificate la 

disciplinele recomandate de Comisia multidisciplinară.  

Sunt elaborate planuri de lungă durată la disciplinele recomandate în concordanță 

cu necesitățile concrete a copiilor cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

Total standard 5.5 

 

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

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 

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

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

Dovezi   Existența PEI 

 Aplicarea lucrului diferențiat. 

Constatări Copii cu CES sunt integrați în procesul educațional.  

Datorită desfășurării activităților profilactice de combatere a oricărei violențe și 

descriminări în instituție nu sunt înregistrate cazuri de descriminare. Copiii cu CES 

sunt eficient socializați și integrați în desfășurarea diferitor activități educative 

școlare, comunică, prietenesc cu colegii de clasă , de școală.  

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

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

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

copiilor cu CES 

Dovezi   Planul de activitate al gimnaziului pe 2021-2022.    

 Activitatea în Comissiile metodice referitor la elaborarea PEI. 

 În cadrul Comisiilor metodice s-a discutat tema : Mijloacele de elaborare și 
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realizare a obiectivelor în realizarea instrurii copiilor cu CES. 

Constatări S-a  stabilit promovarea în majoritatea aspectelor vieții școlare cultura 

diversității, cu accent pe incluziune, cu implicarea tuturor factorilor 

educaționali, a elevilor, părinților în realizarea acestor activități.  
 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.5 

Punctaj acordat: - 

1.0 

 

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   Instituție asigură în diferite situații șanse egale pentru incluziunea în 

procesul educațional a tuturor copiilor și respectarea diversității 

individuale. 

 Participarea copiilor cu CES la toate evenimentele organizate de instituție 

conform planului de avtivitate. 

Constatări Colectivul pedagogic desfășoară activități cu copiii cu CES, monitorizează 

performanțele lor, schimbările în dezvoltarea lor, elaborează rapoarte la finele 

semestrului, a anului de studii, aduc la cunoștință parinților și copiilorrezultatele 

dobândite. 

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   Existența curriculumului modificat și adaptat elaborat de cadrele didactice 

la discipline pentru fiecare elev. 

 Aplicarea eficientă a documentelor politicii incluzive, a curriculumului 

corespunzător particularităților individuale  și a dezvoltării raportate la 

atitudinea valoroasă față de orice elev. 

Constatări S-a constatat motivarea , stimularea permanentă a elevilor cu CES de către cadrele 

didactice, pedagoful de sprijin, părinți. 

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   Ordin de desemnare a coordonatorului pentru identificarea cazurilor de 

violență, neglijare . 

 Activități de combatere a cazurilor de violență, neglijare.   

Constatări Cazuri de discriminare a copiilor nu sun depistate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75  

Total standard 4.75 

 

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 
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Dovezi   Instituția sistematic asigură crearea unui mediu accesibil și benefic pentru 

fiecare elev/copil.  

 Utilizează eficient resursele umane și materiale punând în aplicare 

resursele disponibile, după necesitate se procură resurse noi.   

Constatări Este creat un  mediu sigur și benefic pentru toți elevii.  

Este depistată necesitatea unui psiholog școlarю 

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   Instituția asigură protecția deplină a datelor cu caracter personal și accesul în 

limitele prevăzute de lege.   

Constatări Datele personale ale copiilor se păstrează în dosarele personale și în mapele  

,,Educația Incluzivă,,.  

 Accesul la dosare este limitat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.5 

Punctaj acordat: - 

0.5 

 

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   În instituție  este creată un mediu accesibil  pentru includerea tuturor copiilor 

cu CES în procesul educațional.   

 Este accesul în toate încăperile instituției : cabinete, cantină, toalete, sală 

sportivă. 

Constatări S-a constata că sunt asigurate condițiile necesare pentru incluziunea tuturor 

elevilor. 

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   PEI pentru copiii cu CES.  

 Aplicarea mijloacelor de învățământ , înclisiv TIC și a  auxiliarelor 

curriculare, adaptate necesităților tuturor elevilor/copiilor. 

Constatări Profesorii pe discipline folosesc tehnologiile și metodele moderne de instruire care 

sunt adaptate la necesitățile copiilor cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

Total standard 5.0 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Prezența Centrului de Incluziune 

 Prezența Pedagogului de sprijin. 

 Existența actelor normative, 

documentelor necesare. 

 Dotarea Centrului de Incluziune cu 

mijloace, resurse materiale 

necesare. 

 Planul de lucru al Centrului de 

incluziune.  

 Colaborarea cu SAP. 

 Insuficiența  continuă a pedagogului 

de sprijin și a cadrelor didactice  în 

domeniu. 

 Colaborarea insuficientă cu părinții 

și tutorii copiilor cu CES.  

 Un nivel redus de acordare a atenției 

cuvenite  copiilor cu CES de către 

cadrele didactice. 

 Neimplicarea sufucientă a copiilor 

cu CES în activitățile instituție.  
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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  
 Orele metodice privind implementarea și realizarea cerințelor actelor 

normative.  

a) Instrucțiunea privund completarea cataloagelor școlare ordinul MEC  
 nr. 590 din 26.06.2020  
b)Regulamentul referitor la evaluarea și aprecierea rezultatelor instruirii , 
promovării și absolvirea ciclului primar și general .  
c)Seminar instructiv referitor la pregătirea către un nou an școlar.  

 Planul de atestare a cadrelor didactice.  
 Planul de perfecționare profesională a cadrelor didactice.  
 Planul conrtoluli intern. 
 Planul evaluărilor semestriale și finale.  
 Planul individual de perfecționare menit îmbunătățirii procesului instructiv-

educativ. 

 Activități de îmbunătățire a bazei tehnice materiale.  
 Planul de lucru al activității  metodice  
 Activități de dezvoltare curriculară.   

Constatări Există un plan de activitate anuală a instituției. 

Plan de dezvoltatre instituțională. 

 Administrația instituției organizează studierea a actelor și documentelor 

normative, elaborează proiecte de dezvoltare in toate domeniile de 

activitate ale institiției.   

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

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

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

Dovezi   Elaborarea planului de activitatea al instituției pe 2021-2022. Organizarea 
și desfășurarea Controlului frontal al disciplinilor : matematica. 

 Controlul calității predării în clasa intâi. 
 Controlul frontal al calității organizății instruirii incluzive.  
 Organizarea controluli tematic ,, Căile de înbunătățire a motivașiei în 

procesul de ăredare-învățare –evaluare a limbii române,, în clasa a 8-a.   
 Lucrul diferențiat și individualizat în procesul de predare a geografiei.  
 Organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare pe discipline.  
 Desfășurarea săptămânilor pe discipline:  

                1. Clasele primare 
        2. ,,Limbi și comunicare,, –  15-19.02.2021 г. 
        3. Comisia metodică ,, Matematica și Științe,,  
        4. Comisia metodică ,, Educația socioumanistică ,, 
        5. Comisia metodică a diriginșilor. 

 

Constatări 
S-a constat o dinamică pozitivă referitor majorarea coeficientului 
performanțelor la disciplinele de studiu datorită implementării planului de 
activitate al instituției.  
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S-a mărit numărul de elevi doritori de a participa în activități și concursuri 
intelectuale.  

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.5 

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   Activitaea CA 

 Activitatea CM și desfășurarea orelor metodice. 

 Activitatea Consiliului de Etică 

 Planificarea și organizarea activităților comisiilor metodice  bazate pe 

ebordarea democratică a hotărârilor.  

 Intensificarea și îmbunătățirea activităților desfășuratecu părinții și 

comunitatea. 

Constatări Instituția de învățământ asigură un proces decizional democratic, 

transparent cu implicarea subiecților cointeresați în elaborarea politicilor 

educaționale la nivel de instituție. 

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   Instituția este autorizată de către instituțiile abilitate pentru funcționarea sa 
nemijlocită.  

 Instituția dispune de infrasrtructura necesaroă pentru a-și îndeplini 
misiunea și obiectivele propuse.  

 Toate încăperile sunt pregătite pentru funcționarea în situația de Pandemie, 
fiecărui elev îi este distribuit un spațiu anumit cu respectarea cerințelor 
sanitaro-epidemiologice.  

 Au fost reparate acoperișul, pardoseala,ușile și geamurile în sala sportivă. 

Constatări Grație măsurilor efectuate s-a eficientizat calitatea serviciilor educaționale și a s-au 

îmbunătățit rezultatele procesului instructiv-educativ. 

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   

Constatări Datorită celor enumerate instituția s-a plasat pe locul I la probele raionale pe 

discipline între gimnazii.  

Conform rezultatelor examenelor de absolvire a ciclului gimnazial             s-a 

constatat promovarea a 100 % a candidaților. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

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

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

vigoare 

Dovezi        Media de promovare a elevilor din ciclului primar 
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în ciclul gimnazial : 
% frecvenței - 91. 24 % 
% promovării- 100 % 
% absolvirii ciclului gimnazial – 100 % 

Constatări În instituție realizează procesul instructiv-educativ 20 de cadre didactice : 
3 cadre didactice  dețin gradul didactic superior, 

2 profesori dețin gradul didactic I,  

14 cadre dețin gradul didactic II.  

1 educător nu deține grad didactic.   

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi   Organizarea și asigurarea procesului educațional cu adaptarea 

curriculumuluila condițiile locale și instituționale conform cadrului 

normativ existent. 

Constatări Curricula națională  pe discipline sunt realizate totalmente 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

Total standard 10.50 

 

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   Totalurile procesului instructiv –educativ și întărirea planului de activitate 

2021- 2022. 

 Elaborarea și coordonarea planului de lungă durată de către conducătoriii 

comisiilor metorice.   

 Studierea curriculumului și scrisorilor metodice 2021-2022. 

 Monitorizarea domeniilor de activitate. Efectuarea cintrolului intern .  

 Raport referitor la realizarea planului de învățămînt pe semestre și pe 

an.Raportul comisiilor metodice referitor la activitatea anuală.  

 Totalurile evaluării Portofoliilor cadrelor didactice.  

 Monitorizarea efectuării procesului instructive-educativ la distanță. 

Constatări Cadrele didactice ale instituție au participat la stsgieri de formare referitor la 
implementarea curriculumului pe discipline școlare.  

Toate modulele pe discipline au fost eficient realizate.  

În perioada Pandemiei 100% a cadrelor didactice au efectuat instruirea la 
distanță.  

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

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

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

instituționale și naționale 

Dovezi   Existența unui plan stabilit de formare continuă a  cadrelor didactice. 

Planul perspectiv de formare continuă a cadrelor didactice.  

 Activitatea cadrelor didactice în cadrul seminarelor, conferințelor, 

trainingurilor la nivel instituțional, raional, regional, republican. 



22 

 

Constatări 
În anul de studii 2021-2022 cursuri de formare continuă au finisat 6 cadre 

didactice.  
    Atestare au susținut 4 cadre didactice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi   Existența numărului necesar a cadrelor didactice la toate disciplinele. 

 Dotarea cu material necesare pentru realizarea finalităților 

Curriculumului national. 

Constatări Gimnaziul dispune totalmente de resurse umane  pentru realizarea calitativă 

a Curriculumului național.  

Necesită dotarea instituției cu echipamente moderne : tablă interactivă. 

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   Evaluarea și gestionarea procesului educațional.  

 Evaluarea internă conform planuluim de activitate al instituției.  

 Schimb de experiență prin prisma orelor publice.  

Constatări S-a constatat necesitatea eficientizării predării materiei de studiu prin aplicarea 

metodelor moderne și TIC. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

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   Elaborarea Planului de lungă durată conform curriculumui în vigoare. 

 Implementarea ECD în clasele I-IV; V-IX la disciplinele corespunzătoare.  

 Monitărizarea implementării proiectării de lungă durată pe disciplinele 

școlare care sunt elaborate conform principilor educației centrete pe elev.  

 Monitorizarea procesului formării de competențe, asigurarea conținuturilor 

la actualitate , în baza Standardelor de eficiență a învățării.   

 

Constatări Fiecare cadru didactic elaborează proiecte de lungă durată, proiecte explicite, în 

conformitate cu principiile educaționale, orientate spre formarea de competențe, 

centrate pe elev.   

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   Regulamentul de evaluare și notare a rezultateloe învățării promovării și 
absolvirii ciclului primar și  general.  

 Monitorizarea evaluării și notării  rezultatelor învățării, în conformitate 

cu standardele și referenialul de evaluare. 
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Constatări Analiza dinamicii performanțelor însușitei pe discipline și clase 

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   Planul de lucru al instituției pe 2021-2022. 
 Planul de activitate pe dimensiunea Educație.  

 Planul de activitate al Comisiilor metodice.  

 Planurile de activitate a orelor opționale și cercurilor. 

Constatări Activitățile se desfășoară conform planului de activitate al instituției și orarului 

aprobat. 

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   Tratarea diferențiată  și individualizată. 

 Diagnosticarea pedagogică  a elevului.  

 Activități cu elevii ce au un grad de de motivație scăzut. 

 Activități cu elevii dotați în cadrul pregătirii pentru perticiparea la 

olimpiadele școlare raionale,republicane etc.   

 Lucrul individual cu copiii cu CES.  

 

Constatări S-a constat se efectuează activități cu copiii dotați, cu CES , slab motivați conform 

planului personal al cadrului didactic  si necesităților elevilor/copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

Total standard 11.25 

 

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   Codul Educației 

 Statutul instituției de învățământ 

 Regulamente, metodologii, ordine  

Constatări Instituția dispune de o bază complexă cu accesul liber al elevilor la aceste resurse 

educaționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor și mecanismele de 

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI 

Dovezi   Baza de date SIME, SIPAS.  

 Dosarele personale ale elevilor  

 Tebelele reușitei școlare pe semestre, pe anul de studii.  

 Cataloagele școlare.  
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 Registrul de evidență a certificatelor de absolvire a gimnaziului. 

Constatări Instituția dispune de o bază de date despre elevi( SIME), care se completează 

regulat.  

Existența documentației face posibilă restabilirea documentelor în caz de 

necesitate. 

Existența bazei de date ne permite de a petrece analiza rezultatelor școlare pe anii 

de studii, pe clase, pe discipline.   

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi   Evaluarea continuă (formativă, sumativă, cu explicație detaliată a a 

acestora,și analiza lor)  

 Consultarea  individuală a copiluli de către cadrul didactic. 

  Procesele verbale ale sedințelor cu părinții.  

 Premierea și motivarea elevilor cu performanțe excepționale. 

Constatări Informarea părinților prin diferite forme și mijloace, sprijinul acordat 

elevului de către cadrele didactice, motivarea și încurajarea prin diverse 

activități facilitează  implementaarea unei politici obiective, echitabile și 

transparente. 

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   Participarea la concursurile intelectuale, literare, educaționale, sportive, de 

creație.  

 Participarea la Jocul intelectual  ,, Logistica,,. Etapa raională, regională.  

 Participarea la sărbătoarea ,,Ziua familiei și a școlii,, 

 Activități dedicate Marelui poet național Grigore Vieru în promovarea unei 

culturi a libii literare.  

 Activități de promovare a disciplinilor de studii în cadrul dsesșăsurării 

saptășânilor pe discipline.  

 

Constatări S-a constatat  că activitățile enumerate facilitează formarea la elevi a capacităților 

de dobândire a cunoștințelor, de obținere a unei experiente,  de a determina 

consecințele alegerii făcute si de a –și asuma responsabilitatea  pentru rezultatul 

obținut. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

Total standard 5.25 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 

 Un corp didactic cu o pregătire 

profesională înaltă. 

 Activitatea eficientă a Comisiilor 

metodice, Consiliului Pedagogic, 

Consiliului de Administrație, 

Consiliului de Etică.   

 Eficiența orelor metodice.  

 Nivelul redus de formare a 

motivației învățării elevilor. 

 Nivelul scăzut de analiză și 

autoanaliză a activității cadrului 

didactic.  

 Insuficiența utilizării 

platformelor educaționale.  

 Notele nu poartă un caracter 
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 Participarea regulată la formarea 

continuă, seminare înstructiv-practice, 

formări, traininguri, stagieri de toate 

nivelele.  

 Lucrul diferențiat și individual cu elevii 

datorită numărului redus de copii în 

clasă. 

stimulativ.  

 

 

 

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 activitate al instituției de învățământ elaborat în conformitate cu 

Hotărâre de guvern nr. 933 din 31. 12. 2009.  

 În planul educațional al diriginților sunt planificate  activități de combatere 

a discriminării de gen.  

 Sistamatic se desfășoară discursuri la orele de ,, Dezvoltare personală,, la 

subiectul dat. 

Constatări Se realizează politicile  naționale și programele de promovare a egalității de gen  si 

se efectuează informarea despre acest subiect a cadreleor didactice, elevii și părinții 

lor .   

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi   Planul de dezvoltare instituțională. 

 Planul anual deactivitate al gimnaziului.  

 Informarea cadrelor didactice cu actele normative și documentele, referitor 

la egalitatea de gen.   

Constatări În gimnaziu se desfășoară activități în care sunt implicați elevii cu respectarea 

principiilor egalității de gen referitor la egalitaea și echitatea de gen.  

Se petrec discursuri de informare a elevilor, părinților  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.5 

Punctaj acordat: - 

1.0  

 

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   Proces verbal №1 din 04.09.2020 al Comisiel diriginților,,Egalitate de 

gen,, în cadrul orelor de ,,Dezvoltare personală,, . 

 Discurs «Suntem diferiți cu drepruri egale », clasa a 4-a. 

 Studiu de caz: «Cruzime și violență – cum să le combatem ? ,,  

 Comunicasre deschisă cu cinspectorul de poliție ,, Consecințele 

comportamentului agresiv,, . Seminar pentru cadrele didactice ,, 

Conflictele,  căile de ameliorare ale conflictelor ,, . ZOOM 

 Lecții la ,,Dezvoltarea personală,,: 

«Asemănări și deosebiri conform unor criterii simple: gen, aspect fizic, 
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preferințe»,clasa a  2 -a. 

«Schimbările fiziologice, starea emoțională, particularitățile fetelor și ale 

băieților», clasa a 5-a . 

«Dragostea, patima și responsabilitatea în relațiile de gen. », clasa a 9-a. 

Constatări În instituție se predă disciplina ,, Dezvoltare personală,, în clasele a 5, 9. Directorul 

adjunct pe educație sistemic desfășoară  activități de pregătire profesională în 

educația de gen în cadrul programului ,,Familia și școala  educăm copiii 

împreună,,. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.5 

Punctaj acordat: - 

1.0 

Total standard 3.5 

 

Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Respectarea principiilor egalității 

de gen și  realizarea lor în 

practică.  

 Asigurarea condițiilor de 

combatere a discriminării în 

raport cu orice gen.  

 Asigurarea egalității în folosința 

drepturilor economice, sociale, 

culturale și civice. 
 

 Insuficiența implicării părinților și a 

tutorilor în participarea activă în 

activitățile de educației sensibile la gen.  

 Colaboraraea insuficientă cu ONG. 

 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția dispune de resurse umane 

calificate  

 Există baza documentară și normativă  

 Funcționarea Consilului de administrație, 

Consiliul pedagogic  

 Funcționează Consiliul de Etică. 

 Implicarea părinților și a elevilor în 

activitățile curriculare și extracurriculare.  

 Prezența Centrului de Incluziune 

 Prezența pedagogului de sprijin. 

  Eficiența orelor metodice.  

 Lucrul diferențiat și individual cu elevii 

datorită numărului redus de copii în clasă. 

Respectarea principiilor egalității de gen și  

realizarea lor în practică.  

 Asigurarea condițiilor de combatere a 

discriminării în raport cu orice gen.  

 

 Funcția vacantă a asistentei medicale. 

 Insuficiența activității de profilaxie a 

boliilor, maladiilor și accidentelor,stărilor 

emoționale.  

 Postul vacant DAE 

 Lipsa activității DAE 

 Insuficiența activității Consiliului elevilor.  
 Insuficiența  continuă a pedagogului de 

sprijin și a cadrelor didactice  în domeniu. 

 Colaborarea insuficientă cu părinții și tutorii 

copiilor cu CES.  

 Insuficiența implicării părinților și a tutorilor 

în participarea activă în activitățile de 

educației  sensibile la gen. 

Oportunități Riscuri 

 Angajarea unui specialist în domeniu de 

protecție a sănătății.. 

 Intensificarea activităților de profilaxie a 

bolilor, maladiilor și accidentelor.  

 Constituirea și intensificarea activității 

Consiliului de elevi.  

 Motivarea, stimularea participăriii active a 

angajaților, părinților, elevilor în luarea de 

decizii.  

 Riscul de accidente la locul de muncă. 

 Riscul de molipsire a elevilor  
 Pasivitatea   subiecților în acțiunile de 

voluntariat. 

 Riscul de luarea a deciziilor autoritare de 

către administrație. 

  Un nivel redus de socializare a copiilor cu 

CES.  

 Nivelul slab de formare a competențelor.  
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 Inițierea relațiiloe de parteneriet cu 

organizațiile nonguvernamentale în 

democrație 

 Constituirea și intensificarea activității 

Consiliului de elevi.  

 Motivarea, stimularea participăriii active a 

angajaților, părinților, elevilor în luarea de 

decizii.  

 Inițierea relațiiloe de parteneriet cu 

organizațiile nonguvernamentale în 

democrație 

 Diversificarea formelor și metodelor de 

stimulare și motivare a elevilor în în 

dobândirea de cunoștințe, în formarea 

competențelor.  

  

 Lipsa dorinței de a învăța. 

 Indiferența față de propriul succes. 
  Riscul de apariție a cazurilor de 

discriminare pe criteria de gen. 

 

 

 

 



28 

 



29 

 

    


