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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 

 Ordinul Nr. 01 din 01.09.2021 Despre formarea comisiei de brachiraj 

 Ordinul Nr.  10  din 21.12.2021 Cu privire la securitatea vieții copiilor 

în timpul vacanțelor de toamnă și iarnă 

 Ordinul Nr.  23 din 13.01.2022 Cu privire la prevenirea de  infecții, 

 Ordinul Nr.  24 din 17.01.2022 Cu privire la securitatea elevilor 

 Ordinul Nr.  43 din 15.04.2022 Cu  privire la desemnarea persoanei 

responsabile de viața și securitatea elevilor în cadrul desfășurării  

Olimpiadei  raionale la baschet 

 Ordinul Nr. 45 din 19.04.2022 Cu privire la securitatea copiilor în 

perioada vacanței de Paste 

 Ordinul Nr.  46 din 27.04.2022 Despre desemnarea persoanei 

responsabile de viața și securitatea elevilor în timpul excursiei la  fabrica 

Draexlmaier Group or.Cahul 

 Ordinul Nr.  51 din 17.05.2022 Despre desemnarea persoanei 

responsabile de viața și securitatea elevilor în timpul excursiei la 

tipografia centrală și Muzeul ținutului natal din orașul  Cahul 

 Ordinul Nr. 52 din 18.05.2022 Despre desemnarea persoanei 

responsabile de viața și securitatea elevei Mincovscaia Elena 

,participantă la Gala Olimpicilor -2022 

 Ordinul Nr. 53 din 26.05.2022  Despre desemnarea persoanelor 

responsabile de viața și securitatea elevilor la Sărbătoarea Ziua Sportului 

 Ordinul Nr. 54 din 26.05.2022 Despre desemnarea persoanelor 

responsabile de viața și securitatea elevilor în timpul excursiei la 

teatrul”B.P.Hașdeu” din or.Cahul 

  Organizarea controlului medical al angajaților 

 Organizarea controlului medical al elevilor 

 Graficul  model pentru respectarea cerințelor sanitare igienice în 

instituție, documentația, 

  Instruirea  personalului didactic și auxiliar cu regulamentul sanitar 

 elaborarea meniului model pentru 10 zile, 

 elaborarea meniurilor  zilnice pe parcursul anului 

 completarea fișei de dezvoltare psiho-pedagogică a elevilor 

Constatări 

 toată documentația a fost îndeplinită conform   cerințelor din plan. 

 Cartelele medicale completate de medicul de familie  

 Controlul medical efectuat 

 Meniul model pentru respectarea normelor fiziologice de consum 

 S-au  petrecut discuții cu elevii și profesorii în legătură cu  normele 

sanitaro-igienice 

 S-a monitorizat  dinamica dezvoltării individuale  a elevilor din 

ciclul primar și ciclul gimnazial 

 băieții ajunși la vârsta pentru a fi luați la evidența militară au fost 

supuși controlului medical la Comisariatul militar din Cahul. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 
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Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor pe 

toată durata programului educativ 

Dovezi 

 Ordinul Nr.  273 din 03.08.2021 ,Desemnarea persoanei 

responsabile de tehnica securitații 

 Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază 

 În gimnaziu activeaza trei paznici ,care asigură paza gimnaziului atât 

pe timp de zi și noapte cât și pe toată durata zilelor de odihna, de 

vacanță . 

 Graficul de serviciu al profesorilor 

 Graficul rutelor pentru elevii transportați 

 Registru de tehnica securității pentru elevi 

 Toate cadrele didactice și nedidactice răspund de securitatea tuturor 

elevilor de la venirea la școală până la plecarea din școală 

Constatări 

 este util pentru a monitoriza cât mai eficient de către diriginte a 

situației ,în care se află fiecare elev. 

 Ajută la dezvoltarea conexiunii mai multor servicii ce oferă protecție 

familiei și copilului. 

Paznicii completează regulat Cartea de evidență a turelor de schimb al 

pazei.  

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 

     •    Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază a instituției  

 Proiectul de dezvoltare al instituției   

 Graficul transportării elevilor spre școală,spre casă. 

 Orarul lecțiilor pe clase 

Constatări 

  Instituția deține orarul lecțiilor și orarul sunetelor pentru treapta primară și 

gimnazială,afișat în cabinetul metodic și la panoul informațional pentru 

elevi. Lecțiile se încep la ora 8:15 min,deoarece unii profesori fac naveta 

din  satele vecine și trebuie să reușeasca la transportul public pentru a se 

deplasa la școală și acasă. Așa cum suntem două gimnazii la acelaș autobus  

școlar,trebuie  să   ne  încadrăm în graficul de lucru al autobusului. 

Un program flexibil este binevenit.La necesitate orarul este modificat  și 

adus la cunoștința profesorilor și elevilor. 

 

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 dispune de 10 spații educationale adecvate pentru toți elevii 

din gimnaziu .În clasele gimnaziale sunt mai puțini de 12 elevi în clasă 

și suprafața cabinetelor  ne permite  să fie aranjati câte un elev în bancă 

corespunzător particularităților psihofiziologice 

individuale,recomandate de asistenta medicală din gimnaziu. 

Constatări 
Pondere și punctaj 

Copiii au fost asigurați cu  câte un loc în bancă.Banca și scaunul   fiecarui 

elev  atât din treapta primară cât și din treapta gimnazială este notat  cu  

numele ,prenumele elevului.Pentru păstrarea sănătății elevilor la necesitate 

sunt permutați cu locul în bănci. 

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

 

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 

 Ordinul Nr.  273 din 03.08.2021 ,Desemnarea persoanei 

responsabile de tehnica securității 

 Ordinul Nr.  03 din 01.09.2021  Cu privire la persoana responsabilă 

de primirea produselor alimentare pentru elevi 

 Ordinul Nr.  01 din 01.09.2021  Cu privire la formarea Comisiei de 

brachiraj 

 Ordinul Nr.  02 din 01.09.2021  Cu privire la Alimentarea elevilor 

din gimnaziu 

 monitorizarea asigurarii cu material de sprijin conform cerintelor 

sanitaro-igienice 

Constatări 

Aprovizionarea personalului nondidactic cu echipament ,caldari, mopuri, 

maturi,..,pentru activitate conform normelor sanitare 

În cantina școlară avem tot necesarul pentru buna funcționare. 

Școala dispune de calculatoare în cabinetul de informatică și de lăptopuri 

care sunt folosite de către profesori în procesul instructiv al elevilor la ore 

cât și pentru pregătirea materialului necesar pentru următoarele  lecții. 

Mai dispunem de un centru muzical ,pentru organizarea  sărbătorilor în 

gimnaziu. 

Pe parcursul anului au fost respectate cu strictețe normele de protecție 

contra infecțiilor COVID-19:au fost procurate termometre non-

contact,dezinfectant pe bază de alcool pentru dezinfectarea suprafețelor și 

mâinilor,săpun lichid ,s.a.  

 

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 

 Ordinul Nr.  273 din 03.08.2021 ,Desemnarea persoanei 

responsabile de tehnica securității 

 Ordinul Nr.  03 din 01.09.2021  Cu privire la persoana responsabila 

de primirea produselor alimentare pentru elevi 

 Ordinul Nr.  01 din 01.09.2021  Cu privire la formarea Comisiei de 

brachiraj 

 Ordinul Nr.  02 din 01.09.2021  Cu privire la Alimentarea elevilor 

din gimnaziu 

 Discuții la tema Monitorizarea respectării normelor sanitare în 

spațiile de pregătire,servire și păstrare a produselor. 

 Ordin Nr. 05 din 29.09.2021  Cu privire la comisia de rebutare 

Constatări 

In anul 2019 a fost efectuată reparația capitală a blocului de preparare a 

bucatelor.Instituția dispune de spații necesare pentru servirea și pregătirea 

bucatelor,de depozit pentru legume,depozit pentru crupe..,    

frigidere,congelatoare pentru păstrarea produselor conform 

cerințelor.Dispunem și de mașină de tocat carne,plită la gaz-lumină.. .La 

cantină avem două rânduri de veselă.Pentru prepararea bucatelor și spălarea 

veselei folosim apă de la apeductul Apă-Canal Cahul.Condiții de lucru 

bucătarul are.Mai este nevoie de a doua unitate de salariu la 
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bucătărie.Bucătăreasa noastră a fost menționată cu Diplomă de merit ”Cel 

mai bun bucătar din instituțiile de învățământ”. 

Este asigurat confortul elevilor în timpul alimentării:la fiecare masă sunt 

câte 3 elevi, care sunt aranjați pe clase.Fiecare elev zilnic se așează în acelaș 

loc și la aceiași masă. 

 

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 

 Bloc sanitar etajul 1 

 Bloc sanitar(camere de baie) etajul 2 

 Bloc sanitar în ograda școlii 

Constatări 

Elevii  dispun de spațiul blocului sanitar,care se afla în incinta gimnaziului 

la intrare în hol la primul etaj.Sunt afișate regulile de spălare pe mâini . 

Dispunem de 6 lavuare, oglinzi la lavuare,faianță ,țevi noi de canalizare. 

Începând   cu această toamnă elevii se vor folosi de camerele de baie din 

incinta gimnaziului ,care au fost reconstruite de curând. 

Regulile  de spălare a mâinilor sunt afișate atât la colțișorul sanitar cât și în 

ospătărie,cabinetul medicului,clase de elevi 

Dispunem de  apă caldă,dezinfectante pentru vicee și tot necesarul pentru 

funcționarea gimnaziului. 

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 

 

 Ordinul Nr.  05 din 01.09.2022 Despre formarea comisiei în cazuri 

de Situații excepționale ; organizarea protecției personalului din 

instituție de situațiile de risc de provienență naturală și desemnarea 

persoanelor responsabile  

 Cursuri de formare la   D S E din orașul Cahul 

 Dispunem de 5 stingătoare:în ospătărie -1,coridor-2,bibliotecă-

1,cabinet de informatică-1 

 În  cazangerie dispunem de 2 stingătoare și inventar la lada cu nisip, 

 Avem schemele de evacuare din gimnaziu în caz de pericol 

Constatări 

Clădirea gimnaziului are 4 intrări-ieșiri:2 de bază si 2 de rezervă. Ieșirile de 

rezervă au fost reparate si funcționează.Avem indicatoare pentru iesirea  de 

rezerva 

Mai avem de învățat încă multe lucruri la acest compartiment(acordarea 

primului ajutor ...) 

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 

 Cartea de ordine cu privire la personal  

 Ordinul Nr.  273 din 03.08.2021 ,Desemnarea persoanei 

responsabile de tehnica securității 

 Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază  
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  Ordinul Nr. 45 din 19.04.2022 Cu privire la securitatea copiilor în 

perioada vacanței de Paște... 

 Ore la dezvoltarea personală 

Constatări 

Cel mai des  desfășuram activități de învățare și respectare a regulilor de 

circulație rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de 

acordare a primului ajutor în cadrul orelor de Dezvoltare personală și 

Managementul clasei.Înaintea fiecărei vacanțe se discuta cu elevii la tema “ 

Securitatea elevilor în timpul vacanței”.Acest lucru este amintit în fiecare  zi 

elevilor de către  personalul didactic și nedidactic. 

În fiecare an înainte de începerea noului an de studii părinții sunt instruiți în 

privința plecării elevilor acasă dupa ore.Majoritatea din ei vin și i-au copiii 

de la scoala ,unii aflati la muncă scriu confirmare pe propria răspundere  ca 

copiii să se ducă singuri acasă .Accent se pune pe respectarea regulilor de 

circulație. 

Înainte de fiecare excursie  reamintim elevilor regulile principale de  

circulație. 

Necesităm cursuri de formare la  temă,activități practice. 

Corelația dintre medicul de familie și elevi este binevenită. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

Total standard 9,25 

 

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 al Comitetului părintesc 

 Procesele verbale ale ședințelor de dare de seamă si realegeri per 

instituție 

  

Constatări 

În scoală activează Comitetul părintesc, care are elaborat planul său de 

activitate. 

Se organizează 2 adunări părintești pe școală.La necesitate fiecare diriginte 

de clasă petrece adunări pe clase ,unde sunt discutate întrebările apărute. 

Ținem strânsă legătură cu Asistentul social și Primarul comunei în 

rezolvarea problemelor în cauză. 

Fișele de sesizare  a cazului suspect de violență,neglijare  și trafic al 

copilului sunt totdeauna la loc vizibil și au acces la ele fiecare persoană. 

Fișele de post ale cadrelor  didactice sunt completate. Se contribuie la 

dezvoltarea relațiilor de încredere între copil și părinte. 

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 

 Agende de lucru din Planul de activitate al Comisiei 

multidisciplinare. 

 Sedințe  ale Comisiei multidisciplinare. 
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Constatări 

In gimnaziu avem 2 copii dintr-o familie social-vulnerabilă,care au locuit 

intr-o familie adoptivă din alt sat.Datorită  stăruinței mamei și în baza 

rezoluției Comisiei multidisciplinare petrecută în încinta primăriei în comun 

cu specialiștii în domeniul Protecției Copilului din Cahul ,  mama și-a 

recăpătat copiii.Așa familii sunt susținute,verificate și ajutate de catre 

Asistentul social din cadrul APL cu produse alimentare,îmbrăcăminte... 

 

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 

 Raport privind evidenta sesizărilor privind cazurile ANET semestrul 

I si semestrul II 

 Vizite ale polițistului de sector  în scop profilactic 

 Activitate cu elevii claselor  primare și gimnaziale 

 Ore tematice la Dezvoltarea personală  

 Completarea anchetelor tematice 

 Monitorizarea zilnică a frecvenței și disciplinei elevilor 

 Discuții individuale cu elevii pentru prevenirea violenței 

Constatări 

Comportamentul elevilor este o problemă , pe care o ținem la curent  și  o 

rezolvăm cu tot colectivul  gimnaziului,nu este nimeni indiferent la acest 

punct..Permanent se duc discuții la temă.Dacă apare vre-un conflict între 

careva elevi prin discuții se rezolvă ,prin  scuze și păstrarea relațiilor de 

prietenie mai departe.Nu avem nici un caz ,care sa nu fie rezolvat pozitiv 

deodata.Cu personalul s-a discutat la această temă .În relațiile elev-cadru 

didactic, elev-personal auxiliar nu avem nici un caz de violență.În instituție 

este creat un climat psihologic prielnic dezvoltării favorabile și armonioase 

a elevilor.Comportamentul elevilor este o problema ,care o rezolvăm cu tot 

colectivul  gimnaziului,nu este nimeni indiferent la acest punct. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi 

  Lecție publica în clasa 7 „Modul de viață sanătos”. 

 „Spune Nu fumatului! „ -discutii 

  „Alcoolul –prieten fals!”-discutie 

 „Drogurile sunt cu adevărat o problemă” –discutie 

 Postere la temele menționate mai sus 

Constatări 

Totdeauna elevii se pot adresa diriginților de clasă,direcției  cu orice 

întrebare, care apare la ei fie în privat  pe pagina de  rețele de socializare , 

fie tet- a- tet.În instituție au fost citite de către asistentul medical  ore cu 

referire la comportamentul dăunător sănătății, Doamna a luat parte la lecțiile 

publice la diverse subiecte, unde au fost puse în discuție diferite situații: 

„Apa și sănătatea”, „Pubertatea în adolescență”, „Modul de viață sedentar”, 

„Eu și sportul” și altele . 

În urma discuțiilor cu elevii se subînțelege că ei poseda informații cu 

referire la urmările stresului,fumatului.. si conștientizeaza impactul negativ 
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asupra vieții lor.În instituție nu avem cazuri de fumat,droguri .. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 4,5 

 

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

sănătos de viață 

Domeniu: Management 

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

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

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi 

 Programa de examinare a elevilor de către medicul de familie 

 Luarea la evidență a băieților la Comisariatul militar din orasul Cahul 

 Petrecerea conversațiilor de către diriginți în cadrul orelor de Dezvoltare 

personală și personal cu unii elevi la temă 

  Procese-verbale ale ședințelor cu părinții/ Consiliul reprezentativ al 

părinților 

 Petrecerea sectiei sportive „Basket” cu  scopul de a creste o generație 

sănătoasă 

 Participarea la Olimpiada Raională de educație fizică petrecută în 

s.Crihana-Veche,Cahul 

 Excursie la padurea din marginea satului cu toată școala 

 Petrecerea Starturilor vesele  în cadrul gimnaziului 

 Lecții cu subiectul ,,Modul de viață sănătos,, petrecute de medicul școlii, 

conversații cu fetele aparte , băieții aparte despre schimbările fiziologice 

în adolescență. 

  

Constatări 

Ești informat-esti protejat. 

Centrul medicului de familie anunță graficul imunizării copiilor,eliberează 

forma medicală pentru încadrarea elevilor în ciclul primar. 

Ținem strânsă legatură cu părinții .Ei  susțin elevii în petrecerea acestor  

măsuri. 

Pentru a crește sanatoși elevii,parinții achita pentru alimentarea copiilor în 

gimnaziu.Până la sfârșitul anului toti 77 de copii au luat masa la scoală. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

Dovezi 

 Ludoteca școlară 

 Atelierul de creație 

 Foișorul grupului de inițiativă 

 Biblioteca școlară 

 Sala sportivă 

Constatări 

Elevii  dispun de  spații și condiții de relaxare dupa ore .În școală 

funcționează  Atelierul de Creație ,Ludoteca ,în incinta carora s-au petrecut 

seminare,traininguri ,s-au ținut lecții despre necesitatea păstrării jocurilor și 

tot ce este la dispoziție .Aici au posibilitatea  de a petrece timpul de 

așteptare a autobusului scolar cu folos și interesant .Dispun de foarte multe 

jocuri distractive,literatură artistică,etc.   
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În incinta Ludotecii te pomenești  într-un  vis al copilariei. La ludotecă se 

mai petrec mese rotunde , unde se pun în discuție problemele gimnaziului, a 

satului, se iau decizii, se scriu proiecte. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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 

 Discuții cu promovarea regimului zilnic al elevului. 

 Lecții  după înțelesul elevilor în toate clasele despre COVID-19. 

 Lecție publică în clasa a IV-a  cu genericul „Drumul Pâinii” 

 Lecție publica în clasa  a VII-a „Alimentație sănătoasă” 

 Postere în cantina școlii 

Constatări 

  Cerem de la elevi cât mai des să se spele pe mânuțe,fructele sa  fie spalate 

înainte de a fi consumate,toti elevii  se alimentează la cantina școlii,unde 

primesc fructe proaspete și salate din legume proaspete, diferite sucuri.... 

La pauze aerisim cabinetele școlare,avem grijă ca în timpul lecțiilor să nu 

fie curent în clase pentru a minimaliza riscul de îmbolnăviri atât a elevilor 

cât și a profesorilor.  

În scopul promovării modului de viață sănătos între elevi  se asigură 

legatura cu parinții. Elevii gimnaziului posedă informații profunde cu 

referire la prioritațile modului sănătos de viața și optează ferm pentru 

el.Despre alimentarea corectă elevii studiază și la orele de dezvoltare 

personală,unde la sfârșitul modulului avem de realizat diferite produse 

(postere,piramida alimentelor...) 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 4,5 

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 
 Dispunem de condiții pentru  

funcționarea școlii 
 Planificarea activitaților din 

perspectiva Standardelor  de 
calitate pentru instituțiile de 
învătământ primar și secundar 
general din perspectiva Școlii 
prietenoase copilului 

 Funcționează cantina școlii, 
 avem asistent medical, 
 Dispunem de resurse 

materiale(dezinfectant,săpun 
lichid,termometre non-
contact…) 

     •  alimentarea elevilor din clasele                
primare gratuit 
     •   modulul „Modul de viață sănătos” 

este foarte bine venit 

 Școala dispune de spații de 

odihnă pentru elevi 

 Relațiile de colaborare cu 

parinții 

 Elevii  la scoală se simt protejați 

    •nu avem  ore opționale în 

fiecare   clasă 

 La disciplinele școlare 

sunt puține probleme 

legate de viața cotidiană 

 Nu avem Centru de 

resurse pentru copiii cu 

CES 

 Nu avem ore de cercuri pe 

interese 

 sa fie gratuită și 

alimentarea elevilor din 

ciclul gimnazial 
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 Avem internet permanent în 

scoală,retele WI-FI,tehnică de 

calcul... 

 Locul 3 în cadrul  Concursului  

raional ”Cea mai bine școală 

pregatită pentru 1 septembrie 

2021” 

 

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 

 Ordinul nr.02 din 01.09.2021 al Consiliului de Administrație Cu 

privire la componența Consiliului de Administrație. 

 Proces-verbal nr.01 din14.09.2021 Cu privire la realegerea 

Consiliului de Elevi 

 Proces-verbal nr.02 din 20.09.2021 Cu privire la organizarea și 

petrecerea Zilei Pedagogului. 

 Proces-verbal nr.03 din 25.11.2021 Cu privire la organizarea și 

petrecerea sărbătorii de Anul Nou. 

 Proces-verbal nr.04 din 17.12.2021 Cu privire la pregătirea 

programului artistic de Anul Nou,,Mesaj pentru Moș Crăciun,, 

 Proces-verbal nr.05 din11.02.2022 Cu privire la organizarea și 

petrecerea expoziției ,,Un mărțișor în dar pentru tine,, 

 Proces-verbal nr.06 din 17.03.2022 Cu privire la organizarea și 

petrecerea Zilei Școlii. 

 Proces-verbal nr.07 din data de 26.04.2022, Planificarea și 

petrecerea zilei de 9 mai- Ziua Păcii. 

 Proces-verbal nr.08 din 24.05.2022 Cu privire la organizarea și 

petrecerea Zilei Sănătății și Sportului. 

Constatări 

Consiliul Elevilor este reales odată în an.Prin votare se aleg elevii 

responsabili pe următoarele  sectoare:sectorul academic, sectorul 

organizatoric,sectorul sportiv, sectorul redacțional, sectorul igienico-sanitar. 

Se aleg tot odată președintele Consiliului de Elevi, vicepreședintele și 

secretara. Elevii se aleg după capacități, după preferințe. 

 Consiliului de Elevi ia parte la întocmirea măsurilor extrașcolare pentru 

anul de studii, apără drepturile copiilor. 

Elevii se încadrează activ în luarea deciziilor, vin cu diverse idei. 

Președintele Consiliului de Elevi face parte din componența Consiliului de 

Administrație. 

 Petrecând mese-rotunde și ședințe de lucru Consiliul Elevilor a luat multe 

decizii: în ce mod se vor  petrece măsurile, când să petrecem o zi ecologică, 

cum se va desfășura Ziua Profesorului , 8 martie, Anul Nou, ce decorațiuni 

se vor potrivi pentru o anumită sărbătoare, când să vizităm  teatrul din 

Cahul.  Cu ajutorul Consiliului de Elevi s-au petrecut starturi vesele, 

expoziția ”Un mărțișor în dar pentru tine” , s-a organizat caravana de 

Crăciun pentru nevoiași , s-a petrecut săptămâna pentru elevii cu CES. 

Elevii au făcut voluntariat de sărbatorile pascale: au făcut curățenie pe 
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teritoriul gimnaziului, au sădit copaci și flori . De ziua de 9 Mai s-a 

organizat curățenie la monumentul din sat, etc .  

Elevii participă la construirea foișorului pentru  membrii grupului de 

inițiativă si restul elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și 

autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/ copii 

Dovezi 

 Regulamentul Consiliului de Elevi 

 Planul de activitate al Consiliului de Elevi 

 Registru de procese verbale ale  Ședințelor Consiliului Elevilor 

 Proces-verbal nr.01 din14.09.2021 Cu privire la realegerea 

Consiliului de Elevi  

 

Constatări 

Consiliul elevilor al Instituțiilor Publice se organizează conform 

Regulamentului de ordine interioară , a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a prezentului 

regulament. Este o structură asociativă de elevi , destinată promovării 

intereselor elevilor prin asigurarea unui cadru optim de dezvoltare a 

personalităţii şi capacităţii fiecărui elev. 

Consiliul elevilor este  un grup de elevi aleşi democratic  care urmăreşte ca 

elevii să-şi exprime opinia în legătură cu problemele şcolare care-i afectează 

şi le reprezintă interesele, fără deosebire de sex, confesiune , naţionalitate 

ori convingeri politice. promovează cooperarea , parteneriatul , munca în 

echipă , dezvoltarea personală a elevilor. 

Tot Consiliul Elevilor apără drepturile copiilor şi pune în discuţie situaţii 

când   acestea sunt încălcate.El iniţiază , organizează şi desfăşoară activităţi 

extraşcolare . 

   În cadrul gimnaziului activează Consiliul Elevilor compus din 14 

persoane, elevi din clase gimnaziale, repartizați pe sectoare. Elevii s-au ales 

după capacități, interese și preferințe. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

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

Dovezi 

Pagina „Activizm comunitar- Ursoaia,Cahul”pe Facebook  

 https://www.facebook.com/search/top?q=activism%20comunitar%20urs

oaia 

Constatări 

Toti profesorii si majoritatea  elevilor și-au creat adrese si grupuri de lucru, 

pot face on-line întruniri cu elevii și pe platformele Google-meet, Zoom. 

Aceste platforme s-au dovedit a fi foarte optime în procesul de instruire on-

line. 

Toate clasele au creat grupuri  de elevi si profesori pe 

Viber,Mesenger,Facebook,adrese de email, Instagram 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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 

 Planul de activitate al Consiliului Elevilor.  

 Participarea la ședințele proiectului„ Democrația în școală„ 

Constatări 

Elevii gimnaziului participă activ la proiectarea și petrecerea sărbătorilor 

preferate, care au devenit o tradiție: De ziua ta, Iubite Dascăl, Ziua Școlii, 

Toamna de Aur, Mesaj pentru Moș Crăciun, Un mărțișor în dar pentru tine, 

Ziua Sănătății etc. 

Anual CE elaborează planul de lucru pe care îl realizează pe parcurs.  

Asa cum avem puțini elevi in școală(77) cu  toate măsurile care se petrec în 

instituție sunt la curent toți elevii,  toți elevii au  formă scolară. La modul de 

a petrece sărbătorile în școală  s-a decis să se petreacă mai mult pe clase 

păstrând distanța socială ,respectând regulile de securitate pe timp de 

pandemie, și tot așa participarea în cadrul proiectelor,componența echipei 

de basket ,măsurile în cadrul clasei,voluntarizmul în sat și în școală, etc. 

Implicarea elevilor duce la dezvoltarea  democrației în școală. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 4,5 

 

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

procesul educațional 

Domeniu: Management  

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

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

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

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

Dovezi 

 Regulament cu privire la Consiliul părinților. 

 Planul de lucru al Comitetului de părinți 

 Procese-verbale ale Comitetului de părinți. 

 Procese-verbale ale adunărilor de părinți. 

 Proces-verbal nr.01 din 10.09.2021. Cu privire la începutul 

procesului instructiv-educativ al anului. 

 Proces-verbal nr.02 din 08.04.2022 Cu privire la regulamentul de 

petrecere al examenelor de absolvire. 

 

Constatări 

În instituție cel puțin de 2 ori pe an se petrec adunări de părinți generale și 

pe clase . La necesitate pot fi petrecute și se petrec mai des. În cadrul 

acestor adunări se alege comitetul de părinți al clasei format din 3 persoane : 

președintele și 2 membri. Unul din aceste persoane este inclus în comitetul 

de părinți al gimnaziului . Din noul Comitet ales se alege președinte, se 

alege vice-președinte, secretar,se repartizează însărcinările ,  se elaborează 

planul de lucru al comitetului de părinți. Președintele comitetului părintesc 

este inclus în componența Consiliului de Administrație al instituției. Ținem 

strânsa legătura cu parinții prin adunările de clasă,care anul acesta din cauza 

pandemiei sau petrecut on-line. Părinții participă la reparația cabinetelor, la 

curățenie în parcul școlii,în cadrul proiectelor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 
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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 

 Parteneriat cu APL  comuna Lebedenco 

 Parteneriat cu SRL „Iri-Carmen” 

 Parteneriat cu liderii din comunitate.  

Constatări 

Suntem susținuți de APL ,SRL „IRI-CARMEN”si conlucram împreună.  

În cadrul parteneriatului cu primăria Lebedenco elevii gimnaziului iau parte 

la petrecerea sărbătorilor în sat: Ziua Internațională a Femeii, Ziua 

oamenilor în etate, Anul Nou, Hramul satului de Sf.Ilie, 9 mai, unde elevii 

vin cu program artistic. De sfintele sărbători de Paște se face curat la 

monument, la cimitire, la terenele de joacă pentru copii,desant ecologic la 

râu, la izvor, în parcuri.  

SRL „IRI-CARMEN este sponsorul nostru permanent cu mijloace 

financiare. Datorită lor facem reparație în gimnaziu, procurăm cadouri de 

Anul Nou la elevi, am procurat jaluzele în antreu. Am schimbat afișele la 

colțișorul sanitar. Tot din aceste finanțe am procurat materiale de 

construcție pentru Foișor....... 

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 

 Proces-verbal nr.2 din 01.09.2021 al ședinței Consiliului de 

Administrație. 

 Planul de lucru al Consiliul de Administrație. 

Constatări 

Părinții au acces la toate informațiile legate de procesul instructiv-educativ. 

Pe timp de pandemie măsurile extrașcolare petrecute pe clase au fost filmate 

de diriginți și plasate pe grupul părinților, unde aceștea au avut posibilitatea 

de a viziona concertul on-line. 

Presedintele Comitetului parintesc al gimnazilui este inclus in componenta 

Consiliului Administrativ al institutiei . Parintii participa activ la 

organizarea si pregatirea evenimentelor in scoala .Din motivul pandemiei  

părinții n-au luat parte la măsurile petrecute în gimnaziul. Consiliul Elevilor 

vine cu propuneri  la petrecerea sarbatorilor. 

 

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-cadru al instituției. 

 Cererile părinților și elevilor pentru alimentație, ore opționale, secții 

sportive. 

 Chestionare. 

 Procese-verbale al Consiliului de Administrație.  
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 Procese-verbale a Comitetului de părinți. 

 Procese-verbale a adunărilor de părinți. 

 Planul de lucru a  Comitetului părintesc.  

Constatări 

Avem parinți ,care sunt cointeresați si dornici de implicare în diferite 

măsuri. În cadrul ședințelor cu părinții s-a dezvăluit esența tabelelor de 

performanță cu noile fInalități pentru fiecare copil. Părinților și elevilor  li 

se oferă ocazia să completeze chestionare anonime pentru a înbunătăți 

situația și condițiile de instruire a elevilor, pentru a face legătură părinți-

elevi -cadru didactic mai strânsă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

Total standard 4,25 

 

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 

 

 Olimpiada raională la limba rusă 

 Hramul satului-2 august 

 Sărbătoarea Anului Nou... 

Constatări 

In cadrul proiectelor elevii si profesorii au completat diferite chestionare la 

temă, din care rezultă că copiii noștri n-au probleme de etnie.Toți elevii se 

joacă împreună indiferent ,că-i de minoritate bulgară sau ucraineană,învața 

unul de la altul limba necunoscută,studiază în aceiași clasă,lucrează în 

timpul disciplinelor de studii  în grupe etc. 

Copiii care aparțin altor confesiuni religioase se încadrează la fel cu toți 

elevii  în activitatea de zi cu zi a școlii.La sarbători se recita poezii si răsună 

cântece atât în limba rusă cât  și în limba bulgară,se dansează și dansuri 

populare moldovenești si bulgarești . 

S-a resimțit respectul față de diversitatea etnică, și lingvistică. Copiii cu 

mare plăcere învață dansuri populare moldovenești și bulgărești, deoarece 

majoritatea cetățenilor din localitatea noastră sunt moldoveni și bulgari și 

evaluiază la sărbătorile din sat:Hramul satului, Anul Nou, 8 martie, sărbători 

Pascale.  

Participarea si ocuparea locului 2  la olimpiada raionala  de l.rusă 

Participand la sărbătorile organizate  în sat,copiii sunt  imbracati in stil 

national cu scopul promovării portului popular moldovenesc și bulgăresc. 

Parteneriat cu Ruscaia  Obșina, Bolgarscaia obșina, managerul cărora este 

d-na Pșenic Marina. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi 

 Plan de activitate a Consiliului Elevilor 

 Parteneriat cu APL 

 Participarea la lucrul de voluntariat-distribuirea ajutoarelor  materiale 

familiilor nevoiase,familiilor care au avut la intretinere refugiati din 
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Ucraina 

Constatări 

In institutie nu avem cazuri de incalcare a modului de respectare a   

diversităților culturale, etnice, lingvistice, religioase. 

La lecțiile de educatie pentru societate , dezvoltare personală se discută la 

acest subiect si elevii completeaza diferite chestionare la tema in timpul 

orelor. 

Satul este mic ,oamenii indiferent de nationalitate ese la sarbatori împreuna  

cu rudele,vecinii ,prietenii...Descriminări  și conflicte etnice nu sunt.  

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 

 Ludotecă 

 Atelier de creație 

 Casa Mare  

 Atelier de cusut 

 Cabinetul de informatică 

 Biblioteca. 

 Sala de sport. 

 Terenul de joacă 

Constatări 

Toti copiii sunt egali,nu se practica stereotipurile și prejudecățile. Nicun 

copil nu este descriminat. 

In institutie lucram cu copiii in Ludoteca si Atelierul de creatie.Fiecare elev 

are acces la jocul dorit sau poate efectua orice lucrare din lemn sau biser, nu 

avem copii cu prioritati,toti copiii sunt cu aceleasi drepturi.In Ludoteca 

avem afisate Drepturile si obligatiunile copiilor. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi 

 Excursii cu elevii și părinții. 

 Activități de voluntariat. 

 Discuții la Mese Rotunde 

 Ordinul nr.51 din 17.05.2022 cu privire la excursie la tipografie, la 

muzeu. 

 Ordinul nr.54 din 26.05.2022  excursie la teatru Hașdeu. 

Constatări 

Excursie în comun la Teatrul „B.P.Hasdeu” or.Cahul, vizionarea și 

discutarea filmelor tematice ,participarea la diferite serbari din sat si 

comuna,activitati de voluntariat in sat-amenajarea terenului din parcul 

satului ,curatenie la monumentul din sat,la terenul de joaca... 

Se observa viziunea democratica de conviețuire armonioasă intre toti 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

Total standard 4,75 



18 

 

 

Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Implicarea elevilor si a parintilor 

in procesul decizitional 

 Legatura dintre scoala si parinti 

mai  buna si durabila 

 Functionalitatea parteneriatelor 

 Cu deosebit interes elevii 

frecventează Ludoteca , Muzeul 

“Casa mare” și Atelierul de Creație. 

  În urma reparației executate    

gimnaziul si-a  schimbat esential 

aspectul estetic al antreului și a sălii 

sportive. 

  Elevii au uniforma școlară.  

 De doua ori pe săptămînă elevii au 

frecventat cercul de basket. 

•sunt puține ore pentru 
activitățile extrașcolare 
 

•din cauza bugetului mic al scolii 

elevii n-au posibilitatea de a 

frecventa diferite cercuri în scoală 

si  mulți pleacă la oraș să învețe. 

 

 Nu toți parinții se includ în  

viața școlii 

 

 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

*Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, 

origine și stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime 

pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

Domeniu: Management 

Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire la 

educația incluzivă (EI), a strategiilor de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a proiectelor de 

asigurare a incluziunii prin activitățile multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de 

sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi 

 Planul de lucru cu elevii cu CES 

 Formarea profesionala continua a CDS  

 Certificat formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice 

de sprijin și ale psihopedagogilor din 20.04.2021 

 Sedinte cu CDS pe platforma ZOOM 

 Ordinul nr.188 din 20.10.2020(seminar instructiv  

 Seminar instructiv din data de 23.10.2020 

 Ordinul Nr.242 din 27.11.2020 -seminar instructiv.  

Constatări 

Copiii s-au străduit să îndeplinească sarcinile propuse . 

Necesităm materiale didactice pentru copiii cu CES 

S-a lucrat individual  cu fiecare copil . 

S-au petrecut activități pentru elevii cu CES 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

 

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 

 Registrul de evidență a elevilor 

 Conversații cu părinții și copiii 

 Registrul de evidență a elevilor 

 Plan de lucru al CDS 

Constatări 

Inmatricularea  e de 100%.Se discuta mult cu unii parinti in privinta alegerii 

scolii pentru copii. 
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CDS permanent se ocupa cu copiii cu CES conform planului de activitate. 

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 

 Registru de evidență a datelor cu caracter personal 

  Ordin  Nr 07 din 02septembrie  2021 „Desemnarea persoanei 

responsabilă de Baza de date” 

Constatări 

Dispunem de Registru de evidența a datelor cu caracter personal 

Prin ordin a fost numită persoana responsabilă de Baza de date ,care este 

completată regulat și în termenii stabiliți 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi 

 Rapoarte semestriale si anuale 

 Lista nominală a copiilor cu CES 

 Informație cu referire la copiii cu dizabilități 

 Registru cadrelor didactice de sprijin 

 Informație cu referire la încadrarea absolvenților 

 Registru de evidență a copiilor cu cerințe educaționale speciale 

 Proces -verbal Nr1 din 01.09.2021 cu privire la componența 

Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare 

 Proces -verbal Nr 02 din 28.02.2022 cu privire la trecerea elevului de la 

curricula adaptată la curricula generală. 

Constatări 

Dupa rezultatele obținute la disciplinele de studii și lucrările îndeplinite de 

elevi se observă progresul lor. Se atrage atenție elevilor,care posedă un 

potențial intelectual înalt și cu note scazute la unele discipline școlare. 

Rapoarte semestriale și anuale prezentate în cadrul ședințelor Consiliului 

Profesoral cu privire la reușita școlară.Monitorizarea datelor privind 

progresul și dezvoltarea fiecărui elev este un proces de durată și se face pe 

disciplinele de studii.La monitorizare participă  asistentul 

medical,dirigintele,profesorii la discipline... 

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 

 Raport de evaluare complexă a dezvoltării copilului:nr.778 din 11 

.2019,  

 Raport de evaluare complexă a dezvoltării copilului nr.742 din 

09.10.2019, 

 Raport de evaluare complexă a dezvoltării copilului nr.744 din 
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01.10.2019,  

 Raport de evaluare complexă a dezvoltării copilului nr.779 

din11.2019,  

 Raport de evaluare complexă a dezvoltării copilului nr.38 din 

02.09.2016 

 Raport de reevaluare a dezvoltării copilului nr.792 din 12.11.2020 

 PEI din 20.09.2021-2022 

 PEI din 13.09.2021-2022 

 PEI din 17.09.2021-2022 

 PEI din 15.09.2021-2022 

 PEI din 10.09.2021-2022 

Constatări 

Elevii prezinta interes in activitatile propuse 

E pentru prima data cand avem CDS in gimnaziu.CDS a  desfasurat 

procesul educational pentru fiecare elev conform recomandarilor SAP ( prin 

demonstrari de filmulete didactice,auditii muzicale,...) conform 

particularităților și nevoilor  specifice ale fiecărui elev/copil . 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,25 

Punctaj acordat: -0,5  

Total standard 5,25 

 

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 

 Fișa de monitorizare a diferitor cazuri de violentă... 

 Discuții orale 

 Vizitele polițistului de sector 

Constatări 

In gimnaziu nu dispunem de cazuri ,care ar duce la  discriminare între elevi. 

Discuții cu parinții,polițistul de sector,reprezentant al Comisiei pentru 

minori de la Inspectoratul de Poliție din orasul Cahul 

Discuții orale între profesori:”Strategii de lucru cu elevii pentru prevenirea 

discriminării în mediul școlar„ 

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 

 

 Planuri individualizate de intervenție anul de studii 2021-2022 

Constatări 

Copiii cu CES participă cu mult interes si entuziasm 

Incadrarea copiilor cu CES in masurile extracurriculare dedicate 

sărbătorilor,confecționarea mărțișoarelor,desenelor tematice... 

Participarea elevilor la promovarea carților noi apărute în biblioteca școlară 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

 

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

proceduri 

Dovezi 

 Convorbiri cu elevii privitor la comportamentul și atitudinea lor față 

de elevul cu CES,care avea surditate severă 

 

Constatări 

Atât parinții cât și elevii au conștientizat problema data  

La ședințele părintești s-au discutat căile de prevenire a situațiilor de 

discriminare și incluziunea copiilor cu CES în colectivul  de elevi al claselor 

în care sunt încadrați. 

 

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 

PEI din 20.09.2021-2022 

PEI din 13.09.2021-2022 

PEI din 17.09.2021-2022 

PEI din 15.09.2021-2022 

 PEI din 10.09.2021-2022 

Constatări 

Curricula diferențiată/adaptată pentru copiii cu CES este benefică. 

Curriculum-ul modificat se elaborează pentru fiecare disciplină pentru care 

a decis echipa SAP si a specificat parcurgerea materiei de program prin 

modificări curriculare 

 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,25 

Punctaj acordat: - 

0,5 

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 

 Discuții orale la modulul „Educație pentru echitate de gen și șanse 

egale” 

 Conversații individuale  

Constatări 

Elevii sunt prietenoși și nu am depistat asemenea situații. 

Se duc discuții la acest subiect la orele de Dezvoltare personală, la  orele de 

educație pentru societate, educație civică. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 4 

 

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 

 Cursuri de formare continuie la centrul situațiilor excepționale din 

orașul Cahul 

 Instituția  este asigurată cu internet. 

 Planul de evacuare în cazuri excepționale. 
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 Semne convenționale 112. 

 Mobilier corespunzător pentru elevii claselor primare 

Constatări 

Este  necesară procurarea mobilierului școlar și pentru elevii din treapta 

gimnazială . 

În instituție activează 13 cadre didactice, care se formează  profesional prin 

participarea la cursuri ,proiecte,conferințe,seminare... 

Dispunem de scaune si bănci noi pentru elevii claselor primare.Mese și 

scaune noi in cantina școlara,veselă nouă.Sunt create condiții favorabile 

pentru toți elevii , personalul didactic și personalul nedidactic. 

 

 

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 

 Ordinul Nr.07 din 02.09.2021  Cu privire la desemnarea persoanei 

responsabile de date cu caracter personal. 

Constatări 

Dosarele personale ale elevilor și ale  angajaților sunt păstrate în siguranța și 

doar un  număr limitat de angajați au acces la ele. 

Persoana responsabilă de date cu caracter personal este desemnată prin 

ordinul directorului gimnaziului. 

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 

 Ludotecă 

 Atelier de creație 

 Casa Mare  

 Atelier de cusut 

 Cabinetul de informatică 

 Biblioteca. 

 Sala de sport. 

 Terenul de joacă 

Constatări 

Nu dispunem de cabinet al CREI. 

Resursele materiale si umane din instituție permit desfășurarea unui 

învățământ de calitate. 

Gimnaziul dispune de teren sportiv și sală sportivă,sală de festivitați 

coincide cu cantina școlii, cabinet de informatica,biblioteca,Cabinet 

Metodic,săli de clasa dotate cu planșe didactice .Fiecare diriginte a înzestrat 

cabinetul clasei respective conform necesităților elevilor clasei. 

A fost petrecută reparația in fiecare cabinet cu ajutorul părinților 

Reparație cosmetică prin interiorul școlii 

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  Cabinet de informatică 
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 Tehnică de calcul 

 Internet Wi-FI 

Constatări 

A fost lărgită rețeaua wi-fi și la primul etaj al gimnaziului. 

Dotarea  instituției cu mijloacele existente permite utilizarea lor în cadrul 

lecțiilor și chiar după ore.Orele de informatică se petrec strict  în cabinetul 

de informatică și numai la calculator. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 5,5 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 • toti copiii merita o copilărie 
fericită  

• Incluziunea copiilor cu CES 
între semenii lor 

•  Se  acordă mai multă atenție 

elevilor cu CES 

• Petrec timpul mai rațional 

• Frecventează mai des biblioteca 

școlară 

• Fac temele pentru acasa cu 

sprijinul CDS 
 Elevii cu CES se alimentează 

gratuit in cantina școlii 

• •nu dispunem de CREI și 
materiale didactice penrtu 
copiii cu CES 

• Nu sunt incluși copiii in 
diferite cercuri pe interese 

• Nu au acces in școli 
specializate in problemele 
de sănătate 

• Nu totdeauna primesc 
ajutor din partea organelor 
responsabile in procurarea 
aparatelor necesare 

• Nu au acces la 
calculatoare dupa ore 

•     
  

 

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 

 Proiecte de lungă durată la discipline. 

 Proiecte de scurtă durată la discipline. 

 Grafic de perspectivă al atestării cadrelor didactice. 

 Grafic de perspectivă al cursurilor de formare continuie 

 Încadrarea tinerilor specialiști( la l si lit. Romana) 

Constatări 

Permanent ne străduim sa atragem cadre tinere,sa le implicam in proiecte. 

Avem profesori tineri la educatia muzicala,educatia fizica,chimie,istorie,l.si 

lit. română , l. Franceză 

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 

 Adunari parintesti : 

 Proces-verbal nr.01 din10.09.2021 

 Proces-verbal nr.2 din  08.04 2022  

 Ordin nr.30 din 04.02.2022 cu privire la participarea  la 

 olimpiada raională de limba rusa 
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 Ordin nr.31 din 17.02.2022 cu privire la participarea la jocurile 

Olimpice la baschet in cadrul raionului,care au avut loc in s.Crihana 

Veche ,Cahul 

Constatări 

Parintii sunt receptivi la organizarea masurilor.Pedagogizarea parintilor a 

contribuit la realizarea programelor. 

Am organizat ateliere de lucru cu parintii onlain , webinare 

Discutii cu parintii referitor la organizarea marsului turistic la padure 

Discutii cu parintii referitor la organizarea excursiei in orasul Cahul la 

tipografie si Muzeul tinutului natal 

Discutii cu parintii referitor la alimentarea copiilor 

Discutii cu parintii referitor la organizarea vizionarii spectacolului 

teatralizat,,Pacala si Tindala,, 

 

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 

 Cartea cu procese verbale  ale  Consiliului de  Administrație 

 Plan de lucru al Consiliului Elevilor 

 Plan de lucru al Comisiilor Metodice 

Constatări 

Au activat cu succes comisiile  metodice si Consiliul de Administrație 

S-au petrecut toate sedintele conform graficului stabilit 

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 

 Ordinul Nr. 02 din 01.09.2021 Despre tarifierea cadrelor didactice si 

a lucratorilor tehnici pe anul de studii 2021-2022  

 Întărirea  listei Diriginților de clasa 

 Ore extrașcolare - doar  secția,,Basket,,clasele V-IX total 4h 

 Ordinul Nr. 03 din 01.09.2021 Despre tarifarea  cadrelor didactice, 

cadrelor auxiliare si a cadrelor nedidactice pentru anul 2021-2022 

 Tarifierea cadrelor didactice de conducere 

 Tarifierea cadrelor auxiliare 

  Tarifierea cadrelor nedidactice 

 Ordinul N 04 din 01.09.2021 Vechimea în muncă și treapta de salarizare  

Constatări 

Infrastructură corespunde cerintelor  organizarii procesului educațional 

Toate activitățile anuale planificate au reeșit din Misiunea gimnaziului in 

care accentul este pus pe formarea elevului teoretic,orientat profesional si 

integrat social. Pentru  organizarea procesului educațional au activat toate 

sălile de clasă,sala de festivitați,sala sportivă, Ludoteca, Atelierul de 

Creație. 

Din lipsa cadrelor locale  ,unii profesori fac naveta în gimnaziul nostru și nu 

pot lua ore de dirigenție.Doamna  director adjunct educație dirijează cu 

două clase. 

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 

  Printere alb-negru-2 

  Printer color -1 

 Televizor-1 

 Proiector-3  

 Planșetă -1 

 Lăptopuri-7 pentru profesori  

 Lăptopuri- 2 pentru elevi 

 Computatoare de masă-7 

Constatări 

Fiecare profesor a folosit diferite  varietăți de echipamente, materiale  

necesare valorificării curriculumului național. 

Fiecare cadru didactic deține Curriculum, Ghidul de implimentare la 

disciplină, Repere metodologice.Toate cadrele didactice au folosit manualul 

la disciplină ,diferite materiale didactice si mijloacele tehnice de care 

dispunem, pentru a lucra la ore.Parinții au asigurat copiii cu unele materiale 

didactice pentru a fi instruiți adăugător programelor de studiu. 

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 

Tarificarea 2021-2022 

Baza de date-SIME 2021-2022 

 Plan de perspectivă cu atestarea cadrelor didactice în următorii 5 

ani(2021-2026) 

Constatări 

În instituție 70 % (9 profesori) din cei 13 profesori,care activează dețin 

gradul didactic doi. Au fost citite toate orele la toate disciplinele școlare 

conform plănuirilor de lungă durată. 

Personalului didactic și auxiliar  au participat cu succes la realizarea 

finalităților stabilite, mai ales pe timp de pandemie. 

Procesul instructiv-educativ a fost asigurat la 100%. 

În gimnaziu cumuleaza 3 profesori detinatori de gradul didactic doi la 

disciplinele:educație muzicală,istoria românilor  și biologie. 

Varsta medie a colectivului didactic este 46 ani . 

Pensionari-3(la clasele primare -2 ,clasele gimnaziale -1)profesori. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi  Planul-cadru pentru clasele I – IX 

Constatări 

S-a realizat procesul de predare-învățare-evaluare prin intermediul 

prezentării de proiecte,scheme,tabele,filme... S-a aplicat curriculumul în 

limitele permise de cadrul  normativ 

Am lucrat dupa  planul –cadru 2.1.Programa a fost indeplinită 

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

Total standard 11 

 

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 

 Organizarea procesului instructiv-educativ 

 Verificarea stării bazei tehnico-materiale către noul an de învățământ 

 Alcătuirea și întărirea orarului lecțiilor și a orarului sunetelor 

 Repartizarea  orelor pe discipline 

 Tarifierea personalului gimnaziului 

 Raportul de statistică Nr.01-edu, 

 Raportul de statistică Nr. 83-edu, 

 Raportul de statistică pentru  educația fizică 

 Ședințe ale Comisiilor Metodice 

 Raport cu privire la Fluctuația elevilor la sfârșit de semestrul  unu.  

 Raport cu privire la Fluctuația elevilor la sfârșit de semestrul doi . 

 Aprobarea orarului stabil a lecțiilor și a sunetelor 

Constatări 

Procesul instructiv -educativ a fost monitorizat eficient. Planificarea la 

Comisiile Metodice a ședințelor cu tema „Implimentarea Curriculumului 

2019 în clase.Învățătorii au lucrat adăugător cu copiii după orele de studiu 

voluntar. 

Toți copiii au fost cuprinși în procesul de învățământ. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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 

 Planificarea sedintelor Consiliului Profesoral 

 Seminar” Cu privire la instruirea profesorilor, elevilor și a părinților 

referitor la predarea lecțiilor on-line  

 Aplicații practice ZOOM,  MEET 

Constatări 

Pentru continuitatea studierii  eficiente a instrumentelor si platformelor Web 

urmăm și vizionăm lecții practice. În instituție avem un tânăr  specialist .La 

solicitarea răspunsurilor la diferite întrebări a fost susținută și îndrumată de 

colegi .Instituția monitorizează ca fiecare cadru didactic să participe cel 

puțin  odata la trei ani la formări naționale  și la toate seminarele  metodice 

de orice nivel. Profesorii  acceptă cursurile de formare continuă întotdeauna. 

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  

 Listele de tarifiere 

 Cartea de ordine a personalului 

 Ordinul Nr 01 din 16.08.2021 Cu privire la angajarea în câmpul 
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muncii  

 Ordinele Nr. 02-04 din 01.09.2021 Cu privire la demisie 

 Ordinele Nr. 07-08 din 01.11.2021  Cu privire la angajarea în 

câmpul muncii. 

 Mapa de inventariere 

 Contracte de muncă:Ordinul Nr.05 din 01.09.2021 Cu privire la 

modificarea contractului de muncă 

 Ordinul Nr. 10 din 10.01.2022 Cu privire la demisie 

 Ordinul Nr. 11 din 10.01.2022 Cu privire la angajarea în câmpul 

muncii. 

 Diplome de merit profesorilor 

Constatări 

Gimnaziul dispune atât de resurse umane cât și de resurse materiale 

necesare procesului de instruire. 

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 

 Lecție publică la limba rusa-    tema”Зима”I.Nichitin 

 Lecție publică la dezvoltarea personală “Modul sănătos de viață” 

 Lecție publică la dezvoltarea personală ”Abilitați în însușirea 

profesiilor”-18.02.2022 

 Lecție publică la matematică ”Adunarea și scăderea în limita 100”-

13.04.2022 

 Lecție publică la matematică ”Unitați de timp”-14.04.2022 

 Măsură extrașcolară”Adio, drag ABECEDAR”-26.05.2022 

Constatări 

In timpul orelor la majoritatea  disciplinelor școlare a fost utilizat 

calculatorul,lăptopul,proiectorul,diferite postere , de tablă interactivă nu 

dispunem. 

Este bine primită materia de studiu cu prezentări Power Point,filmulețe la 

tema disciplinei ,audierea operelor literare și a lucrărilor muzicale... 

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 

 Proiecte de lungă durată la toate disciplinele școlare 

 Proiecte de scurtă durată 

 Discutarea reperelor metodologice la discipline 

 Curriculum la discipline 

Constatări 

Atât tinerii specialiști cât și profesorii înaintați în vârstă elaborează proiecte 

didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe elev,ținând 

cont de curriculum,repere metodologice,bareme de notare,scheme de 

convertire a punctajului in calificative... 

Au fost elaborate planurile de lungă durată la toate cadrele didactice  ,care 

au fost discutate și aprobate în cadrul ședințelor Comisiilor Metodice. 

Instruirea la distanță e pentru copiii dotați cu calculator sau lăptop.Cât de 

reușit n-ar fi planul profesorului ,dacă elevul așteaptă parinții de la lucru să 

vină să-i dea telefonul să se includă la lecții on-line ,atunci planul 
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profesorului se echivalează la zero. 

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 

Proiecte de lunga durata 

 Proiecte de scurtă durată 

 Rapoarte la finele semestrelor 

 Evaluări sumative  de la DGÎ Cahul și Direcția gimnaziului 

 Catalogul școlar 

 Criterii de succes 

 Criterii de evaluare a produselor 

Constatări 

La sfârșit de fiecare semestru se scriu evaluări sumative semestriale 

conform graficului alcătuit de director 

Se efectuează evaluările sumative propuse de colaboratorii DGÎ Cahul. 

Toate materialele sunt păstrate în mapa”Evaluarea rezultatelor 

școlare”,unde se conțin și rezultatele cu analiza evaluării. 

Sesiunea 2022 a fost susținută cu succes 

După perioada instruirii on-line cunoștințele elevilor lasă de dorit. Evident 

ele revin mai reușit la normal cu prezență fizică a elevilor la ore. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

 

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 

 Excursie la Muzeul ținutului natal din Cahul, 

 Excursie la Teatrul “B.P.Hașdeu” din Cahul, 

 Excursie la Tipografia centrală Cahul 

 Excursie la Școala profesională Nr. 1  din Cahul 

 Excursie la Fabrica Draxlmaier din Cahul 

 Excursie la Școala profesională Nr. 2  din Cahul 

 Starturi vesele 

 Voluntariat în ajutorarea bătrânilor din satul natal 

Constatări 

S-au petrecut activități extracurriculare la sărbătorile: 

 Primul sunet, 

  Ziua Profesorului, 

 Anul Nou, 

 Starturi vesele, 

  Expoziții cu tematica Toamna de aur , 

  Un marțișor în dar pentru tine, 

 Jocuri pentru elevii cu CES, 

 Recital de poezii de G.Vieru 

  Vizionarea filmului despre I. Creangă, 

 Oformarea gazetelor de perete, 

  Desantul muncii de sărbătorile pascale 

 Desantul muncii de 9 mai-ziua Europei la monument. 

  Vizită la teatrul din Cahul , cu respectarea regulilor de securitate .   
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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 

 Materiale didactice la disciplinele de studiu 

 Materiale pentru olimpiadele școlare 

 Manuale alternative la fizică,matematică,biologie,… 

Constatări 

În instituție se atrage atenție și elevilor dotați.Acești elevi în afara  

programei de bază au mai primit însărcinări adăugătoare ,diferențiate pentru 

a-si lărgi domeniul de cunoștințe și pentru a-și ajuta colegii la învățătură 

Elevii  s-au isprăvit în măsura posibilităților cu însărcinările propuse. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

Total standard 9,75 

 

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

educațional 

Domeniu: Management 

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

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

decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi 

 Biblioteca 

 Casa mare 

 Atelier de cusut 

 Atelier de creație 

 Ludoteca 

 Sala spotivă 

 Sala de festivitați 

Constatări 

 

Elevii au acces atât la bibliotecă,Ludotecă,Atelierul de creație,sala de 

festivitați cât și la sala de sport ,unde pe lângă orele de educație fizică se 

mai petrece și secția sportivă’Bascket” la care participă elevi din clasele 

gimnaziale. 

Din cauza deficitului bugetar nu petrecem alte cercuri.Copiii vor implicare 

în cercuri de dans,muzică populară,pictură,gimnastică sportivă și altele.Din 

acest motiv unii elevi au plecat la oras 

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 

Dovezi 

 Dosare personale 

 Cataloage școlare 

 Registrul de evidența a actelor de studii 

 Dări de seamă a fluctuației elevilor 

Constatări 

Baza de date există ca în fiecare instituție.Prin ordinul directorului a fost 

numită persoana responsabila de Baza de date.Diriginții ajută la 

completarea datelor elevilor clasei în Baza de date.Tot diriginții 
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completează la finele fiecărui an școlar dosarele personale a fiecărui elev cu 

rezultatele obținute.Este prea puțin 0.25 unități  salariale pentru laborantul 

de informatică ,care îndeplinește și funcția de responsabil de Baza de date. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi 

 Diplome de onoare  pentru elevii  eminenți 

 Diplome de onoare  pentru participanții la Olimpiadele școlare, care 

ocupa locuri de frunte sau mențuini (ed. tehnologică  locul II) 

   

Constatări 

La finele anului de studii în cadrul Careului solemn „Adio , 

‚dulce glas de clopoțel!” sunt premiati cu diplome de onoare elevii  

eminenți ,participanții la Olimpiadele școlare ,care ocupă locuri de frunte 

sau mențuini (ed. tehnologică  locul II),profesorii-indrumători. 

 Diplomele  de onoare se înmânează elevilor și profesorilor  în timpul 

Careului de lucru cu tot gimnaziul. Succesele elevilor sunt transparente în 

școală și cunoscute deoarece sunt puțini elevi în instituție. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

[partea finală de după ultima virgulă nu se referă la IET] 

Dovezi 

 Planurile de lungă durată 

 Produse la sfârșit de capitol, unități de conținut la disciplinele 

școlare 

  

Constatări 

Conform planului de lungă durată la sfârșit de capitol avem de realizat 

careva proiecte,in care să se implice fiecare elev în măsura posibilitaților. 

Fiecare copil îndeplinește o sarcină anumită din proiect. Fiecare profesor în 

dependența de clasă și elevi se stăruie să încadreze cât mai mult posibil 

elevii în timpul orelor prin diferite metode de cooperare ,scopul final fiind 

ca elevii să  atingă obiectivele propuse. Ore optionale nu avem din cauză  

,că suntem școală cu deficit de mijloace financiare.. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,25 

Punctaj acordat: - 

0,5 

Total standard 5 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 
     •Cu cât e mai dezvoltată 
infrastructura școlii cu atât și elevii sunt 
mai cointeresați în procesul de instruire 

• Copiii sunt mai motivați să 
frecventeze școala 

     • Școala cu adevărat trebuie să fie 

prietenoasă   copiilor 

• Toate disciplinele școlare sunt 

predate de specialiști în domeniu 

 Dotarea parțială a instituției cu 

tehnică de calcul și materiale 

•     lipsa de finanțe duce la      
procurarea cât mai rar a 
necesităților în școală 
 
 

•   lipsa orelor extrașcolare  

 

 nu toți profesorii detin 

grad didactic 
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didactice 

 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

Standard 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 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în 

conformitate cu principiile echității de gen 

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 

 Ore la Dezvoltarea personală (Prietenia) 

 Proiectul cu Teres des Homes Chișinău(5 ani) 

 Proiecte cu IRI “Raze de lumină” 

Constatări 

Convorbiri cu baietii despre comportamentul lor cu fetele,care sunt ființe 

mai jingașe, mai sensibile. 

Pregătirea elevilor in spiritul egalitații între sexe și al colaborării complexe 

în  debarasarea de steriotipuri. 

Pregătirea elevilor în spiritul respectului față de sine și de alte persoane. 

Participarea la activități în egală măsură cât a fetelor atât și a băieților. 

Asigurarea șanselor egale pentru educație.Toți sunt copii  și indiferent de 

gen,cu toți trebuie să conlucrăm. 

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 activitate al Consiliului de Elevi 

  Componența Consiliului de Administrație 

Constatări 

 Cu părere de rău anul acesta ore opționale  în clasele gimnaziale nu 

avem.Așa cum suntem instituție cu deficit de buget nu dispunem de finanțe 

pentru instruirea profesorilor la temă .Ar fi bine acest curs să fie citit în  

anul următor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi 

 Excursie la Teatrul „B P Hașdeu”,Cahul 

 Excursie la Muzeul Ținutului natal,Cahul 

 Excursie la Tipografie ,Cahul 

 Excursie la  Biserica crestina ,Ursoaia 

 Excursie la   Pădurea satului.... 

Constatări 

Discuții  în cadrul meselor rotunde,ședințelor în cadrul proiectelor 

,completarea chestionarelor de către elevi,de unii părinți și profesori. 

Activităti 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 sunt puține.Nu dispunem de cercuri pe 
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interese,finanțe,unele materiale didactice. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

Total standard 3,5 

 

Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

•Este alcătuită curricula la “Educație 
pentru echitate de gen și șanse egale” 
•Se organizează seminare pentru 

profesori și elevi 

• Drepturi egale pentru toți 

copiii,indiferent de gen și 

confesiune 

 Ești informat ești protejat 

•putin material didactic la 
 tema 

• Lipsa resurselor financiare 
 pentru instruirea profesorilor 

• Motivarea profesorilor  
pentru lucrul de  
voluntariat 

•e necesar de mai multe ore 

 opționale, pentru a pregăti 

elevii pentru viață. 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Școala asigură protecție tuturor elevilor din 

instituție 

 Școala prietenoasă copilului 

 Înmatriculați  77 de elevi  

  Școlarizare 100%  

  Accesul elevilor la educație 

 Elevi implicați în activitățile de voluntariat și 

de autoconducere,  

 Consiliul elevilor,grupa de inițiativă 

  Tineri specialiști 

 Personal didactic calificat  

 Asistent medical profesionist  

  Oameni responsabili  

  Asigurați cu ustensile necesare pentru 

menținerea și igienizarea încăperilor  

  Condiții adecvate de muncă în gimnaziu 

 Copii aflați sub tutela  

bunicilor,rudelor 

 Pierderea interesului de a face 

carte 

 Atașarea de telefoanele mobile 

  Vocabular auzit în stradă și 

comportament uneori neadecvat 

 După orele de școală elevii rămân 

fără supraveghere până vin 

părinții de la lucru 

  manifestări agresive uneori între  

elev-elev  

 Lipsa instituțiilor de corecție a 

copiilor cu comportament 

antisocial 

 Parinți indiferenți de viața și 

sănătatea copiilor 

Oportunități Riscuri 

 Promovarea noilor tehnologii de predare – 

învățare, schimb de experiență 

  Motivarea cadrelor didactice spre 

perfecționare și autoinstruire continuă 

 Atragerea și legătura cu diaspora 

  Continuarea dotării instituției cu ustensile 

necesare 

 Studierea istoriilor de succes a semenilor din 

țara și de peste hotare 

  Motivarea elevilor pentru creșterea nivelului 

de implicare în procesul de studii, viața școlii 

și a comunității 

  Școlarizarea elevilor și părinților în 

  Migrația familiilor cu tot cu elevi 

 Considerarea non-valorilor ca 

valori 

  Indiferența unor parinți 

  Proveniența elevilor din familii 

needucogene 

  Influiența negativă a mass –

media 

 Lipsa cadrelor didactice 

 Tineretul studios nu  alege pedagogia 
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diminuarea violenței și alte subiecte  

 

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 

2021_-2022__ 

Anul de studiu 

20__-20__ 

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 9.25 92.5       

1.2 5 4.5 90       

1.3 5 4.5 90       

2.1 6 4.5 75       

2.2 6 4.25 70.8       

2.3 6 4.75 79.1       

3.1 8 5.25 65.6       

3.2 7 4.0 57.14       

3.3 7 5.5 78.57       

4.1 13 11.0 84.61       

4.2 14 9.75 69.64       

4.3 7 5.0 71.42       

5.1 6 3.5 58.33       

Total  7.75 75.75       

 

* 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 

2021-2022 13 13 - - - 

      

      

      

  

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:  

 
Anul de studiu Nr. total cadre de 

conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

se aprobă nu se aprobă 

2021-2022 2 se aprobă  

    

    

    

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului de conducere  _______________________ 
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