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Date generale 

Raion/ municipiu Cahul 

Localitate Cucoara 

Denumirea instituţiei Gimnaziul ”G.Asachi” 

Adresa s. Cucoara 

Adresa filiale - 

Telefon 029951411 

E-mail gimnaziulcucoara@gmail.com 

Adresa web - 

Tipul instituţiei Învățământ secundar, ciclul I 

Tipul de proprietate Public  

Fondator/ autoritate administrativă Consiliul raional Cahul 

Limba de instruire Română  

Numărul total elevi 79 

Numărul total de elevi ponderați 69 

Numărul total clase 7 

Numărul total cadre de conducere 2 

Numărul total cadre didactice  13 

Perioada de evaluare inclusă în 

raport 

01.09.2021-31.08.2022 

Director Goța Ina 
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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția 

tuturor  elevilor/copiilor 

Domeniul : Management  

  Indicatorul 1.1.1.Administrația instituției de învățământ deține documentația tehnică, 

sanitaro-igienică și medicală, prin care se atestă pregătirea școlii pentru desfășurarea 

procesului educațional. 

 

Dovezi 1.1.1.1. Statutul instituției publice Gimnaziului ”Gheorghe Asachi” satul Cucoara, 

raionul Cahul, aprobat la ședința Consiliului profesoral nr.4 din 05.12.2012, avizat de 

ME al R.Moldova din 10.12.2012, înregistrat de Ministerul Justiției al R,Moldova nr. 

5577 din 12.12.2012; 

1.1.1.2.  Decizia Consiliului Raional Cahul, nr. 07/08-IV din 19.09.2017; 

1.1.1.3.  Dosar cadastral NR. 1721404030, din 10.09.2012; 

1.1.1.4. Registrele de evidență a bunurilor materiale, a utilajelor, chimicalelor și 

materialelor didactice; 

1.1.15. Autorizație sanitară de funcționare a instituției; nr. 003118/2019 din 16 

octombrie; 2019. 
https://drive.google.com/file/d/1xrVHSEdHOJbZ9xrjM9ERqxNR25MGEI1s/view?

usp=sharing  

1.1.1.6. Autorizare sanitar-veterinară de funcționare, emisă de Agenția Națională 

pentru Siguranța Alimentelor Seria ASVF, nr.0025212 din 10 octombrie 2016; 

https://drive.google.com/file/d/1-

rY8ZyxPiTiwmt2hSiTBQ9yRDLMmUTZu/view?usp=sharing  

1.1.1.7. Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor gimnaziului și  

a angajaților; 

1.1.1.8. Registrul de evidență a securității muncii angajaților.; 

1.1.1.9. Registrul monitorizării zilnice a stării sănătății elevilor și angajaților; 

1.1.1.10. Proces-verbal de autoevaluare al gimnaziului ”G.Asachi” privind pregătirea 

instituției de învățământ pentru anul de studii 2021-2022; 

1.1.1.11. Raport de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de 

învățământ; 

1.1.1.12. Notă informativă cu privire la pregătirea instituției pentru anul de studii 

2021-2022 discutată la CA, proces-verbal nr. 01 din 25.08.2021; 

1.1.1.13. Modelul de organizare a procesului educațional în gimnaziul „G.Asachi” în 

contextul epidemiologic COVID-19, anul 2021-2022, aprobat prin decizia 1.1 a CP 

din 24.08.2021; 

1.1.1.14. Ordinul nr. 74 din 01.09.2022 ”Cu privire la  protecția vieții și sănătății 

elevilor și angajaților  gimnaziului în anul de studii 2021-2022; 

1.1.1.15. Plan de curățenie și dezinfecție pentru gimnaziul ”G.Asachi” în anul 2021-

2022, aprobat prin Ordinul directorului  nr. 67 din 25.08.2022; 

1.1.1.16. Plan de acțiuni privind respectarea cerințelor pe timp de pandemie Covid-

19, anul 2021-2022, gimnaziul ”G.Asachi” s. Cucoara, aprobat prin Ordinul 

directorului nr. 67 din 25.08.2022; 

1.1.1.17 Meniul de perspectivă coordonat medic șef  de CSP Cahul, din 23.08.2021;   

 

Constat

ări 

100% angajați ai gimnaziului admiși în activitatea educațională pentru anul de studii 

2021-2021; 

https://drive.google.com/file/d/1xrVHSEdHOJbZ9xrjM9ERqxNR25MGEI1s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xrVHSEdHOJbZ9xrjM9ERqxNR25MGEI1s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-rY8ZyxPiTiwmt2hSiTBQ9yRDLMmUTZu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-rY8ZyxPiTiwmt2hSiTBQ9yRDLMmUTZu/view?usp=sharing
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100% elevi și angajați ai instituției monitorizați privind starea sănătății pe perioada 

anului 2020-2021; 

Instituția nu dispune de actul legal de securitate al serviciului apărării împotriva 

incendiilor și actul de cercetare tehnică a coșurilor de fum. 

Părinți instruiți și informați cu privire la programul de activitate și măsurile de 

securitate anti covid -19 în gimnaziu în anul curent de studii. 

Datorită prezenței documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale a activat 

instituția de învățământ în anul 2021-2022. 

Podere 

și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

0,75 

Punctaj: 

0,75 

Indicatorul 1.1.2. Asigurarea pazei și securității instituției și a tuturor elevilor/copiilor pe toată 

durata programului educativ. 

 

Dovezi 1.1.2.1. Regulamentul intern al gimnaziului discutat la ședința Consiliului 

profesoral nr. 2 din 12.10.2020 și aprobat la ședința nr. 2 a Consiliului de 

Administrație din 16.10.2020; 

1.1.2.2. Ordinele de angajare a personalului de pază al instituției; 

1.1.2.3. Fișe de post ale personalului de pază al instituției, actualizate  și 

aprobate la ședința C.A. nr. 2 din 28.10.2021; 

1.1.2.4. Graficul lunar de serviciu al personalului de pază pentru anul 2021-

2022, aprobat de directorul instituției;  

1.1.2.5. Graficul de serviciului pe școală din rândul  cadrelor didactice pentru 

anul 2021-2022, aprobat de director; 

1.1.2.6. Sediul instituției este îngrădit cu gard, porți de acces. 

1.1.2.7. Ordinul nr. 75 din 01.09.2021 ”Cu privire la numirea responsabilului 

de acțiunile de prevenire a violenței și abuzului față de copii și a c Comisiei 

intrașcolare ANET”; 

1.1.2.8. Registrul de evidență a cazurilor de abuz, neglijență pentru anul 2021-

2022; 

1.1.2.9. Ordinul nr. 70 din 01.09.2021 ”Cu privire la desemnarea persoanei 

responsabile de starea de apărare împotriva incendiilor în anul 2021-2022”; 

1.1.2.10. Ordinul nr. 71 din 01.09.2021 ”Cu privire la formarea echipei 

benevole de pompieri”; 

1.1.2.11. Ordinul nr, 72 din 01.09.2021 ”Cu privire la semnalul sonor în caz 

de incendiu”; 

1.1.2.12. Ordinul nr. 81 din 07.09.2021  ”Cu privire la organizarea Decadei 

Circulatiei Rutiere”. 

1.1.2.13. Program de desfășurare a Decadei Circulatiei Rutiere în perioada 

13.09-24.09.2021, aprobat prin Ordinul nr. 81 din 01.09.2021; 

1.1.2.14. Ordinul nr. 83 din 07.09.2021 ”Cu privire la organizarea și 

desfășurarea măsurilor de protecție civilă în gimnaziul ”G.Asachi” anul 2021-

2022”; 

1.1.2.15. Ordinul nr.89 din 15.10.2021 ”Cu privire la securitatea vieții copiilor 

în perioada vacanței de toamnă”; 

1.1.2.16. Ordinul nr. 96 din 17.11.2021 ”Cu privire la informarea elevilor 

privitor la reducerea riscurilor asociate cu mercur”; 

1.1.2.17. Ordinul nr. 111 din 21.12.2021 ”Cu privire la securitatea vieții 

copiilor în perioada vacanței de iarnă”; 
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1.1.2.18. Ordinul nr. 18 din 24.02.2022 ”Cu privire la securitatea vieții copiilor 

în perioada vacanței de primăvară”; 

1.1.2.19. Ordinul nr. 36 din 19.04.2022 ”Cu privire la securitatea vieții și 

sănătății copiilor în perioada vacanței de Paști”; 

1.1.2.20. Ordinul nr. 46 din 24.05.2022 ”Cu privire la instruirea elevilor 

privind regulile de securitate în perioada vacanței de vară”; 

1.1.2.21. Instrucțiuni  cu privire la securitatea vieții și sănătății elevilor 

aprobate de director; 

1.1.2.22. Registrul cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității și 

sănătății în gimnaziu; 

1.1.2.23. Plan de evacuare pe holurile instituției; 

1.1.2.24. Panou informativ în holul școlii cu informații despre securitate, 

siguranță, telefoane de contact ale persoanelor de încredere în instituție sau 

localitate, tel 112. 

1.1.2.25. Orarul serviciului pe școală din randul cadrelor didactice, aprobat 

prin decizia Consiliului de administrație nr 1 din 25.08.2021;  

Constatări Este asigurată paza instituției și securitatea elevilor pe durata programului 

educațional atât prin documente reglatoare emise de directorul instituției sau 

reglementate prin decizi ale Consiliului de administrație precum și prin 

activități educaționale organizate cu elevii menite să informeze privind 

securitatea în instituție, mediul online, pe durata vacanțelor, etc. 

Prezența pazei de noapte asigură securitatea instituției și a bunurilor acesteia. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

1. 

Punctaj: 

1 

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

  

Dovezi 1.1.3.1. Proces-verbal nr. 1 din 30.08.2022, al Consiliului de administrație, 

pct. 3 ”Cu privire la stabilirea componentei școlare a Planului Cadru la nivelul 

școlii pentru anul 2021-2022”; 

1.1.3.2. Modelul de organizare a procesului educațional în gimnaziul 

„G.Asachi” în contextul epidemiologic COVID-19, anul 2021-2022 aprobat 

prin Ordinul nr. 67 din 25.08.2021; 

1.1.3.3. Orarul sunetelor pentru anul de studii 2021-2022 aprobat prin decizia 

nr.5.1 din 25.08.2021 a Consiliului de administrație;  

1.1.3.4. Orarul lecțiilor  pentru ciclul primar și orarul lecțiilor pentru ciclul 

gimnazial aprobat prin decizia 4.1. din 25.08.2021 a Consiliului de 

administrație; 

1.1.3.5. Graficul desfășurării testelor de evaluare sumativă pe discipline de 

studii repartizate uniform pentru semestrul I aprobat prin ordinul nr. 108 din 

07.12.2021; 

1.1.3.6. Ordinul nr. 110 din 17.12.2021 ”Cu privire la finalizarea procesului 

educațional în semestrul I, anul de studii 2021-2022 în context pandemic”; 

1.1.3.7. Ordinul nr. 07 din 24.01.2022 ”Cu privire la organizarea procesului 

educațional în gimnaziul ”G.Asachi” pentru perioada 24.01-04.02.2022”; 

1.1.3.8. Proces-verbal nr. 5 al Consiliului profesoral, din 25.01.2022, pct.1 Cu 

privire la organizarea procesului educațional în gimnaziul ”G.Asachi” pentru 

perioada 24.01-04.02.2022; 



6 
 

1.1.3.9. Ordinul nr. 09 din 26.01.2022 Cu privire la organizarea procesului 

educațional online în perioada 24.01-04.02.2022; 

1.1.3.10. Ordinul nr. 11 din 04.02.2022 ”Cu privire la reluarea procesului 

educațional cu prezență fizică”; 

1.1.3.11. Registrul de evidență a orelor înlocuite; 

1.1.3.12. Panou informațional din holul școlii, cu orarul lecțiilor și orarul 

sunetelor afișat pentru toți actanții educaționali; 

Constatări Instituția a activat, în contextul epidemiei de COVID-19, în conformitate cu 

instrucțiunile și reglementările în vigoare ale MECC, CNESP, ANSA, CSEP 

etc. Respectarea prevederilor Planului Cadru întru organizarea și 

desfășurarea unui proces educațional de calitate.  

Orarul nu este totdeauna echilibrat or flexibil deoarece cadrele didactice 

cumulează funcțiile.  

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

0,75 

Punctaj: 

0,75 

Domeniul : Capacitate instituțională 

Indicatorul 1.1.4. Instituția asigură fiecare elev din școală cu un loc de lucru în bancă/la masă, 

corespunzător taliei sale, acuității vizuale și auditive, particularitățile psihofiziologice individuale. 

Dovezi 1.1.4.1. Nouă săli de clasă dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar și 

gimnazial (procurări ale mobilierului școlar în anul 2019);  

1.1.4.2. Fiecărui elev îi este asigurat un loc de lucru în bancă conform 

particularităților individuale ale elevilor; 

1.1.4.3. Acte de predare-primire a băncilor și scaunelor pentru clasele de elevi 

I-IX; 

Constatări Fiecare elev din școală este asigurat cu un loc de lucru în bancă corespunzător 

particularităților individuale. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

1 

Punctaj: 

1 

 Indicatorul 1.1.5. Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile 

etc.), în corespundere cu parametrii sanitaro-igienice și cu cerințele de securitate.  

Dovezi 1.1.5.1. Registru de inventariere a bunurilor instituției; 

1.1.5.2. Registru de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și 

materialelor de sprijin la disciplinele (chimie, biologie, informatică, educație 

tehnologică, educație fizică). 

Constatări Instituția este relativ asigurată cu materiale și echipamente de sprijin care să 

corespundă parametrilor sanitaro-igienice și cei de Securitate. 

Nu dispunem de certificat de valabilitate a reactivelor chimice. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

0,5 

Punctaj: 

0,5 

Indicatorul 1.1.6. Instituția asigură spații pentru prepararea și servirea hranei care corespund 

normelor în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor.  
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Dovezi 1.1.6.1. Sufragerie cu 60 locuri pentru servirea mesei; 

1.1.6.2. Sală  pentru prelucrarea materiei prime și sală  pentru spălarea veselei; 

1.1.6.3. Depozit pentru păstrarea produselor proaspete și congelate; 

1.1.6.4. Două lavoare pentru spălatul mâinilor și șervețele de hârtie situate în 

sufragerie; 

1.1.6.5. Lista produselor limitate și  interzise aprobată prin Ordinul NS NR. 

638 din 12.08.2016, Ordinul nr. 622 din 21.05.2018 și Ordinul ANSA nr.241 

din 15.06.2020 Cantitatea de produse alimentare pentru un copil pe zi;  

1.1.6.6. Meniurile aprobate de CSP Cahul din 23.08.2021; 

1.1.6.7. Fișele examenelor medicale ale angajatei la cantină; 

1.1.6.8. Meniuri zilnice aprobate de direcția școlii; 

1.1.6.9. Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor 

intestinale; 

1.1.6.10. Registrul de evidență a materiei prime rebutate; 

1.1.6.11. Registrul de rebutarea bucatelor gata; 

1.1.6.12. Registrul de evidență a sănătății; 

1.1.6.13. Lista de acumulare a produselor alimentare; 

1.1.6.14. Autorizație sanitar-veterinară de funcționare Seria ASVF din  

10.10.2016 eliberată de ANSA; 

1.1.6.15. Autorizație sanitară pentru funcționare nr. 003118/2019 din 

16.10.2019, valabilă pană la 16.10.2024, eliberată de ANSP;  

1.1.6.16. Certificat de instruire igienică eliberat bucătarului, din 08.11.2021, 

valabil până la 08.11.2023, eliberat de CSP Cahul; 

Constatări Prezenta spațiilor corespunzătoare și documentației face posibilă prepararea și 

servirea hranei pentru elevii din clasele primare în condițiii sanitar-

igienice.Documentația blocului alimentar este în corespundere cu prevederile 

legale. Utilajul frigorific învechit. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

1 

Punctaj: 

1 

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

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii. 

Dovezi 1.1.7.1. WC-uri separate pentru băieți și fete, în incinta instituției, conform 

normelor: 1 oală de closet la 30 elevi. 

1.1.7.2. Secțiunea de wc pentru fete/băieți  este separată în 3 secții, cu 3 oale 

și 2 lavoare, dotate cu săpun lichid și șervețele de mâini. 

1.1.7.3. Sală sportivă și  un vestiar care nu e separat  pentru băieți și fete; 

1.1.7.4. În interiorul instituției există WC-ul pentru cadre didactice cu 1 oală 

și 1 lavoar pentru spălatul mâinilor.  

1.1.7.5. WC-ul pentru elevi/profesori, cantina școlară sunt conectate la 

sistemul de canalizare propriu, din curtea școlii. 

 

Constatări Gimnaziul dispune de blocuri sanitare pentru elevi și cadre didactice, cu 

respectarea criteriilor de accesibilitate și funcționalitate, dotate săpun, 

igienizate conform unui grafic.WC-urile nu sunt dotate uscătoare de 

mâini.Instituția nu dispune de WC-uri pentru copii cu CES. 

Școala dispune de un sigur vestiar și nu e posibilă construcția altuia. 
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Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

0,75 

Punctaj: 

0,75 

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

Dovezi 1.1.8.1. În instituție există planul de evacuare afișat la fiecare etaj; 

1.1.8.2.  Patru ieșiri din instituție, accesibile; 

1.1.8.3. Pe fiecare etaj există stingătoare; 

1.1.8.4. Un panou antiincendiu cu cele necesare ( ladă de nisip, lopata, 

căldare).  

1.1.8.5. Cantina, biblioteca și cazangeria sunt dotate cu câte un stingător. 

1.1.8.6. Stingatoarele au termen de valabilitate respectat. 

Constatări Instituția este dotată relativ cu mijloace antiincendiare, e necesară asigurarea 

cu mijloace antiincendiare suplimentare.Planul de evacuare în caz de situații 

excepționale este amplasat în hol și are indicat numărul de contact al 

serviciului de urgență 112.Instituția nu dispune de sistem de semnalizare 

automat. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

0,75 

Punctaj: 

0,75 

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 1.1.9.1. Registrele claselor I-IX cu referirea la realizarea instructajului cu 

privire la respectarea regulilor de circulație rutieră și a tehnicii securității cu 

semnăturile elevilor; 

1.1.9.2. Planul de activitate al gimnaziului ”G.Asachi” pentru anul 2021-2022, 

avizat și aprobat la ședința comună a CP și CA din 06.09.2021, Dimensiunea 

1 . Sănătate, siguranță, protecție; 

1.1.9.3. Portofoliile diriginților dispun de proiecte didactice ce vizează tehnica 

securității/securitatea traficului rutier/securitatea în perioada de 

vacanță/securitatea online; 

1.1.9.4.  Ordinul nr. 81 din 07.09.2021  ”Cu privire la organizarea Decadei 

Circulatiei Rutiere”. 

1.1.9.5. Program de desfășurare a Decadei Circulatiei Rutiere în perioada 

13.09-24.09.2021, aprobat prin Ordinul nr. 81 din 01.09.2021; 

1.1.9.6. Ordinul nr. 83 din 07.09.2021 ”Cu privire la organizarea și 

desfășurarea măsurilor de protecție civilă în gimnaziul ”G.Asachi” anul 2021-

2022”; 

1.1.9.7. Ordinul nr.89 din 15.10.2021 ”Cu privire la securitatea vieții copiilor 

în perioada vacanței de toamnă”; 

1.1.9.8. Ordinul nr. 96 din 17.11.2021 ”Cu privire la informarea elevilor 

privitor la reducerea riscurilor asociate cu mercur”; 

1.1.9.10. Ordinul nr. 111 din 21.12.2021 ”Cu privire la securitatea vieții 

copiilor în perioada vacanței de iarnă”; 

1.1.9.11. Ordinul nr. 18 din 24.02.2022 ”Cu privire la securitatea vieții copiilor 

în perioada vacanței de primăvară”; 
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1.1.9.12. Ordinul nr. 36 din 19.04.2022 ”Cu privire la securitatea vieții și 

sănătății copiilor în perioada vacanței de Paște”; 

1.1.9.13. Ordinul nr. 46 din 24.05.2022 ”Cu privire la instruirea elevilor 

privind regulile de securitate în perioada vacanței de vară”; 

1.1.9.14. Instrucțiuni  cu privire la securitatea vieții și sănătății elevilor 

aprobate de director; 

Constatări În instituție se desfășoară activități de învățare și respectare a regulilor de 

circulație rutieră, a tehnicii securității inclusive celei online, a regulilor de 

prevenire a situațiilor de risc. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

0,75 

Punctaj: 

0,75 

 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev/ copil          

Domeniul: 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 1.2.1.1. Ordinul nr.75 din 01.09.2021 ”Cu privire la numirea responsabilului 

de acțiunile de prevenire a violenței și abuzului față de copii și a Comisiei 

intrașcolare ANET”;  

1.2.1.2. Planul de acțiuni de prevenire/intervenție în cazurile de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic al copilului, avizat de CP și aprobat de CA prin 

decizia 5.1. din 06.09.2021; 

1.2.1.3. Ordinul nr. 77 din 02.09.2022 ”Cu privire la numirea grupului de lucru 

privind elaborarea și implementarea participativă a Politicii de Protecție a  

copilului în gimnaziul ”G.Asachi” s. Cucoara”; 

1.2.1.4. Politică de protecție a copilului aprobată prin decizia 2.1. a CP din 

data de 08.02.2022; 

1.2.1.5. Acordurile părinților/reprezentanților legali pentru utilizarea opiniilor 

și imaginilor copilului, pe clase, păstrate în portofoliile diriginților de clase; 

1.2.1.6.  Acordurile părinților/reprezentanților legali privind modalitatea de 

deplasare a copilului, delegarea responsabilității privind viața și securitatea 

copilului unui cadru didactice pe perioada deplasarilor, semnate și păstrate în 

portofoliul cadrului didactic; 

1.2.1.7. Ordinul nr. 84 din 20.09.2021 ”Cu privire la numirea grupului de lucru 

privind dezvoltarea programelor inovative de prevenire a violenței în școli pe 

bază de gen”; 

1.2.1.8. Proces- verbal Nr. 1 din 10.09.2021 al ședinței Comisiei  intrașcolare 

ANET; 

1.2.1.9. Proces-verbal nr. 2 din 27.12.2021  al ședinței Comisiei intrașcolare 

ANET; 

1.2.1.10. Proces-verbal nr. 3 din 26.05.2022 al ședinței Comisiei intrașcolare 

ANET; 
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Constatări Instituția dispune de documente operaționale a acțiunilor de colaborare cu 

familia și autoritățile cu atribuții legale în sensul protecției elevilor în cazuri  

de ANET. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

0,75 

Punctaj: 

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 integrității fizice și psihice 

a copilului. 

Dovezi  1.2.2.1. În instituție se duce evidența unui dosar al demersurilor și scrisorilor 

către persoanele resursă, precum și Registrul cu adresări telefonice și mesaje 

electronice. 

1.2.2.2. Implementarea proiectului EVA ”Promovarea egalității de gen în 

raioanele Cahul și Ungheni”, proiect finanțat de UE, implementat de UNICEF 

și UN Women Moldova și primăria com. Cucoara; 

1.2.2.3. Ordinul nr. 94 din 10.11.2021 ”Cu privire la delegarea cadrului 

didactic la atelierul tematic ”Strategii de lucru cu copii implicați în situații de 

bullying”; 

1.2.2.4. Ordinul nr.31 din 04.04.2022 ”Cu privire la participarea la atelierele 

pentru școlile partenere în Proiectul EVA”, 3 cadre didactice delegate la atelier 

privind familiarizarea cu conținutul a 2 noi programe de prevenire a violenței 

în bază de gen în școli; 

1.2.2.5. Ordinul nr. 34 din 14.04.2022 ”Cu privire la participarea la atelierele 

pentru școlile partenere în Proiectul EVA”, 3 cadre didactice delegate la atelier 

privind familiarizarea cu conținutul a 2 noi programe de prevenire a violenței 

în bază de gen în școli; 

1.2.2.6. Ordinul nr. 39 din 25.04.2022 ”Cu privire la participarea la atelierele 

pentru școlile partenere în Proiectul EVA”, 3 cadre didactice delegate la atelier 

privind familiarizarea cu conținutul a 2 noi programe de prevenire a violenței 

în bază de gen în școli; 

1.2.2.7.  Ordinul nr. 41 din 17.05.2022 ”Cu privire la delegarea cadrelor 

didactice la atelierul de totalizare a celor 2 programe de prevenire a violenței 

în bază de gen în școli”; 

1.2.2.9. Certificat nr. 2877 din 11.05.2022, acordat dnei Goța Ina, pentru 

participarea la stagiul de formare și obținerea calificării de facilitatoare a 

Programului de elaborare și implementare a Politiciii de protecție a copilului, 

perioada 4-23 iunie 2021,  

1.2.2.10. Certificat acordat gimnaziului ”G.Asachi” pentru participarea la 

cursul dedicat consolidării capacităților în inovare socială, cu scopul 

promovării egalității de gen și reducerii violenței pe bază de gen, 09.08.2022, 

în cadrul Proiectului EVA, finanțat de UE, WIN, UNICEF și UN WOMEN; 

1.2.2.11. Boxa de sugestii pentru identificarea cazurilor de abuz, violență, 

instalată în holul școlii, verificată lunar; 

1.2.2.12. Raport semestrial/anual privind cazurile suspecte de abuz, neglijență, 

exploatare și trafic al copilului întocmit în temeiul registrului de evidență; 
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Constatări Instituția valorifică/formează angajații săi în vederea asigurării protecției și  

integrității fizice și psihice a elevilor. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

1 

Punctaj: 

1 

Domeniu: Curriculum / proces educațional 

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

(relații elev-elev, elev cadru didactic, elev personal auxiliar).  

Dovezi 1.2.3.1. Listele elevilor cu comportament deviant; 

1.2.3.2.  Planuri de intervenție cu elevi cu comportament deviant; 

1.2.3.3. Ordinul nr. 87 din 08.10.2021  ”Cu privire la organizarea zilelor de 

luptă împotriva traficului de persoane”; 

1.2.3.4. Programul zilelor de luptă împotriva traficului de ființe umane; 

1.2.3.5. Proiecte didactice ale diriginților privind prevenirea și combaterea 

violenței în rândul elevilor; 

1.2.3.6. Plan de implementare a Politicii de Protecție a copilului, aprobat prin 

decizia 2.2. a CP din 08.02.2022; 

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

violență asupra copilului precum și a violenței în familie. Participarea cadrelor 

didactice din gimnaziu la sesiunile de formări în cadrul Proiectului EVA cu 

privire la programele și instrumentele inovative de prevenire a violenței în 

școli este un avantaj precum și a dus la formarea competențelor la diriginți în 

prevenirea și combaterea violenței în rândul elevilor.  

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

1 

Punctaj: 

1 

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

fizice, mentale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor instituției în 

activitățile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății. 

Dovezi 1.2.4.1. Comisie multidisciplinară intrașcolară aprobată prin decizia nr. 8.1.  

Consiliului profesoral din 24.08.2021, pentru anul curent de studii; 

1.2.4.2. Ordinul nr. 69 din 25.08.2021 ”Cu privire la numirea Comisiei 

multidisciplinare intrașcolare în anul de studii 2021-2022”; 

1.2.4.3. Ordinul nr. 100 din 22.11.2021 ”Cu privire la organizarea și 

desfășurarea proiectului educațional dedicat Zilei mondiale de luptă împotriva 

infecției HIV SIDA”; 

1.2.4.4. Proiect educațional desfășurat la 01.12.2022 ”Cafeneaua sănătății”, 

destinat elevilor claselor gimnaziale; 

1.2.4.5. Ordinul nr. 104 din 29.11.2021 ”Cu privire la delegarea la stagiul de 

formare la Dezvoltare personală”, instruire în Programul de prevenire a 

sarcinii la adolescente, perioada 29.11.2021-30.04.2022; 

1.2.4.6. Instruirea elevilor clasei a IX-a conform Programului de prevenire a 

sarcinii la adolescente;   

Constatări Instituția asigură accesul elevilor la servicii de sprijin pentru dezvoltarea 

fizică/mentală și emoțională a fiecărui copil. 
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Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor 

1 

Punctaj: 

2 

 

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 mentale a elevilor/ copiilor, 

în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate. 

 

Dovezi 1.3.1.1. Ședință generală cu părinții din data de 29  august 2021 cu privire la 

informarea cu  respectarea regulilor de control a infecției Covid-19 și 

semnarea declarației pe propria răspundere privind starea sănătății copilului 

său, despre vaccinarea obligatorie. 

1.3.1.2. Activități de acordare a ajutorului medical /stabilirea unei 

diagnoze/monitorizarea stării sănătății copiilor aflați în carantină/angajaților 

infectați cu Covid-19 ori aflați în carantină în parteneriat/colaborare cu centrul 

medicilor de familie din s. Cucoara. 

1.3.1.3. Procese-verbale ale ședințelor cu părinții pe clase; 

Constatări Instituția  colaborează cu serviciile publice de sănătate și alte instituții pentru 

promovarea valorii sănătății fizice și mentale a elevilor și promovarea stilului 

de viață sănătos. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor 

1 

Punctaj: 

2 

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 1.3.3.1. Distribuirea pliantelor în rândul elevilor privind promovarea modului 

sănătos de alimentație și a stilului sănătos de viață ; 

1.3.3.2. Afișarea pe panoul informativ al punctului medical a posterelor și 

materialelor privitor la modul sănătos de viață. 

1.3.3.3. Toți elevii au fost informați despre numărul de apel Unic de urgență 

112; Informația respectivă este afișată pe panoul de informare din holul 

instituției; 

1.3.3.4. La începutul anului școlar 2021-2022, diriginții de clase au realizat 

instruirea tuturor elevilor privitor la regulile de securitate/igienă în condiții de 

pandemie Covid-19, contra semnătură; 

1.3.3.5. Pe holurile instituției precum și în toate sălile de clasă au fost afișate 

postere informaționale cu privire la regulile de igienă și securitate în condiții 

de pandemie Covid-19, precum și cele de igienă a mâinilor/purtatul corect al 

mastilor faciale, etc.; 

1.3.3.6. Toți diriginții de clase au proiectat  ore de dirigenție cu tematică 

respectivă și le-au realizat. 
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1.3.3.7. În luna mai 2022 a fost realizată activitatea de promovare a modului 

sănătos de viață în rândul elevilor din clasele a I- a- IX-a, cu titlul ”Ziua 

sportului și a sănătății”. 

Constatări Instituția realizează activități de promovare a modului sănătos de viață precum 

și a informării continue cu privire la securitatea personală în context 

epidemiologic de Covid-19. Din cauza deficitului mare în bugetul instituției  

pentru anul 2021-2022, precum și a numărului mic de elevi în clase,  nu s-au 

citit ore opționale precum Educație pentru sănătate, oportunitatea de instruire 

cea mai importantă rămâne a fi, cea în cadrul orelor de Dezvoltare personală, 

la modulul corespunzător. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor 

1 

Punctaj: 

2 

 

Dimensiunea I. 

Sănătate, 

siguranță, 

protecție 

Puncte forte  Puncte slabe 

 

Asigurarea pazei și securității școlii, a 

teritoriului aferent, asigurarea unui mediu 

sigur și protector pe toată durata 

programului școlar; 

Instituția dispune de condiții adecvate 

pentru realizarea procesului educațional de 

calitate în condiții de pandemie Covid-19 

(mobilier școlar, grupuri sanitare în 

interiorul instituției, sală sportivă renovată, 

bază didactică materială relativ bună; 

Parteneriate cu diverși actori educaționali, 

sociali, economici, comunitari menite să 

asigure un mediu nonviolent; 

Promovarea modului sănătos de viață la 

orele de dirigenție și activități extrașcolare. 

Instituție dotată cu TIC și mobilier de 

calitate adecvat vârstei și particularităților 

elevilor; 

Alimentația elevilor din  din ciclul primar; 

Implicarea în proiectul EVA a oferit 

posibilitatea formării cadrelor didactice în 

domeniul implementării programelor și 

instrumentelor inovative de nonviolență și 

școală precum și participarea unui cadru 

didactic la Stagiul de formare privind 

dezvoltarea, implementarea/revizuirea 

participativă a Politicii de Protecție a 

Copilului în instituțiile de învățământ va 

permite elaborarea PPC pentru gimnaziul 

”G.Asachi” în anul următor de studii. 

Instituția nu dispune de 2 

vestiare pentru activitățile la 

sală sportivă; 

Deficitul de buget al 

instituției nu permite 

acoperirea tuturor orelor 

opționale, acestea fiind 

optimizate; 

În condiții de pandemie 

Covid-19 și necesitatea 

păstrării distanței fizice în 

sufragerie, nu s-au alimentat 

elevii din clasele gimnaziale 

(contra cost); 
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DIMENSIUNE II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

Standard 2.1. Copiii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții 

școlare  

Domeniu: Management 

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

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

ce asigură valorizarea inițiativelor acestora  și oferă informații complete și oportune pe subiecte ce 

țin de interesul lor imediat. 

Dovezi 2.1.1.1. Organigrama instituției pentru anul de studii 2021-2022; 

2.1.1.2. Regulamentul de organizare și funcționare a gimnaziului ”G.Asachi” 

din s. Cucoara aprobat de CA din data de 16.10.2020, secțiunea 1.  

2.1.1.3. Planul Consiliului elevilor pentru anul 2021-2022, avizat și aprobat la 

ședința comună a  CP și CA din 06.09.2021; 

2.1.1.4. Trei consilii ale elevilor pe clase ( la nivel gimnazial) create în anul 

2021-2022; 

2.1.1.5. Consiliul elevilor pe școală format din 13 membri; 

2.1.1.6. Proces-verbal nr. 1 din 10.09.2021; 

2.1.1.7. Proces-verbal nr. 2 din 11.11.2021; 

2.1.1.8. Proces-verbal nr. 3 din 17.01.2022; 

2.1.1.9. Proces-verbal nr. 4 din 05.04.2022; 

2.1.1.10. Regulamentul CE aprobat CE din 20.09.2020; 

2.1.1.11. Proces-verbal nr. 6 din 13.08.2020, pct. 2. Cu privire la  delegarea 

unui membru al CE în componența Consiliului de administrație al gimnaziului 

”G.Asachi”; 

Constatări În documentele instituției se regăsesc 2 mecanisme de participare a elevilor la 

procesul de luare a deciziilor. Activitatea consiliului elevilor este dirijată de 

un cadru didactic. Lunar se organizează întâlniri cu reprezentanții CE unde se 

discută subiecte ce țin de interesul acestora. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

1 

Punctaj: 

1 

Domeniul: Capacitate instituțională 

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

auto organizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/ 

copii. 

Dovezi 2.1.2.1. Consiliul elevilor format din 13 membri; 

2.1.2.2. Regulamentul Consiliului Elevilor 

2.1.2.3. Chestionarea elevilor cu privire la calitatea demersului educațional în 

anul de studii 2021-2022, semestrul I, decembrie.  

2.1.2.4. Proces-verbal al CP din 08.02.2022, pct. 4. Cu privire la rezultatele 

chestionării elevilor privind calitatea demersului educațional în semestrul I;  

2.1.2.5. Chestionarea elevilor privind situațiile de conflict în gimnaziu, 

semestrul II; 

Constatări În școală există o structură asociativă a elevilor care participă la luarea 

deciziilor cu privire la unele aspect de interes pentru elevi. 
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Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 

1 

Punctaj: 

2 

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 2.1.3.1. Avizierul instituției; 

2.1.3.2. Boxa de opinii și sugestii este amplasată la etajul I al instituției și odată 

la 2 saptamani este verificată poșta și direcționează activitatea în dependență 

de opiniile, sugestiile lăsate. 

2.1.3.3. Expoziții tematice la diverse activități 

https://www.facebook.com/groups/193892420763751/media 

 

Constatări Instituția asigură funcționalitatea mijloacelor de comunicare ce reflect opinia 

liberă a elevilor. E necesară inițierea și susținerea editării revistelor sau 

ziarului școlar. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

0,75 

Punctaj: 

0,75 

Domeniu: Curriculum / proces educațional 

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

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

evaluarea propriului progres. 

Dovezi 2.1.4.1. Procese-verbale ale ședințelor Consiliului elevilor; 

2.1.4.2. Ordinul nr. 09 din 30.05.2022 ”Cu privire la menționarea elevilor 

pentru rezultatele academice și participare în diverse activități în anul 2021-

2022 de studii”; 

2.1.4.3. Activități de voluntariat privind sădirea pomilor în localitate; 

2.1.4.4. Activități de salubrizare a localității Cucoara, în parteneriat cu 

primăria c. Cucoara; 

Constatări E necesară varierea și diversificarea activităților de implicare permanent a 

elevilor în aspecte legate de viața școlară. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor 

1 

Punctaj: 

2 

 

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 acestora în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de 

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

deciziilor. 

https://www.facebook.com/groups/193892420763751/media
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Dovezi 2.2.1.1. Regulamentul intern de organizare și funcționare a gimnaziului 

”G.Asachi„ s. Cucoara, avizat la ședința CA din 12.10.2020 și aprobat prin 

decizia CA din 22.11.2016, cap. V; 

2.2.1.2. Procese-verbale ale ședințelor cu părinții pe clase (I-IX) privitor la 

alegerea părinților în comitetul de părinți al clasei; 

2.2.1.3. Proces-verbal nr. 1 al Consiliului reprezentativ al părinților din 

10.08.2020, pct. 2. Cu privire la delegarea reprezentanților Consiliului 

reprezentativ al părinților în Consiliul de administrație; 

2.2.1.4. Ordinul nr. 32 din 17.08.2020  ”Cu privire la constituirea Consiliului 

de administrație al gimnaziului ”G.Asachi”; 

2.2.1.5. Trei părinți delegați de Consiliul reprezentativ al părinților ca membri 

în Consiliul de administrație; 

2.2.1.6. Procese-verbale ale ședințelor generale cu părinții din instituție; 

2.2.1.7. Câte 4 procese verbale ale ședințelor cu părinții la fiecare clasă (I-IX);, 

2.2.1.8. Consiliul reprezentativ al părinților format din 9 părinți; 

Constatări Părinții sunt promovați în structurile decizionale ale instituției și se implică în 

activitățile de asigurarea progresului școlar. Ei sunt informați periodic de către 

diriginți despre elevi pe calea telefonică, adunări cu părinții, vizite la școală. 

Sunt intervievați despre școală prin intermediul chestionarelor 

E necesară diversificarea activităților de exprimare a poziției părinților și altor 

subiecți în procesul de luare a deciziilor. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

0,5 

Punctaj: 

0,5 

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

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

condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi/ copii. 

Dovezi 2.2.2.1. Acord de parteneriat cu Biblioteca Publică din s. Cucoara, nr.  

2.2.2.2. Acord de parteneriat cu Grădinița ,,Albinuța” din s. Cucoara  

2.2.2.3. Acord de parteneriat  cu Administația Publica Locală din s. Cucoara 

nr. 1 din 20 octombrie 2020; 

2.2.2.4. Protocol de cooperare nr. din 01.09.2020 cu Parohia ”Adormirea 

Maicii Domnului ”com. Cucoara; 

2.2.2.5. Acord de parteneriat ”Pro lectura”, ediția a IV-a, 2022, din 

17.02.2022, Asociația Învățătorilor din România, filială Republica Moldova. 

Constatări Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității pe aspecte ce 

țin de interesul elevilor și a acțiunilor de participare a comunității duc la  

îmbunătățirea condițiilor de învățare și agreement al copiilor. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

0,75 

Punctaj: 

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. 
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Dovezi 2.2.3.1. Ordinul nr. 32 din 17.08.2020 ”Cu privire la constituirea Consiliului 

de administrație al gimnaziului „G.Asachi” s. Cucoara; 

2.2.3.2. Plan de activități al Consiliului de administrație pentru anul de studii 

2021-2022, aprobat la ședința comună a CP și CA din 06.09.2021; 

2.2.3.3. Planul de activitate al gimnaziului ”G.Asachi” pentru anul 2021-2022, 

avizat și aprobat la ședința comună a CP și CA din 06.09.2021, anexa nr. 4, 

anexa nr.6; 

2.2.3.4. Panoul informațional pentru părinți și pentru elevi din holul școlii; 

2.2.3.5. Ordinul nr. 17 din 24.02.2022 ”Cu privire la organizarea și 

desfășurarea Programului de activități educaționale Zilele solidarității”; 

2.2.3.6. Procese verbale ale Consiliului de administrație pentru anul 2021-

2022; 

Constatări Părinților și autorităților publice locale le este asigurat dreptul de participare 

în consiliul de administrație și aceștia beneficiază de mijloace democratice de 

comunicare și implicare în activitățile menite să asigure educație de calitate 

pentru toți copiii. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor 

0,75 

Punctaj: 

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 2.2.4.1. Procese-verbale ale comitetelor de părinți al claselor a I-a-a IX-a 

pentru anul de studii 2021-2022; 

2.2.4.2. Proces-verbal  nr. 6 din 08.02.2022 al CP, pct.2.Cu privire la aprobarea 

Politicii de Potecție a Copilului din gimnaziul ”G.Asachi” s. Cucoara; 

2.2.4.3. Chestionarea elevilor privind identificarea riscurilor de violență față 

de copii în cadrul gimnaziului ”G.Asachi”, organizat în perioada 11.10.2021-

22.10.2021;  

2.2.4.4. Chestionarea părinților privind identificarea riscurilor de violență față 

de copii în cadrul gimnaziului ”G.Asachi”, organizat în perioada 11.10.2021-

22.10.2021; 

Constatări Documentele programatice ale instituției sunt elaborate și consultate cu 

structurile asociative ale elevilor, părinților și comunității. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor 

1 

Punctaj: 

2 

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. 
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Dovezi 2.3.1.1. Planul de activitate al gimnaziului pentru luna Ianuarie 2022, 

”Holocaustul din Moldova- o istorie tabu”, 26.01.2022;  

2.3.1.2. Ordinul nr. 17 din 24.02.2022 ”Cu privire la organizarea și 

desfășurarea Programului de activități educative Zilele Solidarității”; 

2.3.1.3. Ordinul nr. 20 din 16.03.2022 ”Cu privire la organizarea și 

desfășurarea activităților dedicate Zilelor Francofoniei 2022”; 

2.3.1.4. Târg de caritate, organizat la data de 01.03.2022, cu scopul colectării 

bunurilor pentru copii refugiați din Ucraina, conform Ord. nr. 17 din 

24.02.2022; 

2.3.1.5. Flash mob ”Uniți și solidari ”, conform Ordinului nr. 17 din 

24.02.2022;  

Constatări În scoală se asigură și promovează respectul față de diversitatea culturală, 

etnică, religioasă. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

1 

Punctaj: 

1 

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

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

instituție și colectarea feedback-ului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice. 

Dovezi 2.3.2.1. Planul de activitate al gimnaziului ”G.Asachi” pentru anul 2021-2022, 

avizat și aprobat la ședința comună CP/CA din 06.09.2021, domeniul  II; 

2.3.2.1. Activități realizate împreună cu Asociația Obștească ”CMIDI” din 

Zîrnești, Parohia ”Adormirea Maicii Domnului ”din s.Cucoara; 

Constatări În instituție s-au desfășurat activități de respectare a diversității 

culturale,etnice, lingvistice și religioase. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor 

0,75 

Punctaj: 

0,75 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator: 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizată 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 2.3.3.1. VC-uri în interiorul instituției pentru fete și băieți; 

2.3.3.2. Modificarea distribuției sălilor de clase ( o clasă gimnazială a fost 

mutată la etajul I din cauza înscrierii unui elev cu ces cu dizabilități motorii în 

școală, iar o clasă primară s-a mutat la etajul II); 

Constatări Instituția promovează și oferă condiții echitabile tuturor elevilor, respectând 

diversitatea culturală, etnică, religioasă și lingvistică a acestora. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform criteriilor 0,5 Punctaj:1 



19 
 

 

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 2.3.4.1. Catalog școlar, clasa VIII-a, pag. 123, disciplina Educație pentru 

societate, subiect ”Surse ale diversității culturale în Europa.”; ”Explorarea 

diversității culturale la nivel european”, ”Limbajul urii în contexte 

interculturale”, ”Diversitate, înțelegere și combatere”; 

2.3.4.2. Catalog școlar, clasa IX, pag. 123, disciplina Educație civică, subiect 

”Lumea multiculturală și promovarea valorilor naționale, tradiții și obiceiuri. 

Portul popular”, ”Cetățenii Republicii Moldova, cetățenii Uniunii Europene”, 

”Pluralismul și societatea civilă”,  

2.3.4.3. Catalog școlar, clasa VII, pag.99, disciplina Educație pentru societate, 

subiect: ”Parteneriate școlare în susținerea democrației”, ”Participarea elevilor 

la soluționarea problemelor școlii”; 

2.3.4.4. Târg de caritate, organizat la data de 01.03.2022, cu scopul colectării 

bunurilor pentru copii refugiați din Ucraina, conform Ord. nr. 17 din 

24.02.2022; 

2.3.4.5.  Flash mob ”Uniți și solidari ”, conform Ordinului nr. 17 din 

24.02.2022; 

Constatări Activitățile curriculare și extracurriculare organizate în anul 2021-2022 au 

reflectat principiile multiculturalismului. 

Podere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform criteriilor 1 Punctaj:2 

 

Dimensiunea 

Participare democratică 

Puncte forte  Puncte slabe 

Existența resurselor umane capabile 

să realizeze indicatorii acestei 

dimensiuni; 

Parteneriat existent cu APL, 

asistentul social, biserica, alte 

instituții privitor la  

Indiferența sau slabă implicare a 

unor cadre didactice în diverse 

activități/proiecte/concursuri ce 

necesită efort sporit și implicare 

plenară in acestea. 

Existența și funcționarea Consiliului 

elevilor și Consiliului reprezentativ 

al părinților; 

Promovarea insuficientă a 

multiculturalității în instituție; 

Desfășurarea procesului 

educațional în format online 

în semestrul II, care a 

îngreunat desfășurarea 

activităților cu toți elevii; 

Indiferența unor elevi în 

participarea și implicare in 

proiecte și activități 

extrașcolare; 

 

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  



20 
 

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 activități multiculturale, a documentelor de asigurare a 

serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES. 

Dovezi 

3.1.1.1.Planul de activitate al gimnaziului pentru anul 2021-2022, avizat, aprobat la 

ședința comună CP/CA din 06.09.2021, Dimensiunea III, Incluziune educațională; 

3.1.1.2. Ordinul nr. 69 din 25.08.2021 ”Cu privire la numirea Comisiei multidisciplinare 

intrașcolare în anul de studii 2021-2022”; 

3.1.1.3. Planul de activitate al Comisiei multidisciplinare intrașcolare, aprobat prin 

decizia comună a CP/CA din 06.09.2021; 

3.1.1.4. Procese-verbale ale CMI: 3 ședințe: nr.1 din 05.09.2021 ”Proiectarea și 

organizarea CMI pentru anul 2021-2022”; nr. 2 din 10.11.2021 ”Analiza necesităților 

educaționale ale elevei cu CES Trufaș Maria, din clasa VII-a și asigurarea 

funcționalității serviciilor educaționale pentru anul 2021-2022; nr.3 din 24.05.2022 ”Cu 

privire la elaborarea raportului anual de activitate al CMI”; 

Constatări 

În Planul de activitate a instituției sunt proiectate activități ce prevăd asigurarea 

incluziunii tuturor elevilor precum și a asigurării serviciilor de sprijin pentru elevii cu 

CES.În instituție a activat Comisia Multidisciplinară Intrașcolară a coordonat 

dezvoltarea educației incluzive la nivelul instituției. 

Pondere 
și punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 
1 

 

Punctaj:  

2 

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

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

pentru copiii cu CES. 

Dovezi 

3.1.2.1. Regulamentul Comisiei multidisciplinare intrașcolare avizat la ședința CP 

din 16.09.2019 și aprobat prin decizia CA din 26.09.2019; 

3.1.2.2. Registrul de evidență a copiilor în situații de risc la începutul anului școlar 

și la finalul anului 2021-2022 de studii; 

3.1.2.3. Ordinul nr. 69 din 25.08.2021 ”Cu privire la numirea Comisiei 

multidisciplinare intrașcolare în anul de studii 2021-2022”; 

3.1.2.4. Planul de activitate al gimnaziului ”G.Asachi” pentru anul 2021-2022, avizat, 

aprobat la ședința comună CP/CA din 06.09.2021, Dimensiunea III, Incluziune 

educațională; 

3.1.2.5. Planul de activitate al Comisiei multidisciplinare intrașcolare, aprobat prin 

decizia comună a CP/CA din 06.09.2021; 

3.1.2.6. Procese-verbale ale CMI: 3 ședințe: nr.1 din 05.09.2021 ”Proiectarea și 

organizarea CMI pentru anul 2021-2022”; nr. 2 din 10.11.2021 ”Analiza necesităților 

educaționale ale elevei cu CES Trufaș Maria, din clasa VII-a și asigurarea 

funcționalității serviciilor educaționale pentru anul 2021-2022; nr.3 din 24.05.2022 

”Cu privire la elaborarea raportului anual de activitate al CMI”; 

3.1.2.6.  Ordinul nr. 17 din 02.11.2021 ”Cu privire la înmatricularea elevilor în liste 

pe clase”; 

3.1.2.7. Proces-verbal a CA din 22.11.2021, pct.3. Cu privire la asigurarea 

serviciilor educaționale pentru eleva cu ces din clasa a VII-a, Trufaș Maria; 
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Constatări 

 În instituție funcționează structuri care asigură sprijin și incluziune școlară tuturor 

copiilor din spațiul arondat gimnaziului, inclusiv și pentru copiii ce necesită sprijin 

(copii cu Ces). 

Pondere și 
punctaj 

Pondere:  

1 

Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj:  

0,75 

Domeniu: Capacitate instituțională: 

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 

3.1.4.1. Ordinele de înmatricularea și exmatricularea elevilor pe parcursul anului 

2021-2022 de studii; 

3.1.4.2. Nouă Rapoarte cu privire la însușită a elevilor pe clase în semestrul I, anul 

2021-2022; 

3.1.4.3. Nouă Rapoarte cu privire la însușită a elevilor pe clase în semestrul II, anul 

2021-2022; 

3.1.4.4. Rapoarte privind calitatea procesului educațional la disciplină de studii 

pentru semestrul I și semestrul II, anul 2021-2022; 

3.1.4.5. Registrul alfabetic al elevilor; 

3.1.4.6. Dosarul elevului cu CES pentru anul de studii 2021-2022; 

3.1.4.7. PEI-ul elevului cu CES pentru anul de studii 2021-2022; 

3.1.4.8. Fluctuația elevilor pentru semestrul I și II, anul 2021-2022; 

Constatări 

În instituție este organizat procesul de monitorizare privind progresul fiecărui copil 

și este asigurată activitate Comisiei Multidisciplinare intrașcolare dar fără 

organizarea serviciului de sprijin pentru copii cu Ces. Administrația gimnaziului 

duce evidența înmatriculării elevilor și valorificării informației cu privire la mediul 

familial. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj: 

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 

3.1.5.1. PEI-ul elevului cu CES pentru anul de studii 2021-2022; 

3.1.5.2. Fișe de asistență la lecții/activități în clasa a VII-a-6 lecții asistate; 

3.1.5.3. Proces-verbal al Consiliului profesoral din 28.12.2021, pct.1. Cu privire la 

validarea Raportului privind situația școlară semestrială în anul de studii 2021-2022; 

3.1.5.4. Proces-verbal al Consiliului profesoral din 27.05.2022, pct.1. Cu privire la 

validarea Raportului privind situația școlară semestrială și anuală pe discipline de 

studii și clase;  

3.1.5.5. Proces-verbal al Consiliului profesoral din 27.05.2022, pct.2. Cu privire la 

promovarea elevilor din clasele I-VIII în următoarea clasă;  
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3.1.5.6. Ordinul nr. 07 din 30.05.2022 ”Cu privire la promovarea elevilor în 

următoarea clasă”; 

3.1.5.7. Ordinul nr. 08 din 27.05.2022 ”Cu privire la amânarea pe semestrul II, în 

anul de studii 2021-2022 a elevului Calanjov Laurențiu, clasa VI-a”; 

3.1.5.8. Ordinul nr. 09 din 03.06.2022 ”Cu privire la aprobarea Programului de 

lichidare a diferențelor de program pentru elevul Calanjov Laurențiu, clasa VI-a”; 

3.1.5.9. Programului de lichidare a diferențelor de program pentru elevul Calanjov 

Laurențiu, clasa VI-a, aprobat prin Ordinul nr. 09 din 03.06.2022; 

3.1.5.10. Proces-verbal nr.1 din 29.08.2022 a Consiliului profesoral, pct. 9. Cu 

privire la lichidarea diferențelor de program și promovarea elevului Calanjov L., 

clasa VI-a; 

Constatări 

Procesul educațional s-a desfășurat în mare parte în corespundere cu particularitățile 

și nevoile specifice ale tuturor elevilor din gimnaziul ”G.Asachi”. În instituție s-au 

organizat activități de profilaxie și consiliere psihologică pentru copiii din grupul de 

risc, sau familii socialmente vulnerabile. 

Pondere 
și punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
1 

 

Punctaj: 2 

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 

3.2.1.1. Fișele de post ale tuturor angajaților prevăd stipulări privind obligativitatea 

sesizării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic a copilului, aprobate prin 

decizia CA din 22.10.2021; 

3.2.1.2. Ordinul nr. 75 din 01.09.2021 ”Cu privire la numirea responsabilului de 

acțiunile de prevenire a violenței și abuzului față de copii și a c Comisiei 

intrașcolare ANET”; 

3.2.1.3. Regulamentul de organizare și funcționare al gimnaziului ”G.Asachi” , 

avizat la ședința CP din 12.10.2020 și aprobat la ședința CA din 15.10.2020, cap. 

VII Asigurarea protecției elevilor față de orice formă de violență; 

3.2.1.4. Politică de Protecție a Copilului, avizată la ședința CP 08.02.2022, 

aprobată la ședința CA din 25.02.2022; 

3.2.1.5. Plan de acțiuni privind  implementarea PPC în gimnaziul ”G.Asachi”, anul 

2021-2022, aprobat prin decizia 2.1. la ședința CA din 25.02.2022; 

3.2.1.5. Boxa încrederii, instalată în holul școlii pentru identificarea oricăror forme 

de violență;  

3.2.1.6. Declarația de angajament a personalului instituției privind respectarea 

PPC, semnată de toți angajații gimnaziului din data de 08.02.2022; 

3.2.1.7. Acordul informat  al părintelui privind modalitatea de deplasare a 

copilului, delegarea responsabilității privind viața și securitatea copilului  unui 

cadru didactic pe perioada deplasarilor, semnat cu părinții elevilor care au mers în 

deplasări/excursii în anul 2021-2022; 

Constatări 

În anul 2021-2022 a fost organizat corect procesul de combatere a oricăror forme 

de discriminare în gimnaziul ”G.Asachi” s. Cucoara. 



23 
 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor: 1 
 

Punctaj:  

1 

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

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

copiilor cu CES 

Dovezi 
În cadrul orelor de dezvoltare personală au fost discutate subiecte ce ține de 

promovarea diversității, interculturalității. 

Constatări 

În anul de studii 2021-2022 s-au planificat activități care au ca țintă educația 

incluzivă dar nu s-au realizat din cauza schimbării tipului de activitate in semII și 

focalizării activității pe instruirea online. 

Pondere 
și punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 
 

Punctaj:  

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 

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

proceduri. 

Dovezi 

3.2.3.1. Declarația de angajament a personalului instituției privind respectarea 

PPC, semnată de toți angajații gimnaziului din data de 08.02.2022; 

3.2.3.2. Politică de protecție a copilului avizată la ședința CP 08.02.2022, 

aprobată la ședința CA din 25.02.2022, cap. III ”Proceduri interne de raportare și 

intervenție în cazurile de violență, neglijare, exploatare, trafic și bullying; 

3.2.3.3. Fișele de post ale tuturor angajaților prevăd stipulări privind 

obligativitatea sesizării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic a 

copilului, aprobate prin decizia CA din 22.10.2021; 

Constatări 

Chiar dacă se cunoaște și aplică procedurile de prevenire, identificare și 

soluționare a situațiilor de discriminare, de către toți actanții educaționali, există 

unele dificultăți în implementarea procedurii. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor: 1 
 

Punctaj:  

1 

Domeniu Curriculum / proces educațional 

Indicator: 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului 

diferențiat/adaptat pentru copiii cu CES, și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ 

copiilor, în scopul respectării individualității și tratării valorice a lor.  

Dovezi 

3.2.4.1. Plan de activitate al gimnaziului ”G.Asachi„ pentru anul 2021-2022, 

domeniul IV Proces educațional, avizat și aprobat la ședința comună a CP și CA 

din 06.09.2021; 

3.2.4.2. Oferta curriculară a gimnaziului ”G.Asachi” pentru anul 2021-2022, 

aprobată la ședința CP din 25.08.2021; 
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Constatări 

Aplicarea lucrului și a metodelor de învățare/predare/evaluare diferențiate au 

stimulat dezvoltarea personalității elevilor și atingerea progreselor școlare la 

discipline de studii. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 
 

Punctaj:  

2 

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 

3.2.5.1. În instituție există o boxă pentru a raporta cazurile de violență, neglijare, 

exploatare și trafic din partea semenilor sau adulților care e instalată în holul școlii 

și verificată odată la 2 saptamani de coordonatorul de abuz și violență în școală. 

Plan de activitate al Comisiei intrașcolare ANET pentru anul 2021-2022; 

Constatări 

Elevii gimnaziului cunosc coordonatorul de prevenire a cazurilor de abuz la nivelul 

școlii și utilizează la necesitate boxa de raportare la necesitate. 

Pondere 
și punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
 

Punctaj:  

1 

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 3.3.1.1. Registrul de evidență a bunurilor materiale; 

Constatări 

Deficitul mare al instituție a făcut că să nu putem face noi procurări și resurse pentru 

asigurarea unui mediu accesibil fiecăruia. 

Pondere 
și punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:0,5 
 

Punctaj:  

1 

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

la datele de interes public. 

Dovezi 

3.3.2.1. Angajamente de confidențialitate în calitate de utilizator privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal (semnate de administratorul SIME și administratorii 

claselor); 

3.3.2.2. Contractele individuale de muncă cu angajații; 

3.3.2.3. Fișele de post semnate de angajați; 

Constatări 

Chiar dacă nu sunt stipulate în Regulamentul intern al instituției cu privire la 

protecția datelor cu caracter personal, acestea se respectă. 

Pondere 
și punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:0,75 
 

Punctaj:  

0,75 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

spațiilor dotate, conform specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin. 
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Dovezi 

3.3.3.1. Elevul cu ces înmatriculat în clasa VII-a, conform Ordinului nr. 17 din 

02.11.2021; 

3.3.3.2. Schimbarea sălii de clasă la etajul I al blocului școlar pentru a oferi acces la 

procesul educațional, elevului cu ces; 

Constatări 

Instituția dispune de WC în interior, dar acesta nu este adaptat pentru servicii cu 

sprijin. La fel nu dispune instituția de rampe sau alte adaptări pentru copii cu cerințe 

educaționale speciale.  

Pondere 
și punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 
 

Punctaj:  

1 

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 

3.3.4.1.Toate mijloacele de învățământ și auxiliare disponibile în instituție sunt 

puse la dispoziția fiecărui elev. 

3.3.4.2. Toți elevii gimnaziului au fost asigurați 100% cu manuale școlare. 

 

Constatări 

Toți elevii din gimnaziu au avut acces la mijloacele didactice și auxiliarele 

curriculare, tehnologiile informaționale disponibile în instituție. 

Pondere 
și punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:2 
 

Punctaj:  

2 

 

Dimensiune III 

INCLUZIUNE 

EDUCAȚIONALĂ 

 

Puncte forte Puncte slabe 

CREI mobilat, slab dotat din 

cauza deficitului de buget precum 

și a copiilor cu CES; 

Portofolii conform actelor 

normative în vigoare; 

Desfășurarea procesului 

educațional în concordanță cu 

particularitățile și nevoile 

specifice ale fiecărui elev; 

Utilizarea tehnologiilor 

informaționale și de comunicare 

adaptate necesităților tuturor 

elevilor; 

Asigurarea respectării diferențelor 

individuale prin aplicarea 

procedurilor de prevenire, 

identificare, semnalare, evaluare 

și soluționare a situațiilor de 

discriminare; 

Îmbunătățirea substanțială a bazei 

materiale în vederea organizării 

eficiente și interactive a 

CD reticențe privind lucrul cu 

elevii cu CES. 

Buget deficitar în asigurarea 

bazei materiale CREI, precum și 

angajării unui psiholog 

școlar/cadru didactic de sprijin; 

Formarea cadrelor didactice în 

domeniul EI insuficientă; 
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procesului educațional atât în 

format fizic cât și online. 

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 

4.1.1.1. Planul de activitate al gimnaziului ”G.Asachi” din s. Cucoara pentru anul 

2021-2022, discutat și aprobat la ședința comună a CP și CA din data de 

06.09.2021, Domeniul 4 ”Eficiența educațională”; 

4.1.1.2. Planul de activitate al Comisiei de evaluare internă și atestare a cadrelor 

didactice din gimnaziul „Gheorghe Asachi”, s.Cucoara, anul de studii 2021/2022, 

aprobat prin decizia CP și CA din 06.09.2021; 

4.1.1.3. Ordinul nr. 68 din 25.08.2021 Cu privire la numirea și aprobarea 

componenței și șefilor Comisiilor metodice în anul de studii 2021-2022”; 

4.1.1.4. Ordinul nr. 73 din 01.09.2022 ”Cu privire la completarea catalogului școlar 

în anul 2021-2022”; 

4.1.1.5. Ordinul nr. 78 din 02.09.2021 ”Cu privire la atestarea cadrelor didactice în 

anul de studii 2021-2022”; 

4.1.1.6. Ordinul nr. 79 din 02.09.2021 ”Cu privire la numirea responsabilului 

pentru activitatea de mentorat în anul de studii 2021-2022”; 

4.1.1.7. Ordinul nr. 80 din 02.09.2021 ”Cu privire la organizarea ședinței comune 

a Consiliului profesoral și Consiliului de administrație”, data 06.09.2021, subiect 

”Rezultatele evaluării interne a  gimnaziului și a cadrelor de conducere pentru anul 

2020-2021”; 

4.1.1.8. Ordinul nr. 86 din 04.10.2021 ”Cu privire la instituirea controlului tematic 

privind proiectarea de lungă durată la disciplinele școlare în anul 2021-2022”;  

4.1.1.9.Ordinul nr. 102 din 25.11.2021 ”Cu privire la organizarea ședinței 

Consiliului profesoral”, subiectul:”Racordarea instituției, cadrelor didactice și 

cadrelor de conducere la standardele de calitate în învățământul general”, data de 

29.11.2021; 

4.1.1.10. Ordinul nr. 105 din 02.12.2021 ”Cu privire la numirea Comisiei de 

evaluare internă a cadrelor didactice pentru anul 2021-2022”; 

4.1.1.11. Ordinul nr. 108 din 01.12.2021 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea 

evaluărilor semestriale pe discipline de studii”, anul 2021-2022; 

4.1.1.12. Orarul desfășurării evaluărilor semestriale pentru ciclul primar și pentru 

ciclul gimnazial, semestrul I, anul 2021-2022, aprobat prin Ordinul nr. 108 din 

02.12.2021; 

4.1.1.13. Ordinul nr. 110 din 17.12.2021 ”Cu privire la finalizarea procesului 

educațional în semestrul I, anul de studii 2021-2022 în context pandemic”; 

4.1.1.14. Ordinul nr. 112 din 21.12.2021 ”Cu privire la organizarea ședinței 

Consiliului profesoral”, subiectul ”Raport semestrial de activitate al procesului 

educațional în semestrul I, anul 2021-2022”, data de 29.12.2021; 

4.1.1.15. Ordinul nr. 03 din 10.01.2022 ”Cu privire la controlul tematic privind 

evaluarea cataloagelor școlare la finele semestrului I, anul 2021-2022”; 

4.1.1.16. Ordinul nr. 06 din 20.01.2022 ”Cu privire la totalurile controlului 

cataloagelor școlare la finele semestrului I, anul 2021-20022”; 
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4.1.1.17. Ordinul  nr. 10 din 02.02.2022 ”Cu privire la organizarea ședinței 

Consiliului profesoral”, subiect „ Totalurile procesului de atestare a cadrelor 

didactice în anul 2021-2022”, data de 08.02.2022, pct.2.1; 

4.1.1.18. Ordinul nr. 15 din 14.02.2022 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea 

seminarelor locale în cadrul Proiectului ”Comunități de bune practici în educație a 

Corpului Păcii în Moldova”, training ”Clasa incluzivă mediul de învățare 

dezvoltativ”, formator local, Mîță Elena, data de 17.02.2022; training local 

”Crearea unei prezentări video”, formator local, David Natalia, data de 23.02.2022; 

4.1.1.19. Ordinul nr. 38 din 25.04.2022 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea 

programului tematic ”Metodologia implementării conceptului de Clasă Inversată”, 

organizarea cursului de formare continuă , perioada 28.04.2022-11.05.2022, 

formator local, Goța Ina. 

4.1.1.20. Ordinul nr. 42 din 18.05.2022 Cu privire la organizarea ședinței comune 

a Comisiilor metodice ”, data de 11.05.2022, prezentarea Rapoartelor de activitate 

a Comisiilor metodice pentru anul de studii 2021-2022; 

Constatări 

 Instituția aplică diverse mecanisme pentru a analiza și a evalua rezultatele obținute 

în vederea menținerii și eficientizării unui proces educațional de calitate.  

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:1 
 

Punctaj:  

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 

4.1.2.1. Note informative ale controlului intern pentru anul curent de studii; 

4.1.2.2. Rapoarte ale Comisiilor metodice pentru anul de studii 2021-2022, 

discutate și aprobate la ședința CP nr. 9 din 21.06.2022;  

4.1.2.3. Proces-verbal nr.09 al Consiliului profesoral din 27.06.2022, pct. 3. 

Analiza indicilor calității în procesul de instruire pentru anul 2021-2022, 4.1.2.4. 

Totaluri ale controlului intern pentru anul curent de studii, discutate la ședința CP 

nr.9 din 27.06.2022; 

4.1.2.5. Notă informativă cu privire la evaluarea completării corectitudinii 

catalogului școlar din 14 01.2022; 

4.1.2.6. Notă informativă cu privire la evaluarea completării corectitudinii 

catalogului școlar din 22 martie 2022; 

4.1.2.7. Raportul de autoevaluare privind activitatea educațională a instituției în 

anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința CP și CA din 06.09.2021; 

4.1.2.8. Proces-verbal nr. 1 din 19.10.2021 al ședinței generale cu părinții pe 

școală, cu privire la informarea cu rezultatele realizării obiectivelor strategice în 

anul 2020-2021 de studii; 

4.1.2.9. Raport semestrial / anual al rezultatelor elevilor la disciplinele școlare, 

clase, trepte de școlaritate pentru anul 2021-2022; 

4.1.2.10. Raport privind rezultatele elevilor din cadrul examenului național de 

absolvire a gimnaziului discutat la ședința nr. 09 din 21.06.2022 a Consiliului 

profesoral; 

4.1.2.11. Rapoarte statistice anuale 1-edu; ȘGL-1; privind cadrele didactice;  

4.1.2.12. Raport privind formarea continuă a cadrelor didactice și de conducere 

4.1.2.13. Raport al Comisiei de atestare privind desfășurarea procesului de 

atestare în anul 2021-2022, prezentat la ședința nr. 06  a CP din 08.02.2022; 



28 
 

Constatări 

Administrația instituției demonstrează proiectarea în planurile strategice și 

operaționale a mecanismelor orientate spre creșterea continuă a calității în 

educație și spre îmbunătățirea continuă a resurselor umane și materiale. Sunt 

conceptualizate și realizate mecanisme de monitorizare a eficienței educaționale. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 
 

Punctaj:  

2 

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

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

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

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate. 

Dovezi 

4.1.3.1. În instituție este panoul informativ cu informații relevante despre 

serviciile prestate de instituție în anul 2021-2022. 

4.1.3.2. Proces-verbal nr. 1 din 19.10.2021 al ședinței generale cu părinții pe 

școală, cu privire la informarea cu rezultatele realizării obiectivelor strategice în 

anul 2020-2021 de studii; 

4.1.3.3. Liste pe clase cu semnăturile elevilor și părinților cu privire la 

cunoașterea cu prevederile Regulamentului intern de funcționare al gimnaziului; 

4.1.3.4. Ordinul nr. 49 din 27.09.2022 ”Cu privire la interzicerea colectării de 

bani în scopul organizării examenelor naționale de absolvire în învățământul 

general, sesiunea 2022”, semnat de angajații antrenați în org.sesiunii de examene 

2022; 

4.1.3.5. Boxă de opinii și sugestii din holul școlii; 

4.1.3.6. Panoul informațional în cancelarie; 

4.1.3.7. Fișe de analiză a orelor publice  în cadrul Comisiilor metodice; 

4.1.3.8. Grupurile de viber pentru comunicarea online cu părinții și elevii; 

Constatări 

Administrația instituției asigură în mare parte un mod transparent, democratic și 

echitabil cu privire la rezultatele activității instituției, a deciziilor luate, implicând 

comisiile metodice, Consiliul Metodic, Consiliul Profesoral și Consiliul de 

administrație în monitorizarea eficienței educaționale, promovând comunicarea 

internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate. Informarea 

sistematică a 32 educabililor, părinților, personalului cu informații relevante 

despre serviciile prestate de instituție se realizează mai mult prin metode și 

instrumente tradiționale: în timpul ședințelor, prin mesaje telefonice, panouri 

informaționale în ultimii ani, se utilizează aplicația viber. O parte dintre 

informații se transmit prin intermediul rețelei de socializare Facebook. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj:  

1 

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 

4.1.4.1.  10 seturi de mobilier școlar  pentru toate sălile de clasă; 

4.1.4.2.  Sală de informatică dotată cu o tablă interactivă 10 calculatoare pentru 

desfășurarea calitativă a procesului educațional; 

4.1.4.3. Teren sportiv în aer liber și sală sportivă dotată cu material didactic 

necesar desfășurării lecțiilor de educație fizică; 
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4.1.4.4. Sală sportivă  reparată pe interior ce oferă condiții necesare desfășurării 

procesului educațional calitativ. 

4.1.4.5.  2 televizoare instalate în clasa a VI-a și a I-a ce facilitează procesul 

educațional; 

4.1.4.6. 9 tablete funcționale utilizate în procesul educațional la clasă or 

împrumutate elevilor în procesul educațional la distanță; 

Constatări 

Instituția nu dispune de ateliere școlare la Educația tehnologică și nu are o 

acoperire a rețelei de internet în tot spațiul școlar, ceea ce face dificilă 

organizarea PED în sală de clasă de către profesor. Acesta este nevoit să 

organizeze și desfășoare PED acasă. Infrastructură nu este adaptată copiilor cu 

cerințe educaționale speciale (rampă, grup sanitar, etc.) 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor:1 
 

Punctaj:  

2 

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 

4.1.5.1.Suport de tăblițe și hărți la disciplinele: Limba română, Limba rusă, Limba 

franceză, învățământ primar, Matematica, Istorie, Geografie; mulaje la disciplina 

Biologie și substanțe reactive la Chimie, echipament sportiv la Educația fizică. 

4.1.5.2. 14  Portofolii profesionale ale cadrelor didactice organizate conform 

Nomenclatorului instituției; 

4.1.5.3. 1 cadru didactic dispune de portofoliu digital, cu suport de lecții media și 

exerciții interactive la disciplina Geografie. 

4.1.5.4. Materiale didactice (tăblițe, panouri informaționale, dicționare, toner, 

papetărie) procurate de cadre didactice prin compensațiile bănești asigurate din 

bugetul instituției; 

4.1.5.5. Fondul de carte constituie  3116 -volume de carte artistică și 10675 manuale. 

4.1.5.6. Suport de materiale didactice în sumă de 6570 lei, oferit în cadrul Proiectului 

EVA, act de donație din data de 18.02.2022; 

Constatări 

Instituția este asigurată cu echipamente și materiale didactice necesare valorificării 

curriculumului național. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor:1 
 

Punctaj:  

2 

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

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

în vigoare. 

Dovezi 

În anul de studii 2021-2022 instituția a fost asigurată 100 % cu cadre didactice 

calificate precum și cu celelalte categorii de angajați . 

4.1.6.1. Din cadrele didactice deținătoare de grade didactice: 

● Gradul doi dețin 9 cadre didactice; 

● Gradul unu dețin 1 cadru didactic; 

● Fără grad didactic- 3 cadre didactice; 

4.1.6.2. Două cadre didactice cu statut de tânăr specialist la disciplina Istorie și 

educație pentru societate și învățământ primar; 

4.1.6.3. Statele de personal pentru anul 2021-2022; 
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4.1.6.4. Tarifarea personalului gimnaziului pentru anul 2021-2022; 

4.1.6.5. Registrul contractelor individuale de muncă; 

4.1.6.6. Fișe de monitorizare a timpului de muncă pentru cadrele didactice, anul de 

studii 2021-2022, aprobate de directorul gimnaziului; 

4.1.6.7. Fișele de post ale personalului didactic aprobate la ședința CA din 

22.10.2021;  

4.1.6.8. Ordinul nr.44 din 01.09.2021 ”Cu privire la repartitia sarcinii didactice în 

anul 2021-2022 de studii; 

4.1.6.9. Ordinul nr. 46 din 01.09.2021 „Cu privire la repartitia sarcinii de muncă 

personalului auxiliar în anul 2021-2022 de studii”; 

4.1.6.10. Dosarele personale ale angajaților; 

Constatări 

Se simte lipsa acută a profesorilor la științele exacte, mai ales disciplina 

Matematică/Fizică.  

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
1 

Punctaj:  

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 

4.1.7.1. Proces-verbal al Consiliului profesoral nr.1 din 24.08.2021, ordine de zi: 

pct.9. Cu privire la organizarea procesului educațional în clasele gimnaziale în 

condiții de pandemie și format simultan în anul 2021-2022 de studii. 

4.1.7.2. 100% cadre didactice asigurate cu produse curriculare necesare 

desfășurării logistice de implementare a curriculumului școlar în anul curent de 

studii; 

4.1.7.3. Ofertă curriculară pentru anul 2021-2022, elaborată, validată la ședința 

Consiliului profesoral, proces- verbal nr.1 din 24.08.2021, aprobată la ședința 

Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 1 din 25.08.2021; 

4.1.7.4. Numirea și aprobarea componenței și șefilor Comisiilor metodice în anul 

2021-2022 prin Ordinul intern nr. 36 din 01.09.2020. 

4.1.7.5. Ordine de organizare și desfășurare a ședințelor Comisiilor metodice în 

anul de studii 2020-2021: 

❖ Ordinul nr. 82 din 07.09.2021 ”Cu privire la organizarea ședințelor 

Comisiilor metodice”; 

❖ Ordinul nr. 95 din 11.11.2021 ”Cu privire la organizarea ședinței Comisiei 

metodice Învățământ primar”; 

❖ Ordinul nr. 107 din 06.12.2021 ”Cu privire la organizarea ședințelor 

Comisiilor metodice”; 

❖ Ordinul nr. 113 din 30.12.2021 ”Cu privire la delegarea cadrelor didactice 

la  reuniunile metodice raionale”; 

❖ Ordinul nr.16 din 14.02.2022 ”Cu privire la organizarea ședințelor 

Comisiilor metodice”; 

❖ Ordinul nr. 29 din 04.04.2022 ”Cu privire la organizarea ședințelor 

Comisiilor metodice; 

❖ Ordinul nr. 33 din 13.04.2022 ”Cu privire la organizarea ședinței Comisiei 

metodice Învățământ primar”; 

❖ Ordinul nr. 42 din 18.05.2022 ”Cu privire la organizarea ședinței comune 

a Comisiilor metodice”; 
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4.1.7.6. Oferta curriculară a gimnaziului pentru anul 2021-2022 discutată și 

aprobată la ședința Consiliului profesoral nr. 1 din 24.08.2021; 

4.1.7.7. Proces-verbal nr. 1 din 24.08.2021, al Consiliului profesoral, pct. 5. Cu 

privire la discutarea și validarea Ofertei curriculare pentru anul de studii 2021-

2022; 

4.1.7.8. Ordinul nr. 38 din 25.04.2022 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea 

Programului tematic ”Metodologia implementării conceptului de Clasă Inversată”; 

4.1.7.9. Ordinul nr. 50 din 27.05.2022 ”Cu privire la totalurile implementării 

Programului tematic ”Metodologia implementării conceptului de Clasă Inversată”; 

4.1.7.10. Fișe de asistență la ore în clasele primare și clasele gimnaziale; 

Constatări 

Au fost planificate activități menite să asigure condițiile metodologice și logistice 

de implementare/dezvoltare a curriculumului școlar. Cadrele didactice au fost 

asigurate cu suport didactic pentru dezvoltarea curriculumului școlar, implicându-

se în diverse activități de formare profesionale la nivel de instituție în Comisii 

metodice precum și de alt nivel. 

Un impediment serios în implementarea și aplicarea corectă a curriculumului a fost 

lipsa manualelor corespunzătoare curricula. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 
 

Punctaj:  

1,5 

 

Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu 
finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

Indicator: 4.2.1. Monitorizarea, prin proceduri specifice, a realizării curriculumului (inclusiv 

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI). 

Dovezi 

4.2.1.1. Rapoarte semestriale cu referire la reușita școlară, ciclul primar și 

gimnazial, discutate în cadrul ședinței Consiliului Profesoral, proces-verbal nr. 4 

din 28.12.2021  și proces-verbal nr.07 din 24.05.2022 și proces-verbal nr. 8 din 

27.05.2022; 

4.2.1.2. Rapoartele comisiilor metodice, discutate în cadrul ședinței Consiliului 

profesoral, proces-verbal nr.09  din 27.06.2022; 

4.2.1.3. Registrul de asistențe la ore; 

4.2.1.4. Schema orară pentru sem I și sem II, anul 2021-2022; 

4.2.1.5. Ordinul nr.108 din 07.12.2021 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea 

evaluărilor semestriale pe discipline de studii, anul 2021-2022”; 

4.2.1.6. Ordinul nr. 110 din 17.12.2021 ”Cu privire la finalizarea procesului 

educațional în semestrul I, anul de studii 2021-2022 în context pandemic”; 

4.2.1.7. Ordinul nr. 40 din 27.04.2022 ”Cu privire la organizarea testării naționale 

în învățământul primar, sesiunea 2022”; 

4.2.1.8. Ordinul nr. 41 din 18.05.2022 ”Cu privire la finalitățile semestrului II, 

anul de studii 2021-2022”; 

4.2.1.9. Ordinul nr. 48 din 27.05.2022 ”Cu privire la organizarea sesiunii de 

examene naționale, sesiunea 2022”; 

4.2.1.10. Proiecte de lungă durată pe discipline școlare avizate de directorul 

adjunct instruire și aprobate de director în semestrul I și II al anului 2021-2022; 

4.2.1.11. Notă informativă cu privire la rezultatele controalelor interne realizate, 

prezentată la ședința CP nr. 09 din 2 7.06.2022; 
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Constatări 

Implementarea Curriculum național ediția 2018 și 2019 a fost monitorizat la nivel 

de instituție prin procedurile expuse mai sus. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 
 

Punctaj:  

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 

4.2.2.1. Planul strategic de formare continuă a cadrelor didactice a fost actualizat 

și discutat la ședința CP nr. 4 din 28.12.2021; 

4.2.2.2. Două cadre didactice a realizat formarea continua, 20 credite  în perioada 

septembrie decembrie 2021, conform Ordinului nr. 71  din 08.11.2021 și Ordinului 

nr. 72 din 08.11.2021; 

4.2.2.3. Program Național de Alfabetizare digitală a Cadrelor didactice (2 credite), 

perioada iulie-septembrie 2020 -1 cadru didactic nivel avansat, 6 cadre didactice 

nivel mediu și  3 cadre didactice nivel începător; 

4.2.2.4. Program Național de Alfabetizare digitală a cadrelor didactice (3 credite) 

Iulie  - August 2022, ”Crearea conținuturilor educaționale digitale”, conform 

Ordinului MEC nr. 445 din 27.05.2022, 1 cadru didactic;  

4.2.2.5. Curs ”Abordarea integrată a învățării prin educația STEM/STEAM”, ( 3 

credite), 15, 22 aprilie și 11 mai 2021, Centrul Național de Inovații Digitale în 

Educație ”Clasa Viitorului” , 1 cadru didactic; 

4.2.2.6. Stagiu de formare ”Programul de elaborare și implementare a Politicii de 

protecție a copilului ”, 4-23 iunie 2021, organizator CNPAC în cadrul Proiectului 

EVA ”Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, certificat nr. 

2877 din 11.05.2022, 1 cadru didactic; 

4.2.2.7.Instruire ”Instrumente online pentru predare și facilitare”, 12 ore, Institutul 

de Instruire în Dezvoltare ”MilleniuM”, 27.05.2021, 1 cadru didactic; 

4.2.2.8. Modul tematic ”Metodologia implementării conceptului de clasă 

inversată”, 11, 12 martie-16 aprilie 2022, 3 credite, ”Tekwill în fiecare școală ”, 1 

cadru didactic; 

4.2.2.9. Program de formare continuă ”Management educațional. Implementarea 

Standardelor de competență profesională a cadrelor de conducere din învățământul 

general” , 12.07.2021-13.08.2021, 6 credite, conform Ordinului MEC nr. 848 din 

07.07.2021, 1 cadru didactic; 

4.2.2.10. Delegarea prin ordine a cadrelor didactice și personalului nedidactic la 

seminarele raionale/republicane/webinare, în scopul dezvoltării profesionale 

continue a acestora; 

4.2.2.11. Diplome, certificate ale formării angajaților în anul 2021-2022; 

4.2.2.12. Chestionare online a cadrelor didactice în scopul identificării nevoilor de 

formare continua în anul 2021-2022.Rezultatele chestionării discutate la ședința 

CP nr. 09 din 27.06.2022 ; 

4.2.2.1.13. Proces-verbal al ședinței Consiliului profesoral nr. 3 din 29.11.2021, 

ordinea de zi: pct. 5. Cu privire la aprobarea Traseelor de dezvoltare profesională 

a cadrelor didactice pentru anul 2021-2022 și a fișelor timpului de muncă. 

4.2.2.14. 13 Trasee de dezvoltare personală a cadrelor didactice aprobate  la ședința 

Consiliului profesoral nr. 3 din 29.11.2021; 

4.2.2.15. Registrul de asistențe la ore, din care rezultă necesitatea delegării cadrelor 

didactice la cursuri de formare continua; 
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Constatări 

Cadrele didactice în mare parte fac doar formările continue la disciplina școlară 

predată. Insuficientă acoperire financiară a formărilor duce la insuficiență 

formare și acoperire a nevoilor instituționale în formarea continuă a cadrelor 

didactice. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:1 
 

Punctaj:  

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 

4.2.3.1. Instituția a fost asigurată 100% cu cadre didactice; 

4.2.3.2. Cadrele didactice și elevii au fost asigurați cu manuale 100%; 

4.2.3.3. La disciplinele ce implementează Curricula ediția 2018 și 2019 au fost 

asigurate cu Curriculum și ghiduri de implementare; 

4.2.3.4. Instituția dispune de material didactic la majoritatea disciplinelor școlare 

și mijloace tehnice pentru desfășurarea calitativă a procesului educațional la 

Informatica; 

4.2.3.4. În procesul educațional se utilizează 2 table interactive și 4 proiectoare, 9 

tablete. 

4.2.3.4. Nouă  cadre didactice, angajați de bază ai instituției,  au fost asigurați 

financiar cu câte 4000 lei pentru procurarea mijloacelor și materialelor didactice; 

Constatări 

Finalitățile stabilite în curricula națională au fost realizate datorită existenței unui 

număr suficient de resurse educaționale. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 
 

Punctaj:  

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 

4.2.4.1. Ordine de angajare a personalului în anul de studii 2021-2022; 

4.2.4.2. Statele de personal ale instituției pentru anul 2021-2022; 

4.2.4.3. Registrul de evidență contabilă a bunurilor materiale ale instituției ; 

4.2.4.4. Planul de activitate al gimnaziului ”G.Asachi” pentru anul 2021-2022, 

avizat și aprobat la ședința comună a CP și CA din 06.09.2021; 

4.2.4.5. Planurile de activitate ale directorului și directorului adjunct instruire, 

avizate și aprobat la ședința comună a CP și CA din 06.09.2021; 

4.2.4.5. Proiecte de lungă durată, aprobate la ședințele Comisiilor metodice și 

proiecte de scurta durată în conformitate cu principiile educației centrate pe elev 

și pe formarea de competențe, în baza Curriculei la disciplinele școlare, Ghidului 

metodologic și Reperelor metodologice pentru anul 2021-2022; 

4.2.4.6. Fișe de asistență la ore, realizate de direcția școlii și cadrele didactice la 

ședințele Comisiilor metodice și activitățile extrașcolare/extracurriculare în anul 

2021-2022; 

4.2.4.7. Portofoliile Comisiilor metodice Învățământ primar, Învățământ 

gimnazial și Consiliere și dezvoltare personală și materialele aferente pentru anul 

2021-2022; 
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Constatări 

Instituția monitorizează elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu 

principiile educației centrate pe elev și pe formarea de competențe, cu 

valorificarea curriculumului predat în baza Standardelor de eficiență a învățării. 

Cadrele didactice elaborează proiecte didactice de lungă și scurtă durată în 

conformitate cu principiile educației centrate pe elev și pe formarea de 

competențe la disciplinele școlare, în baza prevederilor curriculare, a Ghidului 

metodologic și Reperelor metodologice. Proiectele de lungă durată sunt discutate 

în cadrul ședințelor Comisiilor metodice, și coordonate și aprobate de directorul 

liceului. Notele informative despre calitatea elaborării proiectelor sunt prezentate 

anual de către Comisia de asigurarea calității în educație la ședința Consiliului 

profesoral. În instituţie se monitorizează eficient şi se asigură centrare pe 

Standardele de Eficienţă a învăţării prin utilizarea şi aplicarea strategiilor 

didactice interactive, inclusiv a TIC-ului. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 
 

Punctaj:  

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 

4.2.5.1. Proiecte de lungă durată ale cadrelor didactice discutate la ședințele 

comisiilor metodice, avizate și aprobate de direcția școlii în semestrul I și II al 

anului 2021-2022; 

4.2.5.2. Notă informativă privind verificarea proiectărilor de lungă durată 

prezentată la ședința operativă cu cadrele didactice din 07.10.2021; 

4.2.5.3. Treisprezece portofolii ale cadrelor didactice, structurate conform 

Standardelor competențelor profesionale ale cad.didactice, cap.1 ”Proiecte 

didactice”, cel puțin 3 proiecte didactice de scurta durată prezente în portofoliu; 

4.2.5.4.  Pe perioada activității educaționale online în sem II, 2022,  au fost 

elaborate proiecte didactice cu suportul diverselor platforme educaționale 

interactive care au fost plasate pe site-ul www.educațieonline.md ,  la rubrica 

Resurse educaționale deschise dar și utilizate în cadrul PED în clasele I-IX-a. 

4.2.5.5. Consiliul profesoral nr. 3 din 29.11.2021, pct.4. ”Proiectarea didactică 

între tradiție și modernitate”, raportori, Dandeș Nina, dir.adj.instruire, Goța Ina, 

director); 

4.2.5.6. Consiliul profesoral nr. 5 din 24.01.2022 pct. 3. ”Instrumente asociate 

pentru o abordare pedagogică de învățare la distanță”, raportori: David N., Goța I., 

Mîță El.; 

4.2.5.7. Ordinul nr. 38 din 25.04.2022 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea 

programului tematic ”Metodologia implementării conceptului de Clasa Inversată”; 

4.2.5.8. Șase proiecte didactice realizate prin conceptul Clasei Inversate, în ciclul 

primar și gimnazial; 

4.2.5.8. Șase Certificate oferite cadrelor didactice care certifică participarea 

cadrelor didactice la Programul tematic  ”Metodologia implementării conceptului 

de Clasa Inversată”, conform Ordinului nr. 50 din 27.05.2022; 

Constatări 

Proiectele didactice realizate de cadrele didactice din instituție sunt elaborate în 

conformitate cu principiile educației centrate pe elevi și formare de competențe, 

valorificând Curriculum național. 

about:blank
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Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:1 
 

Punctaj:  

2 

 

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

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

copilului.  

Dovezi 

4.2.6.1. Orarul evaluărilor sumative pe cicluri de studii, pentru semestrul I, aprobat 

conform Ordinului nr. 108 din 07.12.2021; 

4.2.6.2. Portofoliul notelor informative ale realizării evaluărilor sumative pe 

discipline de studii pentru anul 2021-2022; 

4.2.6.3. Proces-verbal nr.4.al Consiliului profesoral din 28 decembrie 2021  și 

Proces-verbal nr. 07 din 24.05.2022 și nr. 08 din 27.05.2022 cu referire validarea 

Raportului privind situația școlară semestrială și anuală pe discipline de studii, sem 

I și sem II; 

4.2.6.4. Rapoartele de clase și discipline școlare pe semestrul I și semestrul II , 

prezentate de diriginți de clasă și cadre didactice în anul 2021-2022 prezentate la 

ședința CP din 28.12.2021 și  ședința CP din 24.05.2022 și 27.05.2022; 

4.2.6.5. 45 portofolii ale elevilor din clasele primare; 

4.2.6.6. Tabele de performanță ale elevilor din clasele primare. 

4.2.6.7. Tabele de performanță la disciplina Dezvoltare personală; 

4.2.6.8. Registrul asociat la disciplina Educație pentru societate; 

4.2.6.7. Ordinul nr. 26 din 29.03.2022 ”Cu privire la organizarea testării 

candidaților la examenele naționale de absolvire, sesiunea de examene 2022”; 

4.2.6.8. Ordinul nr. 40 din 27.04.2022 ”Cu privire la organizarea testării naționale 

în învățământul primar, sesiunea 2022”: 

4.2.6.9. Ordinul nr. 48 din 27.05.2022 ”Cu privire la organizarea sesiunii de 

examene naționale, sesiunea 2022”; 

4.2.6.10. Proces-verbal nr.09 al Consiliului profesoral din 27.06.2022, pct.1 Cu 

privire la, aprobarea rapoartelor de activitate ale Comisiilor metodice; analiza 

indicilor calității în procesul de instruire pentru anul 2021-2022, totaluri ale 

controlului intern pentru anul curent de studii. 

4.2.6.11. Ordinul nr. 45 din 23.05.2022 ”Cu privire la organizarea ședinței 

Consiliului profesoral”, pct.1 Cu privire la validarea totalurilor testării candidaților 

la examenele naționale de absolvire, sesiunea 2022, Raportul privind situația 

școlară semestrială și anuală a clasei a IX-a și s-au admis elevii clasei a IX-a șa 

sesiunea de examene 2022; 

4.2.6.12. Proces-verbal nr. 06 din 20.06.2022 al rezultatelor examenelor de 

absolvire, sesiunea 2022; 

4.2.6.13. Ordinul nr. 47 din 24.05.2022 ”Cu privire la organizarea ședinței 

Consiliului profesoral”, pct. 1.Cu privire la validarea Raportului privind situația 

școlară semestrială și anuală pe discipline de studii și clase; 

4.2.6.14. Ordinul nr. 01 din 04.01.2022 ”Cu privire la organizarea olimpiadelor 

școlare locale pe discipline de studii anul 2021-2022”; 

4.2.6.15. Ordinul nr. 07 din 30.05.2022 ”Cu privire la promovarea elevilor în 

următoarea clasă”; 

4.2.6.16. Ordinul rn. 08 din 27.05.2022 ”Cu privire la amânarea elevului pe 

semestrul II, anul de studii 2021-2022, Calanjov Laurențiu din clasa VI-a”; 

4.2.6.17. Ordinul nr. 09 din 30.05.2022 ”Cu privire la menționarea elevilor pentru 

rezultatele academice în anul de studii 2021-2022”; 

4.2.6.18. Ordinul nr. 11 din 07.07.2022 ”Cu privire la absolvirea treptei gimnaziale 
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în anul de studii 2021-2022”; 

Constatări 

Evaluarea rezultatelor învățării bazată pe Standarde și referențialul de evaluare se 

realizează conform unui orar aprobat la Consiliul de administrație. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:0,75 
 

Punctaj: 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 

4.2.7.1. Oferta curriculară a gimnaziului pentru anul 2021-2022 discutată și 

aprobată la ședința CP din 25.08.2021; 

4.2.7.2. Programul activităților extrașcolare pentru anul 2021-2022 discutat  și 

aprobată la ședința CP din 25.08.2021; 

4.2.7.3. Plan de activitate al Comisiilor metodice pentru anul 2021-2022; 

4.2.7.4. Portofoliile Comisiilor metodice; 

4.2.7.5. Portofoliile cadrelor didactice; 

4.2.7.6. fotografii pe grupul școlii din facebook, 

https://www.facebook.com/groups/193892420763751/media   

4.2.7.7. Proiecte ale activităților extrașcolare, conform planului lunar de activitate 

al gimnaziului, aprobate de directorul gimnaziului. 

Constatări 

În instituție se organizează diverse activități extracurriculare în concordanță cu 

misiunea școlii, cu obiectivele din Curriculumul național și cu obiectivele de 

planificare strategică și operațională. Activitățile extrașcolare sunt planificate în 

concordanță cu misiunea școlii și se regăsesc în Proiectul managerial anual de 

activitate Sunt organizate activitățile și proiectele organizate împreună cu 

partenerii educaționali din comunitate. Instituția monitorizează toate rezultatele 

participărilor, performanțele obținute de către elevi la diverse concursuri și 

activități extracurriculare 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj:  

1,5 

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 

4.2.8.1.Registrul de evidență a manualelor eliberate pe clase; 

4.2.8.2.Registrul de mișcare a fondurilor bibliotecii școlare; 

4.2.8.3.Registrul inventar; 

4.2.8.4.Raport anual privind închirierea manualelor pentru ciclul primar și 

gimnazial;  

4.2.8.5.Asigurarea elevilor în proporție de 100% cu manuale școlare; 

4.2.8.6. Portofoliile profesorilor care au desfășurat procesul educațional, conțin 

fișe, teste, proiecte didactice; 

 

Constatări 

În anul 2021-2022 a fost asigurat sprijin tuturor elevilor pentru a obține rezultate 

în conformitate cu standardele și referențialul de evaluare. 

https://www.facebook.com/groups/193892420763751/media
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Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea  conform criteriilor:0,75 
 

Punctaj:  

1,5 

 

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

Domeniu: Management  

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

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

procesul decizional privitor la optimizarea resurselor. 

Dovezi 

În anul de studii 2021-2022 elevii gimnaziului au avut acces la următoarele 

servicii educaționale: 

● Biblioteca; 

● Sală sportivă și teren sportiv; 

● 1 cabinet de informatică; 

● Cantină școlară cu 60 locuri; 

● 9 săli de clasă; 

● Echipament digital oferit  atât în format fizic cât și online pentru  elevi și 

cadre didactice; 

Constatări 

Instituția asigură în limitele posibilităților accesul elevilor la resursele 

educaționale, implică activ elevii și părinții în procesul organizării și desfășurării 

activităților extrașcolare. Toți elevii sunt asigurați cu manuale școlare. Consiliul 

Reprezentativ al Părinților, Consiliul elevilor participă prin reprezentanții săi la 

procesul decizional privind utilizarea resurselor educaționale. Pentru asigurarea 

accesului elevilor și părinților la resursele educaționale instituția a coordonat 

orarul lecțiilor cu orarul activităților extracurriculare. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor:0,75 
 

Punctaj:  

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 

4.3.2.1. Dosarele elevilor claselor I-IX-a; 

4.3.2.2. În anul de studii 2021-2022 a fost completată baza de date SIME pentru 

toți elevii gimnaziului; 

4.3.2.3. Rapoarte pe discipline de studii privind însușită elevilor  pentru semestrul 

I și II; 

4.3.2.4. Ordinul nr. 01 din 04.01.2022 ”Cu privire la organizarea olimpiadelor 

școlare locale pe discipline de studii anul 2021-2022”; 

4.3.2.5.  Proces-verbal nr.4.al Consiliului profesoral din 28 decembrie 2021  și 

Proces-verbal nr. 07 din 24.05.2022 și nr. 08 din 27.05.2022 cu referire validarea 

Raportului privind situația școlară semestrială și anuală pe discipline de studii, 

sem I și sem II; 
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4.3.2.6. Ordinul nr. 09 din 30.05.2022 „Cu privire la menționarea elevilor pentru 

rezultate academice în anul de studii 2021-2022”, în baza căruia au fost 

menționați cu diplome: 

a) Pentru însușită cuprinsă între mediile de 9,00 și peste 9,00 -2 elevi; 

b) Pentru însușită cuprinsă între mediile de 8,50 și 9,00 -9 elevi; 

c) Pentru însușită cuprinsă între mediile de 8,00 și 8,50 -2 elevi; 

d) Pentru însușită cu calificative ”Foarte bine” în cl primare 5 elevi; 

e) Pentru participare la Concursul Internațional ”Pro Lectura”, ediția 2022, 

3 elevi; 

f) Pentru implicare activă în activități extrașcolare și extracurriculare 16 

elevi. 

4.3.2.7. Portofoliul rezultatelor elevilor în semestrul I și II, cu totalurile 

evaluărilor sumative pe discipline de studii și clase. 

Constatări 

În școală există baza de date privind performanțele elevilor. E necesar de extins 

mecanisme de valorificare a potențialului creativ al acestora. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor:1 
 

Punctaj:  

2 

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

a succesului elevului/copilului. 

Dovezi 

 

● Proces-verbal nr. 2 din 02.10.2021 al Comisiei metodice Învățământ 

primar, Ordinea de zi: Atelier de lucru:Modalități eficiente de evaluare 

sumativă orală la Limba și literatura română, raportor: David Natalia, 

învățător, clasa II-a; 

● Proces-verbal nr. 5 din 11.02.2021 al Com.met.Învățământ primar, ordine 

de zi: Dezvoltarea culturii emoționale a cad. Didactic Premise pentru un 

mediul școlar prietenos, comunicare, Grosu Aliona, înv. Clasa III-a; 

”Elaborarea unor repere metodologice privind organizarea procesului 

educațional și aplicarea curriculumului național pentru înv. Primar în 

condițiile activității simultane, raportor: Gavriliță A., înv. Clasa I-a; 

Prezentarea orei publice clasa II-a, înv. David Natalia, subiectul: Activități 

differentiate la finele modulului ”Înmulțirea și împărțirea tabelară cu 

1,2,3,4,5”. 

● Proces-verbal nr. 7 din 26.04.2021 al Com.met.Învățământ primar, ordine 

de zi:”Valorizarea jocurilor didactice în clasele primare”, raportor 

comunicare, Pletosu Natalia, înv. Clasa IV-a; ”Tehnologii moderne în 

cadrul lecțiilor în clasele primare, raportor: David Natalia, înv. Clasa II-a. 

● Proces-verbal nr. 3 din 15.01.2021 al Com.met. Consiliere și dezvoltare 

personală, ordine de zi:”Strategii pentru o clasă fără bullying”, raportor: 

Cristian Rodica, șef com.metodică. 

● Proces-verbal nr. 4 din 03.02.2021 al Com.met. Consiliere și dezvoltare 

personală, ordine de zi:”Atelier practic: Interdisciplinaritatea Factor de 

creștere a calității, responsabil: Dandeș Nina, diriginte cl V-a; 

● La finalul anului școlar 2020-2021 au fost menționați 25 de elevi cu 

performanțe la discipline școlare. 

● agendele copiilor; 

● ordine cu mențiuni; 
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● diplome ale copiilor menționați; 

Constatări 

În instituție se realizează o politică obiectivă ,echitabilă și transparentă de 

promovare a succeselor fiecărui copil 

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:1 
 

Punctaj:  

1 

Domeniu Curriculum / proces educațional 

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

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

Dovezi 

4.3.4.1. Proces-verbal nr. 02 din 16.11.2021 al ședinței Comisiei metodice 

Învățământ primar, Ordine de zi: comunicare metodică ”Cultivarea modului 

sănătos de viață la elevii claselor primare ”, responsabil, Pletosu Natalia, oră 

publică clasa IV-a, Grosu Aliona, subiect ”Mediul ecologic. Contribuția fiecăruia 

la protecția mediului acțiuni de implicare pentru un mediu curat”; 

4.3.4.2. Proces - verbal nr. 03 din 16.12.2021 al ședinței Comisiei metodice 

Învățământ primar, Ordine de zi: 1. Lecție publică la Limba română clasa III-a, 

învățător Săcăreanu T., pct. 2. Comunicare metodică ”Importanța parteneriatului 

școală-familie în motivația pentru învățare a elevilor din școala primară”, 

responsabil David Natalia. 

4.3.4.3. Proces-verbal nr. 06 din 19.04.2022 al ședinței Comisiei metodice 

Învățământ primar, ordine de zi: pct. 1. Comunicare metodică ”Abordarea 

diferențiată și individualizată în procesul educațional în clasele primare”, raportor, 

David Natalia; lecție publică în clasa I-a, Limba și literatura română, subiect 

”Textul ”Pățania ursului cafeniu” după V.Colin, responsabil Pletosu Natalia, clasa 

I-a; 

4.3.4.4. Proces-verbal nr. 07 din 20.05.2022 al ședinței Comisiei metodice 

Învățământ primar, ordine de zi: pct. 2. Evaluarea randamentului școlar al elevilor 

din treaptă primară de învățământ. Analiza rezultatelor testării naționale sesiunea 

2022, responsabil,Grosu Aliona;  

4.3.4.5. Proces-verbal nr. 02 din 09.11.2021 al Comisiei Metodice Consiliere și 

Dezvoltare personală, ”Prezentarea programelor inovative de prevenire a violenței 

în școli și promovarea egalității de gen, în cadrul proiectului EVA, raportor, 

Cristian Rodica, diriginte cl VII-a; 

4.3.4.6. Proces-verbal nr. 4 din 14.04.2022 al Comisiei metodice Consiliere și 

Dezvoltare personală ”, masă rotundă cu subiectul ”Metode de ghidare a elevilor 

în carieră”, raportor, Cristian R., diriginte cl VII-a, Dandeș N., diriginte cl VI-a; 

4.3.4.7. Ordinul nr. 530 din 27.04.2022 al DGETS Chișinău, ”Cu privire la 

totalurile sesiunii de formare a cadrelor didactice din învățământul general cu titlul 

”Abordări pluridisciplinare STEAM Connect”; 

Constatări 

Elevii gimnaziului au fost încadrați în învățarea interactivă chiar dacă nu s-au 

realizat CDȘ.În perioada PED, elevii claselor gimnaziale au fost evaluați la unele 

discipline școlare cu ajutorul platformelor digitale, ceea ce le-a permis să le 

dezvolte competențele digitale. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor:0,75 
 

Punctaj:  

1.5 
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Dimensiune IV. 

EFICIENȚĂ 

EDUCAȚIONALĂ 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

Procesul educațional s-a 

desfășurat la zi și la distanță 

în raport cu obiectivele și 

misiunea sa, adaptat 

necesităților actuale; 

99 % promovabilitate a 

elevilor în următoarea clasă; 

100% absolvire a treptei 

gimnaziale; 

Personal didactic calificat, 

deschis spre schimbare, 

inovare, capabil să asigure 

implementarea eficientă a 

curriculumului școlar 

modernizat; 

Deschidere spre 

implementarea proiectelor 

educaționale naționale sau 

internaționale din partea 

cadrelor didactice și echipei 

manageriale; 

Cadrele didactice și elevi 

insuficient pregătite pentru 

PED; 

Cadre didactice fără 

competențe digitale la nivel 

mediu și avansat pentru 

asigurarea unui proces 

calitativ educațional la 

distanță; 

Situația pandemică a creat 

piedici în organizarea 

calitativă a unor activități 

planificate în anul de studii 

2021-2022; 

Preocuparea insuficientă a 

părinților pentru valorificarea 

potențialului intelectual al 

elevilor și pentru 

rezultativitatea învățării; 

Scăderea interesului pentru 

învățare și implicare a 

elevilor în procesul 

educațional; 

Desfășurarea procesului 

educațional online de către 

profesori, de la domiciliu, 

cauzat de lipsa rețelei de 

internet care să acopere toată 

instituția; 

Utilizarea insuficientă a 

softurilor educaționale în 

procesul educațional; 

Deficitul de buget mare al 

școlii a dus la optimizarea 

cheltuielilor ( ore opționale, 

cercuri, funcții); 

 

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. 
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Dovezi 

5.1.1.1.Program de acțiuni privind prevenirea discriminării de gen, aprobat prin 

decizia CP/CA din 06.09.2021; 

5.1.1.2. Ordinul nr. 84 din 20.09.2021 ”Cu privire la numirea grupului de lucru 

privind dezvoltarea programelor inovative de prevenire a violenței în școli pe bază 

de gen”; 

Constatări Școala dispune de  program de promovare a echității de gen,  

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2  

Autoevaluarea conform criteriilor: 
1 

Punctaj:  

2 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen. 

Dovezi 

5.1.2.1.Ordinul nr.31 din 04.04.2022 ”Cu privire la participarea la atelierele 

pentru școlile partenere în Proiectul EVA”, 3 cadre didactice delegate la atelier 

privind familiarizarea cu conținutul a 2 noi programe de prevenire a violenței în 

bază de gen în școli; 

5.1.2.2. Ordinul nr. 34 din 14.04.2022 ”Cu privire la participarea la atelierele 

pentru școlile partenere în Proiectul EVA”, 3 cadre didactice delegate la atelier 

privind familiarizarea cu conținutul a 2 noi programe de prevenire a violenței în 

bază de gen în școli; 

5.1.2.3.Ordinul nr. 39 din 25.04.2022 ”Cu privire la participarea la atelierele 

pentru școlile partenere în Proiectul EVA”, 3 cadre didactice delegate la atelier 

privind familiarizarea cu conținutul a 2 noi programe de prevenire a violenței în 

bază de gen în școli; 

5.1.2.4.Ordinul nr. 41 din 17.05.2022 ”Cu privire la delegarea cadrelor didactice 

la atelierul de totalizare a celor 2 programe de prevenire a violenței în bază de 

gen în școli”, 3 cadre didactice delegate la atelier privind familiarizarea cu 

conținutul a 2 noi programe de prevenire a violenței în bază de gen în școli; 

5.1.2.5. Proces-verbal nr. 6 din 08.02.2022 al CP, subiect discutat ”Educația 

pentru echitate de gen și promovarea șanselor egale, reflectată în curriculum scris 

și în curriculum predat.  

Constatări 

3 cadre didactice au participat la formarea în domeniul egalității de gen și în anul 

de studii 2021-2022 vor împărtăși din experiența și bunele practici de la cursul 

menționat precum și se va elabora un program de promovare a echității de gen în 

scoală. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere:  2 Autoevaluarea conform criteriilor: 
1 

Punctaj:  

2 

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 

5.1.3.1.Întreceri sportive ”Comunitatea alege sănătatea” cu participarea fetelor și 

băieților din școală, conform Planului de activitate al gimnaziului pentru luna aprilie 

2022, aprobat la data de 01.04.2022 de directorul școlii; 
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5.1.3.2. Catalogul clasei a VIII-a, pag.123, Educație pentru societate, subiectul 

lecției ”Stereotipuri și prejudecăți”;data 04.11.2021; 

5.1.3.3. Catalogul clasei a VIII-a, pag. 123, Educație pentru societate, subiectul 

lecției ”Discriminare, înțelegere și combatere” data 02.12.2021, 09.12.2021. 

Constatări 

Cadrele didactice au promovat în cadrul procesului educațional în rândul elevilor a 

comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul. 

Pondere 
și punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor: 
0,5 

 

Punctaj:  

1 

 

 

Dimensiune V. 

EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA 

GEN 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

Activitățile educaționale 

organizate în anul de studii 

2021-2022  au inclus 

dimensiunea echității de gen; 

Avantaj în formarea a 5 cadre 

didactice în domeniul respectiv 

în cadrul proiectului EVA. 

Materiale didactice, repere 

metodologice privind 

implementarea/realizare 

activităților de educație sensibilă 

la gen insuficiente la moment 

sau chiar lipsesc, ceea ce fac 

dificilă realizarea acestui 

domeniu în proporție de 100%. 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

Puncte forte Puncte slabe 

Baza materială îmbunătățită (4  

videoproiectoare, 2 table interactive, sală de 

informatică cu 10 calculatoare, conexiune la 

internet MAXDSL, sală sportivă dotată/renovată 

cu materiale didactice, centru de resurse pentru 

copii dotat cu materiale didactice si televizor, 

calculator, zona de odihna); sistem de încălzire 

autonomă eficientă;  

Personal didactic calificat şi cu o mică fluctuaţie; 

100% cadre didactice formate în cadrul 

Programului Național de Alfabetizare Digitală, 1 

etapă și III-a etapă 1 cadru didactic; 

Implicarea în actul decizional unui mare număr 

de cadre didactice; 

Aplicare coerentă a curriculumului la fiecare 

disciplină şcolară în ambele trepte de şcolaritate; 

Proiectarea documentaţiei cadrelor didactice în 

conformitate cu recomandările metodologice, 

respectând particularităţile de vîrstă şi 

individuale ale elevilor; 

Existenţa şi funcţionalitatea consiliului de 

administraţie care uşurează managementul 

instituţiei; 

Blocul școlar este o adaptare la instituţie 

preuniversitară, nu este o şcoală tip;  

scoala nu dispune de ateliere școlare, sală de 

lectură; 

Finanţarea insuficientă a școlilor mici în baza 

formulei "per elev" ceea ce duce la necesitatea de 

a optimiza din orele opţionale sau activităţi 

extraşcolare (cercuri), state de personal; 

nealocarea resurselor financiare de către stat 

pentru alimentaţia elevilor din ciclul gimnazial; 

lipsa unor acte legislative care ar pedepsi părinții 

responsabili pentru absenta sau abandonul 

şcolar;  

cultul notelor mari prezent la mulți părinți fără a 

vedea  prestația de facto a copilului sau; 

instruirea simultană crează nemulțumirea în 

rândul majorității părinţilor  şi supraîncărcarea 

cadrului didactic la clasa cu instruire simultană; 

Gradul scăzut de motivare a elevilor ce a dus la 

rezultate insuficiente la olimpiade pe discipline 

şcolare;  

insuficientă valorificare în procesul educaţional 

a softurilor educaţionale la unele discipline 

şcolare;  



43 
 

Existenţa unui colectiv didactic competent, 

creativ care permite organizarea seminarelor 

raionale de diverse discipline şcolare în fiecare 

an şcolar; 

Planurile strategice și operaționale ale instituției 

sînt explicit orientate spre asigurarea calității 

educației.  

Administrația instituției are și aplică un 

mecanism de monitorizare / automonitorizare a 

eficienței educaționale în instituție. 

inerţia unor cadre didactice la multiplele 

schimbări rezultate de implementarea Codului 

Educaţiei; 

reticentă și dezinteresul pentru creşterea 

profesională, în special pentru  aspirarea la 

gradul I sau Superior; 

neacoperirea întregului bloc școlar cu rețea 

wireless de internet a împiedicat desfășurarea 

calitativă, din sală de clasă a  procesului 

educațional la distanță, profesorii fiind nevoiți să 

organizeze la domiciliul PED; 

Asigurarea insuficientă a elevilor cu dispozitive 

digitale a creat dificultăți în participarea lor la 

lecțiile online; 

Oportunități  Riscuri  

Aşezarea geografică a localității pe traseul 

naţional Chișinău -Giurgiuleşti precum şi 

localizarea sediului instituţiei în centrul satului 

oferă accesibilitate;  

Vecinătatea imediată cu Casa de Cultură (sediul 

comun) ne oferă posibilitatea utilizării sălii de 

concerte pentru activitățile extraşcolare; 

Prezenta terenului de mini-fotbal în vecinătatea 

instituţiei oferă posibilitatea organizării eficiente 

a procesului educațional la disciplina educaţie 

fizică precum şi a diverselor campionate sportive 

la nivel raional; 

Accesul la internet, comunicarea prin email cu 

organele ierarhic superioare, prezentarea 

majorităţii actelor în format electronic, duce la 

eficientizarea procesului de management al 

instituţiei; 

Parteneriatul strîns  cu APL, biblioteca publica 

din sat, asistentul social, grădiniţa de copii, casa 

de cultură, parohia c. Cucoara,  A.O. ”Cucorani 

împreună”, Centrul de creaţie raional în satul 

vecin Zîrneşti, DGÎ Cahul, Consiliul Raional 

Cahul oferă  posibilităţi de organizare eficientă a 

managementului instituţiei; 

Organizarea webinariilor și seminarelor pentru 

cadrele didactice de către Academiei de Inovare 

și Schimbare prin Educație în format online cu 

scopul formării continue individuale a cadrelor 

didactice a oferit posibilitatea fortificării 

competențelor digitale ale cadrelor didactice în 

anul 2020-2021. 

Implementarea proiectelor: 

”Educație de calitate în școala din localitate” și 

”Renovarea sălii de sport din incinta gimnaziului 

”G.Asachi” au îmbunătățit substanțial baza 

tehnico materială a școlii. 

Scăderea populaţiei şcolare cu consecinţe asupra 

reţelei şcolare;lichidarea instituţiei din cauza 

numărului mic de elevi;  

rata înaltă a migraţiei populaţiei peste hotare;  

Conservatorismul unor cadre didactice în ceea ce 

priveşte sistemul de evaluare a competenţelor 

elevilor prin descriptori de performanţă în clasele 

primare;  

Criza de timp a părinților reduce implicarea 

acestora în demersul educativ și instructiv al  

copiilor ceea ce se reflectă direct asupra 

performanţelor şcolare;  

indiferenţa unor părinţi faţă de situaţia şcolară a 

copiilor  săi; 

Numărul mic al tinerilor specialişti la 

disciplinele şcolare precum fizica, biologia, 

chimia poate spori riscul de a nu realiza planul 

cadru pentru următorul an de studii; volumul 

mare de lucru  şi cerinţe sporite în urma 

implementării Codului Educaţiei sporeşte 

numărul cadrelor didactice care vor să părăsească 

activitatea pedagogică; 

lipsa unui jurist la DGÎ Cahul care va oferi 

asistenţă juridică managerilor şcolari; slabă 

informare a managerilor şcolari cu privire la 

finanţarea "per elev" în instituţiile 

preuniversitare din ţară, în special situaţia 

școlilor mici; 
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Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

Anul de 

studiu 

Nr.total 

cadre 

didactice 

Distribuția calificativelor 

Foarte bine Bine  Satisfăcător Nesatisfăcător 

2021-2022 13 11 2 - - 

 

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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